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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2019 presenterer Kampen historielag nok en gang små fortellinger  
med ledsagende bilder fra Kampens historie. Det er minner fra eget liv, og det er historier  
om hendelser og steder på Kampen og personer fra Kampen. 

Har du gamle bilder fra Kampen?
Vi er fortsatt svært interessert i å komme i kontakt med dere som har fotografier fra Kampen.  
Bildene kan være 10, 50 eller 100 år gamle, fra hverdag og fest, ute og inne, skole, arbeidsliv,  
foreningsliv, gater og parker – alt om livet og menneskene på Kampen er av interesse!

Hjemmesiden vår
Vi vil også oppfordre både medlemmer og andre om å gå inn på vår hjemmeside:  
www.kampenhistorielag.no. Her finnes nyheter, fotogalleri og mange illustrerte artikler  
og fortellinger fra Kampens historie. Her kan du også sende inn egne fortellinger eller  
etterlyse gamle venner. Ta en kikk! Følg også historielaget på Facebook.

Redaksjon for kalenderen er styret i Kampen historielag:
Lasse Solberg
Ragnhild Hoel
Kari Korbøl
Arne Kristiansen
Line Arneberg
Ivar Nygaard
Amund Eriksen
Mona Larsen

Produksjon: FWK
Opplag: 600

Forsiden: Kjøpmann Carl Fredrik Olsen i Normannsgate 41 hadde 4 døtre. Tre av dem ser vi på dette 
bildet, som vi har fått av Anne Marie Torgersen. Den unge damen som sitter på huk heter Magda 
Antonette, var født i 1879 og arbeidet som «butikkjomfru» hos sin far i sin ungdom. Etter at Magda ble 
enke i 1934, flyttet hun til Hertug Skules gate 14, hvor hun døde i 1947.



Januar

Om ikke lenge vil Ensjø-byen være ferdig utbygd og 
området forvandlet til en helt annen verden. Men når 
gammelt industriområde viker veien for boliger, er det 
mye industrihistorie som forsvinner inn i evigheten!

A/S Levahn Motor Co. (opprinnelig Levanger og Rahn)  
var opprinnelig en motorfabrikk som lagde små båt-
motorer. Det hele startet i et fabrikklokale i Pilestredet 
i 1906. I 1917 kjøpte bedriften Ensjø Teglverk i 
Hedmarksgata 25, (nå Rolf Hofmos gate 20) som hadde 
vært i drift siden 1855, basert på den gode leiren i 
 området. Der fortsatte de sin virksomhet som motorfa-
brikk i den gamle teglsteinsbygningen som ble oppført 
en gang mellom 1896 og 1900. Men i 1933 var det slutt 
på Levahn Motorfabrikk, som gikk konkurs. Da overtok 
overingeniør Wiig selskapet og bygget om det gamle 
teglverksbygget til mekanisk verksted, særlig rettet 
inn mot jernbanemateriell. Anlegget brant i 1946, og ny 
hall ble oppført med moderne utstyr. Det ble produsert 
anleggs- og transportmateriell og mindre  lokomotiver. 
Det ble også utviklet produkter for oljeindustrien, blant 
annet vinsjer, for å gi flere ben å stå på. I 1990 hadde 

bedriften fortsatt nærmere 50  ansatte. Utover på 
1990-tallet ble konkurranse situasjonen  tøffere. NSB/
Jernbaneverket plasserte stadig flere av sine ordre 
til utenlandske  konkurrenter. I 1996 gikk bedriften 
 konkurs, og 17 ansatte mistet jobben.

Det skal nå bli boliger i den gamle teglsteinbygningen 
like ved Ensjø T-bane stasjon.

Rolf E. Wulff
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Levahn 

Levahn. Foto: Widerøes flyveselskap, Helge Skappel 1950, Oslo Byarkiv.



Med festmiddag og bursda’lag skal det feires at 
byens eldste speidertropp, 17. Oslo speidergruppe- 
Kampianerne fyller 100 år. Gruppen samler til sammen 
ca. 100 aktive speidere fra 8 år og oppover. 

17. Oslo startet som en ren guttetropp 5. februar i 1919 
med Karsten Berg som troppsleder. Etter denne tid 
har det vært drevet kontinuerlig med avbrudd i 1940-
1945. Fra 1972 ble gutte- og jente-speiderne samlet i et 
felles forbund i Norges Speiderforbund. Det var flere 
 speidertopper på Kampen med KFUK og KFUM, men 
disse er borte så nå står 17. alene om å representere 
speiderne på Kampen.

I disse 100 år har det vært drevet aktiv speiding, unntatt 
1940-1945 da speiderarbeidet var forbudt. Speiding er 
friluftsliv og det har vært praktisert fra tidenes mor-
gen. Første fjelltur med telt ble gjennomført i 1925. Den 
gang foregikk turene med brask og bram og flagg og 
banner hadde en med i front. Det var før krigen, senere 
har nok utstyret og formen endret seg til noe mer prak-
tisk. Foruten fjellturer har troppen deltatt i mange 
utenlandske leirer som jamboreer, rovermoot og har 
gjestet utenlandske tropper. Lengst bort var kanskje 
da troppen i 1987/88 deltok i jamboree i Australia.

Gruppen består av småspeidere, speidere og rovere. 
Dessuten finnes et St. Georgs gilde for «pensjonerte 
speidere» som prøver å hjelpe til. 

Et samlingspunkt i alle år etter 1937 er Vennvassbu, 
gruppens hytte ved Vennervatn i Lillomarka. Dette lille 
drømmestedet, som ble bygget av tømmer hugget på 
stedet, har alltid vært flittig brukt. I årene etter siste 
krig, fra 1945, var hytta i bruk praktisk talt hver helg 
hele året. Jule-/nyttårsferie og påskeferie på fjellet var 
ikke «funnet opp» noe særlig ennå, og disse feriene ble 
tilbrakt på Vennvassbu uten tilsyn av foreldre. Hytta 
brant ned i 1984. Det er aldri funnet noen forklaring 
på hvordan det skjedde. Forsikringen var i orden og ny 
hytte ble gjenreist i løpet av ett år og ble åpnet igjen i 
august 1985. Siste tilskudd på V’bu er en gapahuk som er 
bygget i 2018

I mange år hadde gruppen eget møtelokale på Kampen. 
Dette var et sentralt punkt med bilder og trofeer på 
veggene. Av forskjellige grunner mistet vi lokalet slik at 
vi nå lever en litt ambulerende tilværelse. Dette er selv-
sagt ikke ønskelig, så gruppen ønsker seg et nytt fast 
møtelokale på Kampen for virksomheten. 

Per Sørhaug
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Byens eldste speidertropp 

Troppen på vandring i 1925. Foto: 17.Oslo



Fra Kampenposten 1980, avisa til Kampen Vel.
Etter sommerferien vil Kampen VeI ha en diskusjons-
kveld om trafikkproblemene på Kampen. Foreløpig 
 diskuterer styret saken med representanter fra bydels-
utvalg 09 og trafikkingeniører på byplankontoret. Vi 
håper at de første konkrete trafikkforbedringstiltak 
kan virkellggjøres før 1981.

Våre planer er:
• Stenging av Hedemarksgate for å få vekk gjennom-

kjøringstrafikken opp Hagegata-Nannestadbakken, 
• Stenging av Normannsgata, Bøgata, Norderhovsgata 

og Brinken for gjennomkjøring, 
• Opprettholdelse av Haslebussen (nr. 29)  uforandret i 

forhold til i dag, 
• Et fotgjengertorg foran Kampen kirke, 
• Redusert hastighet på den lokale trafikken i alIe 

gatene og etter hvert opparbeidelse av gatetun i de 
fleste av disse.

2019:
Vi ser at Kampen Vel allerede i 1980 ville ha et torg 
foran kirken.

Bommen kom i Hedmarksgata, farten i gatene ble redu-
sert og bussen går gjennom Kampen.

Gatetun er det i Hurdalsgata.

Lasse Solberg

Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
9     1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

Mars

Trafikk og miljø på Kampen

Demonstrasjon ved bommen i Hedmarksgata. Fra Kampenposten 1984.



April

Engell og Kristiansen var et mekanisk verksted og 
lakkerings verksted i Ullensakergata 15. Engell og 
Kristiansen drev service (i bredeste forstand) for Esso 
i hele Sør-Norge, alle aktuelle ting som hadde med ben-
sin og diesel å gjøre: pumper, tankbiler, tanker, bensin-
stasjoner osv., både rigg av nye stasjoner og  service på 
eksisterende. Jeg husker at hele bakgården var full av 
pumper og 200 liters tønner, oljesøl og parafinlukter av 
alle slag. Rart lungene ikke har tatt skade.

Jeg lærte å sprøytelakkere allerede som liten gutt. 
Da russetiden kom i 1969 på Sinsen gymnas, sprøyte-
lakkerte jeg bilen sjøl, en flott Pontiac 1936 modell.

Rundt 1960 flyttet Engell & Kristiansen til Økern, og jeg 
antar at Pers Rep flyttet inn i disse lokalene etter at 
Engell & Kristiansen hadde flyttet ut. 

I huset til høyre for Pers Rep, ut mot Ullensakergata, 
bodde familien Kjølberg. De hadde en sønn, Per 
Kjølberg, som ble Norges første profesjonelle mann-
lige kunstløper. Han flyttet til USA og var med i Holiday 
on Ice i mange år. Han har vært i Norge noen ganger, for 
blant annet å jobbe med det Norske laget i kunstløp. 
Per døde i Canada 25. juli 2017, 76 år gammel.

Huset som Per Kjølberg vokste opp i opplevde jeg som 
et «overklasse-hus». Jeg vokste opp nede i bakgården, 
bakenfor Kjølberg huset, med en liten gårdsplass over 
til verkstedet til Engell & Kristiansen.

Husrommet til mor og far var 25–30 m2, og besto av et 
bittelite stå-kjøkken, kombinert stue/soverom og et 
lite kott, der jeg fikk sove, sammen med klær, sko og 
annet nødvendig utstyr 

Det var utedo nede i bakgården, som arbeiderne hos 
far (5–7 mann) og vi i familien hadde felles. Husker det 
stinka forferdelig når septikgutta kom og skulle tømme 
doen. Husker også godt alle rottene som løp omkring 
nede i gården.

Vis á vis Ullensakergata 15 er en murblokk med plen 
foran. Der husker jeg godt at Alf Prøysen sto og sang. 
Jeg tror han var der ukentlig i store deler av sommer-
halvåret. Damene kom fram i vinduene og kastet ting 
pakket i papir ned til Alf. Fikk følelse av at det både 
kunne være penger og mat i pakkene. Men det er bare en 
antakelse jeg har. Jeg sto i portdøra ved Ullensakergata 
15 og hørte på. Flotte minner. 

Håvard Engell
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Engell & Kristiansen og Kjølberg

Ullensakergata 1964. Foto: Knut Eng Oslo Museum Per Kjølberg og Håvard Engell (som pike) 1954. Foto: Privat



I 1996, etter å ha lånt ulike hester et par år, kjøpte jeg 
fineste Blakken, eller Goliat som er hans egentlige navn. 

Han var litt av en utfordring da han kom til byen. Det var 
ikke få som hang etter eller fikk seg en ufrivillig flytur. 
Han var også ekspert på å ødelegge gjerder. En dag sto 
han over gjerdet til andedammen og spiste maten til 
endene. En annen gang knuste han vinduet til hønsehuset 
og spiste maten deres, og slik fortsatte rampestrekene 
en stund. Men det ble jo en knakende bra hest etterhvert.

Han har nå blitt hele 30 år gammel, og har vært på 
Kampen Økologiske Barnebondegård siden han var 
sju år. 

Blakken har rukket å være med på mye forskjellig. Han 
har kjørt utallige barnehager, besøkende, brudepar, 
kinopremierer mm. Og hvert år kjører han fjøsnissen ut 
på runden sin på selveste julekvelden. 

Han har deltatt i mange ulike konkurranser som dres-
surridning, sprang, kjøring, skogshest og brukshest. Og 
deltatt i flere norgesmesterskap. Han har lært utallige 
barn og voksne å ri og kjøre. Han har også vært barne 
TV-stjerne i seriene Vaffelhjerte og Snøfall. 

I 2008 trodde vi eventyret var over. Blakken fikk vondt 
i begge bakbeina sine. Og det ble ikke bedre av alle 
behandlingene heller. Det var en tung tid og en vanske-
lig avgjørelse som skulle avgjøres straks. Men en dag 
begynte det å bli bedre. Og sakte men sikkert ble han 
frisk igjen. 

I dag blir Blakken brukt mest til tur- og terapiridning for 
barn med nedsatt funksjonsevne. 

Han er fortsatt ung til sinns og elsker å jobbe, selv om 
han ikke gjør de tyngste oppgaven lenger. 

Min beste venn og kollega ever. Vi satser på at vi har 
mange gode år igjen. 

Heidi Tønnesen 
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Blakken 30 år 

Blakken og Heidi. Foto: Maria Sivertsen



Øverst i Normannsgata, mellom Kampen skole og 
Kampen park, rager en del røde murblokker høyt over 
den øvrige bebyggelsen på Kampen. Det var bygg-
mester Karl Johnsen som påtok seg oppdraget å bygge 
blokkene for Kampen byggeselskap med kommunale 
garantier, mot at kommunen fikk disponere de fleste av 
leilighetene. Christiania Stålverk eide tomtene, og den 
eneste bebyggelsen som fantes der var stålverket, som 
ble oppført under 1. verdenskrlg, 

I 1920 gikk stålverket konkurs, og like etter ble 
 bygningen tatt i bruk som sportshall (landets største). 
Tomta sportshallen sto på var ikke blitt kjøpt opp, og 
denne var fortsatt i bruk da Johnseblokkene vokste opp 
vegg i vegg.

Ragnhild Christiansen og mannen hennes var blant de 
første som flyttet inn i 1934 , og hun forteller:

«Ja, da var det liv her. Vi hadde stuevinduet rett ut mot 
den ruvende sportshallen og når det var kamper der var 
det umulig å sove».

Tydeligvis ble det for mye støy å ha sportshallen stå-
ende midt mellom boligblokkene. I 1936 kjøpte Kampen 
byggeselskap også denne tomta og Sportshallen ble 
revet, til manges forargelse og andres glede. 

Kampen byggeselskap A,/S er i dag et rent aksje-
selskap, etter som beboerne gjennom årene selv har 
fått kjøpe opp leilighetene. Husleia for en toroms lei-
lighet er kr. 330-380 pr. mnd. Lav leie og fri omsetning 
har gjort leilighetene i Johnsebyen svært attraktive, og 
omsetningen er stor.

Fra Kampenposten juni 1980
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Johnsebyen er også Kampen

Sportshallen rives. Telemarksvingen 1939. Foto: Oslo Byarkiv



Min far kjøpte huset av en som het Flikkeshaug og han 
fortsatte å bo der etterpå. I huset var det også et loft 
der han bl.a oppbevarte flere gamle sykler med ballong-
dekk. Jeg fikk en av disse som jeg malte grønn og brukte 
den i noen år.

Huset besto av to små leiligheter og et lite rom nede og 
to leiligheter og et rom oppe. Jeg bodde i 2. etasje i en 
«leilighet» som besto av en «tarm» til kjøkken rett inn 
fra gangen med vindu ut mot gården og stue innenfor 
med to  vinduer og sovealkove innenfor der igjen med et 
lite vindu. Det var ikke innlagt vann og det var utedo på 
gårdsplassen bak huset.

I nabohuset som var tilsvarende var det vann i kjelleren. 
Der hentet vi vann. Trykket var så lavt at vi måtte sette 
fra oss bøtta og gå tilbake etter en stund for å hente 
den. Da hadde det som regel rent over, og om vinteren 
frøs vannet til is på gulvet. Det ble lagt inn elektrisk do 
i trappeoppgangen og det kom også en utslagsvask i 
gangen nede. Husa ble ekspropriert senere på 70-tallet 
da det skulle bygges boliger i området.

Jeg bodde der i et par år fra 1971 til sommeren 73 til jeg 
var ferdig på Radiografskolen.

Jeg har ingen papirer som viser når huset ble bygd, 
men fant nylig en utskrift av rettsbok for Oslo over-
skjønnsrett der noen opplysninger står om bl.a brann 
i huset i  1954/55 og kondemnasjon av deler av huset 

etter dette. Huset ble reparert, men uten godkjenning 
av bygningsmyndigheter, og i 1964 ble kondemnasjons-
vedtaket innskjerpet av Helserådet til daværende eier 
som ikke ble fulgt opp. Min far var ikke klar over dette 
da han kjøpte huset i januar 1971. Han fikk beskjed om 
at det ikke var heftelser på huset. I 1972 ble det ved-
tatt å ekspropriere det. Min far hadde da brukt en del 
tid og penger på oppussing av utleieenhetene. Det ble 
derfor en sak ut av det for å fastsette hva han skulle få 
for huset. Han ble tilkjent erstatning for det han hadde 
lagt ut for oppussing.

Hildegun Fredriksen

Historikk ved Heidi C. Huitfeldt:
Totalt ca. 35 personer er å finne på adresse Elverumgata 
15 i 1915 og Aurskoggata 19 i  1916. Ergo hadde 
Elverumgata 15 adresse Aurskoggata (Urskoggata) før 
1916, og historikk for huset finnes under G/br 231/ 51 
Aurskoggata 19.

Huset er nok fra før 1878, da det ble murtvang i Oslo
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Elverumgata 15, far med familiebesøk 1970. Foto: Privat

Juli

Huset i Elverumgata 15
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Skeiv skredder i Hagegata
Willy Mikkelsen var født i 1928 på Kongsberg, men flyt-
tet til Oslo som ung mann i 1949. Omtrent ti år senere 
etablerte han Willy Skredderservice i Hagegata 32.

Et viktig vendepunkt for Willy Mikkelsen var da han på 
slutten av 1950-tallet ble medlem av de homofiles orga-
nisasjon «Det norske forbundet av 1948»: En ny verden 
åpnet seg – han var ikke lenger alene! Snart ble han et 
viktig sosialt midtpunkt i organisasjonen – og fra midten 
av 1960-tallet hadde han sentrale verv som sekretær, og 
for en kortere periode rundt 1970, som formann.

Da Karen-Christine (Kim) Friele kom på sin første fest i 
regi av Forbundet, på Ormsund Roklubb i 1963, ble hun 
møtt av en smilende mann med «to kvikke brune øyne» 
som sto i baren: «Hei, og velkommen til oss. Jeg heter 
Willy Mikkelsen. Om dagen er jeg skredder, og resten 
av døgnet arbeider jeg for Forbundet. Jeg brukes til alt, 
akkurat som poteten».

Kim og Willy fant hverandre både på det personlige og 
politiske planet – de ønsket seg begge et brudd med 
Forbundets ytterst diskret og anonyme tilværelse. 
Og da Friele ble valgt til formann i 1966, ble kontoret 
hennes en krok i i skredderverkstedet i Hagegata. Hun 
beskriver lokalet som koselig og mildt kaotisk, fullt til 
randen av en blanding av sysaker og personlige gjen-
stander. Forbundets pengeskap skjulte seg under fire 
kjoler og en smoking…

Her ble grunnlaget for den første store seieren i homo-
kampen lagt: opphevelsen av forbudet mot sex mellom 
menn. Kim frontet saken, men Willy og samboeren Jan 
H. Nordbø (1944–1988) tok aktivt del i arbeidet og de 

strategiske diskusjonene. De små delseirene ble feiret 
med champagne i Hagegata. Og da Stortinget endelig 
opphevet forbudet i juni 1972, satt Kim, Willy og Jan på 
Stortingets galleri og jublet.

Mange husker den dag i dag Willy Mikkelsen som en 
sosial, utadvendt og omsorgsfull miljøskaper. Og for 
mange ble Hagegata det første møtet med homomil-
jøet. I verkstedets annen etasje ble det i flere år arran-
gert treff for medlemmer fra hele landet. For mange 
er minnet om Willy uløselig knyttet til hans alter ego 
Zarah Leander, som med stor eleganse og innlevelse 
framførte glansnummeret «Vill ni se en stjärna» på 
festene i Hagegata og på Snarøya.

Willy Mikkelsen fortjener å bli husket av flere som den 
stjernen han var, og som en viktig pioner i arbeidet for å 
skape et mer åpent og inkluderende samfunn. 

Willy Mikkelsen døde i 1984, hans samboer Jan fire år 
senere.

Runar Jordåen

Sitatene er hentet fra Karen-Christine Friele: «Troll 
skal temmes». Oslo: Scanbok 1990.

Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
31    1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

Willys skredderservice Hagegata 32. Foto: John Dahling.



Trygve Davidsen er født i 1925 og vokste opp nederst 
i Brinken, i et hus som for lengst er revet, men som lå 
der trappa opp til Kampens park begynner. For gutter 
på Østkanten var det viktig å få seg en jobb og tjene 
penger når de sju obligatoriske åra på folkeskolen var 
unnagjort. Ikke minst for å bidra til husholdningens 
trange budsjett. Trygve ble visergutt. 

Mange ble det, dvs bud, i butikker og firmaer som hadde 
behov for å få brakt varer ut til kunder, og for å hente ting 
som skulle til butikken. Viserguttene var en egen «klan» 
som kjente hverandre og som kommuniserte med prat 
og plystring. Lønn og forhold på de forskjellige arbeids-
plassene var viktige temaer, slik at alle var orientert om 
hvor de skulle søke hvis det ble en ledig jobb. Lønna vari-
erte stort sett mellom 15 og 19 kroner i uka.

Det vanlige arbeidsredskapet var en varesykkel, som 
regel med kasse foran. Det var tunge kjøredoninger, 
og det var slett ikke snakk om gear på sykkelen den 
gangen! Det var en tung jobb!

Det var én jobb som skilte seg ut fra alle andre i byen, 
og det var den hos Edvin Thorson, klesforretningen 
i  Storgata mellom Youngs gate og Folketeateret. Den 
dyreinteresserte butikkeieren, som senere blant annet 
bygde opp attraksjonen Langedrag, lot én eller to 
 ponnier gjøre dra-jobben, så visergutten ble kusk, og 
slapp å bakse med en tung sykkel. Dette var selvfølge-
lig også reklame for firmaet. Trygves bror, Rolf hadde 
denne jobben som Trygve etterhvert overtok. Det 
fulgte arbeidstøy med, dvs. jakke, ridebukser,  leggings 
og flott uniformslue. Det er mulig arbeidsgiveren 

syntes dette kostet i meste laget, for han tok det igjen 
på lønna, som var bare 12 kroner i uka.

Arbeidsdagen for fjortenåringen begynte kl 8. Da 
måtte han gå eller ta Ekebergbanen til Jomfrubråten 
hvor ponniene hadde stall. Hestene måtte strigles og 
stelles, og seletøyet måtte være uklanderlig blankt 
og pusset. Så bar det ned til Gamlebyen med gutt og 
hest for å hente vogna som var plassert der. Deretter 
til butikken i Storgata, og den virkelige arbeidsdagen 
kunne begynne. Det kunne f.eks. bety å bli sendt ned på 
gata igjen av «fine» vestkantfruer hvis han ikke hadde 
sett skiltet: «Bud bedes gå kjøkkenveien».

Etter stengetid var det omvendt prosedyre, dvs. vogna 
måtte settes i Gamlebyen og hesten på Jomfrubråten. 
Klokka ble som oftest åtte før han kom hjem til Kampen 
igjen.

Av de 12 kronene i lønn, brukte han 3 kroner til trikke-
billetter, betalte 7 kroner hjemme. 2 kroner for ei ukes 
slit var det som ble igjen til Trygve. 

Ivar Nygaard
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Visergutt og kusk
Jomfrubråten 1939. Foto: Fru Thorson.



Det er gjort flere funn fra vikingtiden som viser at det 
bodde vikinger på Kampen, eller Berg som området het 
først.

Bildet viser et sverd som ble funnet i 2001 i bakgården 
på Trysilgata 7. Mer enn hundre år tidligere, da vann-
bassenget på toppen av Kampen Park skulle anlegges 
i 1885-86, ble det også gjort funn. Det dukket opp bein-
rester og man var først sikker på at det lå en mystisk 
forbrytelse bak. Etter at Universitet hadde fått til-
sendt og undersøkt funnet, ble det konstatert at det 
var beinrester, både fra mennesker og dyr og at det var 
veldig gammelt. Senere dukket det opp enda mer; flere 
beinrester, to sverd, hjelmer og økser, men dette ble 
dessverre ikke tatt vare på.

Det aller første funnet ble gjort en gang mellom 1806–
12. Da  ble  det funnet flere gjenstander i området kalt 
«Udsigten». Eieren av løkken på den tiden, gullsmed 
Mordt, leverte sakene inn til det som ble starten på 
Oldsagsamlingen. «Udsigten» var det samme området 
som Trysilgata og Kampen Park er i dag, så alle funnene 
fra Vikingtiden er fra det samme området. 

Gjenstandene er datert til vikingtid, ca år 850-950, 
og var rustne og i dårlig forfatning da de ble funnet. 

Alt tyder på at dette stammer fra såkalte branngraver, 
hvor det har vært en kremasjon før beinrester og grav-
gaver blir samlet og laget haug eller røys over.

I gamle kilder nevnes ofte området på øvre Kampen 
å bestå av mange «smaa høier», altså små hauger. Det 
er svært mulig at det har vært et større gravområde her 
på toppen av kollen.

Fra det første funnet så dagens lys i 1806 til det nyeste 
i 2001 er det en periode på 200 år, så det er kanskje et 
ørlite håp om at det ennå kan dukke opp noe som kan 
kaste lys over denne delen av områdets historie. 

Heidi C. Huitfeldt

Utdrag fra boka «Fra Berg til Kampen» av Heidi C. 
Huitfeldt
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Vikingsverd. Foto: Mårten Teigen Kulturhistorisk Museum UIO.

Vikinger på Kampen
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I 2015 ble det lagt ned «snublesteiner» for familien 
Wainer i Kjølberggata 11. Hele familien ble deportert 
med Donau 26.november 1942 og drept i Auschwitz. 
Vårt medlem Egil Ruud, som bodde i USA, sendte en 
epost til historielaget om denne hendelsen. Vi ba ham 
om skrive mer om historien han var vitne til, men han 
døde dessverre kort tid etter. Derfor gjengir vi hans 
korte beretning på e-posten fra 2015. Det er gripende 
å høre et tidsvitne fra Kampen fortelle og vi vil gjerne 
bidra til å holde minnet om det som skjedde levende:  

Jeg var 10 år da det gikk rykter rundt på Kampen at det 
ble lastet inn jøder på et skip nede ved Grønlia.

Kastet meg på sykkelen og tok meg ned dit, så nær jeg 
kunne komme. Minnet sitter spikret fast.

Mitt ordtak er kanskje anderledes enn mange andres:

Jeg glemmer ikke !
JEG TILGIR ALDRI !

Ragnhild Hoel
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Et tidsvitne

Oslo havn 26.november 1942. Dette bildet ble tatt av Georg W. Fossum. Fotografiet ble først kjent for offentligheten i 1994.
Foto: Georg W. Fossum/NTB SCANPIX Ny kopi, Nasjonalbiblioteket ved Tom Erik Ruud, 2015.



Kari og Willy Olsen har bodd på Kampen hele livet, 
fra 1935 til nå. Kari ble født i kjellerleiligheten 
i Normannsgata 28, hvor familien bodde som folk flest; 
på ett rom og kjøkken. Willy ble født noen spydkast 
unna, også han hjemme, i Håkons gate.  Nå bor Kari og 
Willy i leilig heten i første etasje i Normannsgata 28, som 
de kjøpte på 1980-tallet en gang for 190.000 kroner.

Willy og Kari giftet seg i 1955, og så kom det barn, som 
det etterhvert ble fem av; Vigdis, Turid, Berit, Rune og 
Per Erling. 

Kari gikk på Kampen skole, Willy på Gamlebyen. Krigen 
og tysk okkupasjon forstyrret imidlertid skolegangen 
for begge; de måtte flytte rundt i andre lokaler og ha 
skole der. 

I gamle dager kjente de alt og alle i Normannsgata og 
området omkring. Det var masse små butikker og virk-
somheter. De nevner flere melkebutikker, flere kolonialer, 
skraphandler, glassmester, fargehandler, røkeri for fisk 
og kjøtt, møbeltapetserer, buntmaker. Kiosken på hjørnet 
Normannsgata og Hurdalsgata ble et slags sosialt senter. 

Kari begynte på Udis konfeksjonsfabrikk på Løren 16 år 
gammel. Lønna var avhengig av hvor raskt hun jobbet, 
og hun var rask, sier Willy. 

Willys yrkesliv var å være maler. Han likte maleryrket 
godt, men det var et tungt yrke, med mye bæring, dels 
flatt og dels opp i høyden. Han nevner i forbifarten at 
han falt ned fra tvilsomme trestillaser to ganger, den 
ene gangen antakelig 3-4 meter. Ryggen ble aldri den 
samme igjen. Willy sier det er veldig bra at helse, miljø 

og sikkerhet har et helt annet fokus i dag! Det er jo en 
helt annen verden, sier han.

Willy kjente Kuppern, som bodde rett i nærheten, i Hertug 
Skules gate. Kari og Willy husker godt den store forsam-
lingen foran kirken da Kuppern og Anne Lise giftet seg i 
Kampen kirke, - en begivenhet!

I barnas oppvekst fløy ungene inn og ut hos hverandre, 
og ikke minst var det mange hos Kari og Willy, hvor det 
var populært å være. 

Nå er liksom gata så stille, sier Kari. Det er ikke lenger 
så mye liv å se ute og rundt omkring. 

Familien Olsen har aldri hatt bil. De brukte kollektive 
transportmidler, og minnes blant annet trikkens plinging 
ved endestasjonen i Brinken, rett nedenfor der de bor. 

Oppsummert: over 80 års botid på Kampen. 64 års ekte-
skap. Stabile forhold! Og dette har resultert i de nevnte 
5 barna, 13 barnebarn og om et lite øyeblikk 12 oldebarn. 
Og mye godt humør. De lune smilene er aldri langt unna! 

Amund Eriksen
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Ekteparet Olsen i Normannsgata
Kari og Willy Olsen. Foto: Amund Eriksen.


