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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2021 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.
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Forsiden: Kongeparet ved Kampen Omsorg+ 17. mai 2020. Foto: Ketil Blom Haugstulen.



Januar

Frank Varner ble født i 1937 og vokste opp i Sigurds 
gate 20 på Nedre Kampen. Han gikk på Kampen skole, 
i samme klasse som blant andre Jon Herwig Carlsen og 
Jarl Frode Bech. Ungdomstiden var preget av fotball 
og ishockey på 1950-tallets østkant. Mens han utdan-
net seg i bedriftsøkonomi på kveldstid, arbeidet han i 
herreekvipering. Han hadde dermed en viss faglig bak-
grunn da han som 25-åring åpnet sin første butikk på 
Grûnerløkka i 1965. Butikken het Frank Varner, og det 
var kapital fra morens dagligvarebutikk i Sexes gate 
som la grunnlaget for etableringen.

Det var særlig ungdomsklær Varner satset på. Han 
kledde opp popgrupper som Pussycats og Beatniks 
med det siste fra London. I 1965 åpnet han to butikker 
til, en i Oslo og en i Trondheim. Det store oppsvinget 
kom da Varner i 1967 startet butikkjeden Dressmann. 
Fra den første butikken i Skippergata vokste kjeden 
raskt. Kleskjedens image ble styrket av reklamestrate-
gien: Som en av de første så han potensialet i sponsing 
av idrett, fotballspillere og boksere var på 1970-tallet 
kledd i Dressmanns gule farger. På 1980-tallet kjøpte 
Varner seg opp i Sandnes-bedriften Jonas Øglænd, i 
1989 kjøpte han bedriften. Sykkelproduksjonen ble 
skilt ut og solgt, mens Cubus-kjeden ble en del av 

Varners klesimperium. Senere ble BikBok og Vivikes 
overtatt, og i 1994 startet han kjeden Varners.

Deretter var tiden kommet for utlandet. Han etablert 
Dressmann i Latvia, Island, Sverige, Danmark, Finland 
og Tyskland.

Midt i 1980-årene ble Frank Varner rammet av en lunge-
sykdom som til slutt tok hans liv. I 2001, 64 år gammel, 
døde han. Ved hans død bestod konsernet av 382 butik-
ker i Norge og 200 i utlandet. Gutten fra Sigurds gate 
spilte en pionerrolle i moderniseringen av klesomset-
ningen i Norge.

Lasse Solberg
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1.1: 1. nyttårsdag

Frank Varner. Foto: Henrik Ørsted, 1965 Oslo Museum

Dressmannen



Februar

Helt nederst i Eiriks gate på Nedre Kampen har Erling 
van Pham sitt sykkelverksted. Han åpnet Eiriksgate 
Sykkel Verksted i 2001 og bor også i samme bygård. 
I det breddfulle verkstedet løser han de fleste sykkel-
problemer for en rimelig penge.

Det var en skolelei 16-åring fra Hakadal som fikk lærling-
plass hos det sagnomsuste verkstedet Den Rustne Eike 
på åtti-tallet i Oscars gate 5 på Frogner. Den Rustne 
Eikes bunnsolide holdning til sykkelfaget er en holdning 
Erling tok med seg til sin egen sjappe. I det lille lokalet 
har hver mutter og skrue og slange og skiftenøkkel sin 
egen plass. Hjulene og dekkene henger pent på  veggene, 
og skuffene er fulle av sorterte ekstradeler. Det står 
sykler overalt i den lille butikken. Til sammen eier han 
over 100 sykler. Men han sykler ikke selv, han er som 
skomakerens barn, de hadde ikke sko.

Erling van Pham har ikke TV, leser ikke bøker og går aldri 
på kino. Det å ha verksted tar all hans tid. Det blir lange 
dager, fra åtte om morgenen til ti-elleve om kvelden. 

Som sykkelreparatør møter han folk fra alle samfunns-
lag. Han holder døren åpen for alle, så lenge han ikke 
mistenker at de kommer med tjuvgods til butikken.

Han sier selv at han ikke er noen menneskekjenner, men 
syns det er hyggelig når folk kommer inn for å ta en prat, 
men det er helst sykkelen deres han vil forholde seg til. 
Han vet hvor han hører hjemme, sykkelfyren i Eiriks gate.

Lasse Solberg
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Sykkelfyren i Eiriks gate

Erling van Pham. Foto: Kampen historielag



Mars

AS/ Kampen Mekaniske Verksted ble startet i 1865 som 
L. Engebretsen Mek. Verksted. Bedriften lå i Brinken 50 
i de bygningene som nå er Kampen Hotel.

Bedriften produserte ovner, komponenter til annen 
industri og all verdens småartikler i støpejern og stål 
som panner, vaffeljern og kniver. Det var også en stor 
grad av produktutvikling, og mange kom til Engebretsen 
for å få laget prototyper til forskjellige nyvinninger.

Da Osebergskipet skulle flyttes i 1926, var det et stort 
spørsmål og lange diskusjoner om hvordan man skulle 
kunne flytte det store skipet til det nybygde museet på 
Bygdøy. Da det ble funnet i 1903, var skipet fullstendig 
knust av de store jordmassene det var begravet under. 
Det hadde vært et stort puslespill å bringe det tilbake 
til sin opprinnelige form med nagler og kitt, og arbeide 
pågikk over mange år. Dette ble gjort i Universitetets 
hage, og skipet ble stående der til Vikingskiphuset var 
ferdig. Man var enig om at det beste metoden var å 
flytte det på skinner ned til havna, over på en flåte, og 
videre på skinner igjen da det kom på land på Bygdøy.

Det kritiske var at det skjøre skipet måtte stå støtt 
under transporten, og det var her Kampen Mekaniske 

kom inn i bildet. Om bedriften ble forespurt eller om de 
kom opp med eget forslag vites ikke, men det ble i alle 
fall den foretrukne løsningen. Kampen Mekaniske laget 
en stor vogn tilpasset skipets form og størrelse hvor ski-
pet kunne stå under transporten, støttet av en ramme i 
trevirke. Og sånn ble det flyttet, trukket av gardister 
 gjennom Oslos gater og ut til sitt nye hjem på Bygdøy.  

Nå skal skipene flyttes igjen, om enn bare til et nytt 
museum på samme sted. Det sies at det hentes inn de 
fremste eksperter fra utlandet for å gjøre dette på en 
sikker måte. I 1926 fant man «ekspertene» på Kampen!  

Heidi C. Huitfeldt
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28.3: Palmesøndag

Osebergskipet ble flyttet med løsning fra Kampen!

Osebergskipet 1926. Foto: Oslo Museum



April

Første mai i året 1900 foregikk det et drama i 
Brinkens gade 15 av en slik art et det ble behørig 
omtalt i mange av landets aviser under overskrif-
ter som «Drama i Brinkens gade», «Naar Arbeiderne 
fester», «Taterslagsmaal på Kampen», «Blodige sce-
ner. Omstreiferens kniv» og «Knivstikkerne. En Dolk 
i Sengen»

I følge Verdens Gang foregikk byens 1. maitog i kon-
trollerte former dette året: «… Vi saa ingen fuld Mand 
i Toget, ingen usømmelig Optræden…» Om kvelden 
ble det imidlertid  rapportert om fyll og spetakkel: 
«Al Byens kvindelige Bærme … vrimlede i beruset 
Tilstand i Ryttergangen og anfaldt alle mere velklædte 
Mænd. Ellers dominerede der hundrevis av død-
drukne Arbeidere, der kjæglede, sloges og var raa, og 
inde i Bodegaen anførte en Del av Byens Herrer under 
Champagneproppernes Knald Vildskaben.»

Det ble også festet på Kampen. I Brinkens gade 15 
 utartet  en munter sammenkomst til et  tragisk drama, 
med bakgrunn i beruselse, sjalusi og knivstikking.

Stavanger Aftenblad skriver den 9. mai: «vi [har] af 
 øienvidner til begivenheden faat en del oplysninger, 
som gir et visst indblik i, hvordan livet leves i disse for-
stædernes kroge. Brinkens gade 15 er, som de fleste 
gaarde i gaden, et gammelt træhus, som ligger paa 

en skraaning. Det er af den slags bygninger, hvor der 
leies ud til hvemsomhelst og mange underlige eksis-
tenser samles, hvor skikkelige folk bor side om side 
med tvilsomme individer...» Og ifølge Dagbladet hører 
«Slagsmaal og Spetakel…, efter hvad Naboer fortæl-
ler, til Dagens Orden der i Gaarden» ( Etter folketel-
lingen i 1900 besto beboerne der bl.a. av snekkere, fyr-
stikkarbeidere og bryggeriarbeidere.)

Flere pikante detaljer om det fatale «taterslagsmålet» 
kan du finne i databasen «Kampenstoff» som ligger på 
historielagets nettside. Søk f.eks. på «Brinken 15».

Det gamle trehuset i Brinken 15 står der dessverre ikke 
lenger. Som så mange av husene i Brinken ble det i sin 
tid kjøpt opp av kommunen, og revet i 1977.

Line Arneberg
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1.4: Palmesøndag, 2.4: Skjærtorsdag, 3.4: Langfredag, 
 4.4: 1. påskedag, 5.4: 2. påskedag

Naar Arbeiderne fester i «forstædenes kroge»

Brinken 15 Foto: Sverre Heiberg. OM 1977 Brinken 15. Foto:Kari Knudsen. OM 1966



Alle vil vel huske 17. mai 2020 som noe helt spesielt. 
Ikke noe barnetog oppover Karl Johan på grunn av smit-
tevernsbestemmelsene for å hindre Korona viruset 
å spre seg. Kongefamilien ville gjøre noe helt  spesielt 
for  folket siden de ikke kunne vinke til barnetoget 
som vanlig. De bestemte seg for en kjøretur gjennom 
deler av byen i den ikoniske A1, Buick Roadmaster, fra 
1939. Dette var bilen som kong Haakon VII brukte ved 
sin tilbakekomst til Norge 7. juni 1945. Bak dem kjørte 
Kronprinsparet i A5, en Lincoln Continental, som begge 
parene brukte i sine respektive bryllup i 1968 og 2001. 
Ruten de kjørte var ikke kjent på forhånd av sikkerhets-
messige årsaker og smittevernhensyn. Turen gikk gjen-
nom Grønlandsleiret til Grünerløkka, Kampen, Tøyen via 
Sofienberg sykehjem på østkanten og til Ullevål syke-
hus hvor de hilste på pasienter og ansatte. Deretter 
kjørte kongefamilien Kirkeveien og Bygdøy allé til 
Bygdøy kongsgård. 

Dette var slett ikke første gang at Kampen ble beæ-
ret med besøk. Ferdigstillelsen av Kampen park med 
vannbassenget på toppen var den direkte foranledning 
til at Kong Oscar II i 1890 tok turen opp til parken med 
den vakre utsikten over Kristiania. Parken var meget 
raskt blitt et yndet utfartssted for både innbyggere 
i Kristiania og turister som kom til byen.

Kong Haakon VII besøkte Kampen ved to anledninger. 
Den første gangen var i 1914, da var han sammen med 
Dronning Maud og så på anlegget, vannbassenget og 
 parken, og beundret den vakre utsikten.

Den andre gangen var Kong Haakon på tur i anledning sin 
80 års dag 3. august 1952. Da kjørte han i regnvær alene 
i åpen bil og vinket til folket opp gjennom Grünerløkka 
og Kampen.

Arne Kristiansen
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1.5: Offentlig høytidsdag, 13.5: Kristi Himmelfartsdag,  
17.5: Grunnlovsdag, 23.5: 1. pinsedag, 24.5: 2. pinsedag

Mai

Helt Konge på Kampen

Kongeparet ved Kampen Omsorg+. Foto: Ketil Blom Haugstulen. 



Den svensk-norske lagmatchen mellom Indianerne og 
Piratene på Jordal ble ingen publikumssuksess. Det 
var bare noen få hundre tilskuere tilstede på tribu-
nen. Man tenkte umiddelbart tilbake på de vellykkete 
speedway stevnene på Dælenengen, som trakk flere 
tusen  tilskuere. Det er fem-seks år siden det ble arran-
gert stevner i Oslo, og interessen for speedway har 
kommet helt i bakgrunnen. Mange av stjernekjørerne 
fra storhets tiden var imidlertid på plass. 

Svenskene vant lagkampen mot de norske Piratene, 
svensken Hasse Holmquist var beste kjører. De beste 
norske var John Johansen, Sigvart Pedersen og Øivind 
S. Borg. Stevnet på Jordal kom sent i gang, men verst 
var det at banen var knusktør. Støvskyen sto som et 
tåketeppe over banen i de tre først heatene, slik at 
man nesten ikke så kjørerne. Det ble bedre etter at 

man sprøytet banen med vann. For NMK var stevnet en 
stor skuffelse, og det blir ikke lett å få opp interessen 
for speedway i Oslo igjen. Jordal-stevnet blir sikkert 
det siste, man har ikke banemuligheter i Oslo lenger. 
Grunnen til at NMK fikk arrangere dette stevnet, var at 
banen skulle brytes opp, det skulle legges nytt dekke 
på Jordal.

Aftenposten 17. juni 1977
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Siste speedway på Jordal

Faksimile Aftenposten 17.juni 1977



Juli

Vi har jo statistikker, folketellinger og branntakster 
å basere oss på, men hvordan arbeidere og fattigunger 
egentlig hadde det i Christianias forstad Kampen for 
ca. 150 år siden, vet vi ikke så mye om. En av de få auten-
tiske kildene til oppvekst på denne tiden er Nicolai 
Heiestad (1868-1949). 

Familien Heiestad var fattig og bosituasjonen var usta-
bil. Hele tiden ble de sendt på dør av sinte gårdeiere, 
og faren var alltid på jakt etter arbeid. De bodde i rå 
og kalde kjellerrom og i små fattigslige leiligheter uten 
kjøkken. De bodde på Vaterland, Fjerdingen og Vika, på 
Kampen, Sagene og Grünerløkka. På Kampen flyttet 
familien til Ullensakergata 7 på slutten av 1870-tallet.

Helt på slutten av livet skrev Nicolai Heiestad boken 
«En liten gutt ifra Vaterland - minner fra 80-årenes 
Christiania», som ble utgitt på Tiden forlag året etter 
hans død. Her  skildrer han også sin barndom på Kampen. 

Men før denne bokutgivelsen hadde den skriveføre 
Heiestad allerede i 1928 en artikkel i Arbeiderbladet 
på over en helside: «Fra Kampen for femti år siden», 
hvor han beskriver lek og rampestreker, løkker, hus-
dyr, kjøkken hager, syrinbusker, den store brannen og 
arbeidsplasser i et friskt og levende språk.  Påtagelig er 
den lyse tonen artikkelen blir holdt i – her blir det ikke 
dvelt ved fattigdom og nød.

Kilde: Arbeiderbladet, 14. april 1928.

Line Arneberg
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Illustrasjon fra artikkelen i Arbeiderbladet i 1928. Tegning av Anton Hansen

Barndom på Kampen for snart 150 år siden



August

Mustad fabrikker
Da Mustad overtok Christiania Hesteskosømfabrik i 
Sverres gate 4 på Nedre Kampen i 1909, overtok de 
også datterbedriften Bergedorf utenfor Hamburg. 
Stor etterspørsel etter hesteskosøm på kontinen-
tet gjorde at de fleste sømmaskinene ble flyttet til 
fabrikken i Tyskland. Dermed ble det ledige lokaler 
på Kampen, og for Mustad betydde ledige lokaler nye 
muligheter. Bedriften bestemte seg for å utnytte 
dem til å konstruere og installere treskruemaskiner. 
Noen av dem ble sendt til Duclair, men åtte maskiner 
ble satt i drift på Kampen. I 1912 fremstilte det meka-
niske verkstedet også skruemaskiner etter modell av  
amerikanske maskiner.

Igjen var timingen god. En av de få goder første verdens-
krig førte med seg, var en kraftig etterspørsel etter 
skruer. Mens verdenskrigen ennå raste, sikret Mustad 
seg nok en fabrikk, AB Gøteborgs Bult- og Nagelfabrik. 
Dermed var Mustad i stand til å erobre en enda større 
del av det skandinaviske markedet. I 1920 var det blitt 
sendt treskruemaskiner fra fabrikken på Kampen til 
Duclair i Frankrike, men produksjonen var ikke lønnsom, 
og ble nedlagt etter ett år. Det er aldri så galt at det ikke 
er godt for noe, heter det. Så også her; det mislykkete 

forsøket gjorde at Clarin Mustad begynte utekspre-
mentering av en ny type skrue maskiner. Samtidig ble 
fabrikken i Gøteborg modernisert, slik at Mustad i 1925 
hadde en moderne skrue fabrikk der og skruemaskiner 
ferdig utviklet i Duclair.

Mustad jernvareavdeling hadde tilhold på Kjelsås, 
Lilleaker og Kampen. Ledelsen var opptatt av effekti-
visering og rasjonalisering, og samlet all virksomhet 
på Lilleaker. Det moderne produksjonsanlegget stod 
 ferdig i 1967, da ble også produksjonen på Kampen flyt-
tet dit. Etter nesten 60 år i Sverres 4 gate var det slutt.

Tor Are Johansen
Kilde: Terje Paulsberg: Fiskekroker for hele verden 2007
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Mustad Fabrikker. Sverres gate 4. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv 1954



Kampen skole har adresse Normannsgata 57 på 
Kampen, Bydel Gamle Oslo i Oslo kommune. Den er en 
barneskole og ble oppført i 1888 med Ove Ekman som 
arkitekt. Skolen fikk tidlig etter at den åpnet i 1888 
over 900 elever og 29 lærere fordelt på 20 klasserom. 
Skolen hadde også overlærerbolig, en vaktmesterbolig, 
en gymnastikksal og et uværskur.

I 1891 startet Helga Helgesen (1863-1936) forsøks-
kjøkken på skolen. Hun var en av pionerene for å få 
innført skolekjøkken som fag, og holdt kurs for lærere 
fra hele landet. Helga Helgesen kjente godt til forhol-
dene etter besøk i de fattige hjemmene på Kampen og 
at det var behov for opplæring i godt matstell. Skolen 
ble  utvidet med en ny bygning i 1902 og fikk da totalt 
40 klasserom. Kampen skoles musikkorps ble stiftet 
i 1906 av William Farre, og er byens nest eldste skole-
korps, etter Møllergata fra 1901. Skolen hadde sitt høy-
este elevtall rundt 1913 med 1 946 elever.

Kampen skole var Oslos første skole med eget bad for 
elevene da Kampens friluftsbad åpnet i 1921. Dette var 
viktig i en bydel med mange fattige familier, og få hadde 
bad hjemme. I 1920-1921 ble det bygget på en etasje. 
Saron Reksten var skolens overlærer fra 1928 til 1946.
Fram til 1967 hadde Kampen skole klassetrinnene 1-7, 

men ble deretter en 1-6 barneskole. Skolen ble pusset 
opp igjen i 1979-1980 og ble en kombinert barne- og 
ungdomsskole med klassetrinnene 1-9 i årene 1978-
1999. På 1990-tallet ble vinduer skiftet og fasaden 
 pusset opp, og i 1999 kun barneskole igjen.

I årene 2001 til 2003 gikk den gjennom en omfattende 
rehabilitering, modernisering og ombygging, med blant 
annet et nytt midtbygg som knyter de to originale 
 bygningene sammen. Arkitekt for denne ombyggingen 
var Richard Engelbrektson.

Skolen har i 2017 rundt 560 elever og 80 ansatte.

Fra Oslo Byleksikon
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Kampen skole

Kampen skole 1921. Foto: Nasjonalbiblioteket



Kampens første politibetjent var Hans Andersen. 
Han var født i 1840 og var en av Christianias eldste 
 konstabler. Han tiltrådte stillingen på Kampen da poli-
tivakten ble anlagt i Normannsgata 44 i 1878. Da han i 
1891 ble gjort ære på for 25 år i politiet, hadde han vært 
på Kampen i 13 år. Han hadde vært med både under 
Onsum-slaget og storbrannen på kirketomta i 1879. 

Han og familien bodde i gården og han kjente nok kam-
pefolket godt. Han var også tydelig godt likt, for i forbin-
delse med jubileet ble det samlet inn hele 260   kroner 
som skulle brukes til å kjøpe gave til ham. Gaven besto 
av møbler; en sofa, to lenestoler og seks vanlige stoler. 

I tillegg til at kjøbmand Nyborg hold tale, talte også 
sognepresten på vegne av beboerne og sa at gaven 

ble gitt «som et Erkjendelsesbevis for den humane og 
retskafne Optræden, Jubilanten altid havde vist»

Kanskje var politibetjent Andersen inspirasjonen til 
Egners politimester Bastian?

Heidi C. Huitfeldt
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Politibetjent Andersen

Kampen politistasjon 1894. Foto: Oslo Museum. Innfelt: Politibetjent Andersen.



November

Bakgrunnen finner vi i dramatisk utenrikspolitikk – med 
forgrening til Kampen. Etter første verdenskrig ble 
Tsjekkoslovakia formet som selvstendig felles stat for 
tsjekkere og slovakere, som en del av Østerrike-Ungarns 
og Tysklands tap. Som innledning til andre  verdenskrig 
ble Tsjekkoslovakia et første offer for Hitlers ambisjo-
ner og aggresjon, og ble først delvis ”slukt” av Tyskland, 
etter Munchen-avtalen i 1938 mellom flere store euro-
peiske land. Ingen spurte Tsjekkoslovakia, pussig nok. 
En stund senere brøt Hitler avtalen og slukte landet helt. 

En Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening ble  stiftet 
i 1950. Den videreførte arbeidet som en Tsjekko-
slovakisk ”Relief Committee” hadde utført siden 1948  
da Tsjekkoslovakia ble omgjort til en kommunistisk styrt 
stat. Det innebar sosialisering av industri og handel, 
kollektivisering av landbruk og angrep på den politiske 
opposisjonen. Massearrestasjoner, fengsel, tvangs-
arbeid og henrettelser forekom hyppig. Det var mange 
svært gode grunner til å flykte og ikke komme tilbake. 

Den Norsk Tsjekkoslovakiske Hjelpeforeningen startet 
på et stort prosjekt i 1959; oppføringen av et 11 etasjes 
hus i Hølandsgata 1. De manglet tilstrekkelig egenkapi-
tal og inngikk et samarbeid med Studentsamskipnaden, 
slik at de 64 leilighetene ble delt mellom dem; 25 til 
hver organisasjon. De øvrige 16 ble fordelt til Barnas 
Fritidsstuer som hadde tomten ved siden av, og ble 
som erstatning for saneringen av et gammelt trehus på 
tomten, samt en vaktmesterbolig. Innflytting startet i 
oktober/november 1961. 

Sanering var tidens melodi. Mange offentlige planer 
forutsatte at en rekke tilsvarende blokker skulle  bygges 
på Kampen, så man fikk sanert de utslitte, dårlige tre-
husene. De skulle jo bare rives likevel. Man så for seg 
Enerhaugen nr 2. Slik gikk det som kjent ikke, heldigvis!

Et paradoks: ”Høyblokka” ble av mange sett på som en 
uheldig byutvikling som kunne true den lokale trehus-
bebyggelsen. På den andre siden representerte den et 
fristed fra de truslene av et helt annet slag som flyktnin-
gene fra Tsjekkoslovakia hadde opplevd. Det ble et trygt 
sted å bo i det nye hjemlandet. Med lys, luft, utsikt – og 
forhåpentligvis gode fremtidsutsikter. 

Amund Eriksen  

Kilder: Kristin B. Feragen, Aasmund Vik, Hallvardsvaka 
nr 4 – 2015, Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening 1950 
– 1970, Jubileumsblad, samt telefonsamtale Sehnal-
Eriksen juni 2020.
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Hølandsgata 1 – flyktninger fra Tsjekkoslovakia – hvorfor?
Foto: Amund Eriksen



Vlasta Sehnal var blant de første som flyttet inn i 
Hølandsgata 1 på Kampen 30.10. 1961. Hun flyttet inn 
sammen med sin mann Rudolf og deres to små barn Vera 
og Zdenek. Den yngste, Vera, trakk loddet som ga en 
hjørne leilighet i 7. etasje, med nydelig utsikt over byen 
og Ekeberg. De følte seg heldige. Den var til og med pen, 
praktisk, lys og moderne, med trapp og heis. Etter mange 
år som flyktninger, hadde de funnet en havn. Barna gikk 
på Kampen skole, St. Sunniva og Vahl skoler. De gikk på 
 skøyter på Jordal, ofte med autografbok for å få under-
skrifter fra berømtheter som Kuppern og Fred A Maier. Så 
vokste de opp – og flyttet ut. Mannen døde i 2002,  ligger 
på Gamlebyen Gravlund. Vlasta ble boende i 18 år til.

Vlasta er født i 1919, oppvokst i Tsjekkoslovakia. Tidlig 
under andre verdenskrig måtte hun og mannen flykte 
fra de tyske okkupantene. Hvorfor? Jo, de hadde hjulpet 
noen andre med å flykte til Australia og fikk takkekort 
fra dem. Postmannen rådet dem til å flykte så fort de 
kunne. Dermed ble det flukt til Østerrike. Like etterpå 
kom politiet på døra deres. Så levde de på flukt. Først 
Wien, deretter flyktningeleir i Salzburg fra 1951. En 
norsk kommisjon dukket opp i leiren. De ønsket bl.a å få 
en skredder til Norge. Siden hennes mann var skredder, 
takket han ja til tilbudet. Det nye kommunistiske styret 
i Tsjekkoslovakia gjorde det uholdbart å flytte hjem. 
Det ble først Brønnøysund, og så brakkeliv i Drammen 
og så Kampen. 

Av 64 leiligheter gikk 25 til flyktninger fra Tsjekko-
slovakia. Dermed var de mange med tilsvarende bak-
grunn. Vlasta sier at de ble et godt, sammensveiset miljø 
i den nye 11. etasjer høye blokka, også kalt Høyblokka 
på folkemunne. Alle kjente alle. Av de opprinnelige 
beboerne fra Tsjekkoslovakia, ble Vlasta den lengstbo-
ende. Hun flyttet ut i januar 2020, over 100 år gammel, 
til Romsås sykehjem, der hun trives og får god pleie. 
Vi hadde en kort og hyggelig samtale på telefon (for 
å unngå Corona-smitte). På det originale spørsmålet om 
hvordan hun er blitt så gammel, svarer hun blidt at hun 
har ingen oppskrift, men det er lurt å holde seg i ro! 

Amund Eriksen

Kilder: Kristin B. Feragen, Aasmund Vik, Hallvardsvaka 
nr 4 – 2015, Norsk Tsjekkoslovakisk Hjelpeforening 
1950 – 1970, Jubileumsblad, samt telefonsamtaler med 
Vlasta Sehnal og hennes datter Vera Edlund juni 2020.
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Vlasta Sehnal – 100-åring i Hølandsgata 1

Foto: Romsås sykehjem 30. oktober 1961


