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Styremøter  
Det er blitt avholdt 5 styremøter i perioden, på Kontoret i bydelshuset eller hjemme hos et av 
styremedlemmene. Kontoret fungerer utmerket, her har vi også vår boksamling.  
 

Åpne møter 
Vi har avholdt 5 åpne møter på Bydelshuset, samt en byvandring, en nedleggelse av «snublestein» og en 
konsert. Konserten holdt vi i Storsalen i bydelshuset, mens de andre møtene var ute eller på Bistroen 

 

 Etter årsmøtet i april viste vi filmer fra gamle Oslo. God stemning og mye gjenkjennende latter og sukking i 
salen.  Vi gjorde et utvalg av Oslofilmene som ble laget av forskjellige regissører over en 30 års periode 
fram til begynnelsen av 80-tallet, på oppdrag fra Oslo kinematografer. Oslofilmene er avlevert til Oslo 
byarkiv, og ca. 70 titler er utgitt på tre DVD-produksjoner: By og gate, buss og trikk (2005), By og park, fjord 
og mark (2006), By og blokk, dugnad og rock (2007) 

 For fjerde året hadde vi en vandring i mai. Vårt medlem Trygve Panhoff har gjennom mange år vært 
omviser på Hovedøya og skrevet bøker om denne perlen i indre Oslofjord. Han fortalte levende om alt fra 
klosterlivet i middelalderen til militærområde, interneringsleir og badeparadis 

 Tradisjonen tro arrangerer historielaget Åpen bakgård under Kampendagene. Beboere på nær 40 adresser 
holdt portene åpne for alle og vi laget som vanlig kart. Dette har blitt en tradisjon som har kommet for å 
bli. Til tross for ustadig vær strømmet folk til. 

 24. august la Kampen historielag ned en snublestein for motstandsmannen og kommunisten Ottar Lie, like 
ved der Lie og hans kone bodde, i Skedsmogata 18 ved trappa i Normannsgata tvers over for Kampen 
skole. Gunter Demnig, kunstneren bak snublesteinene, la ned steinen, professor Terje Halvorsen holdt tale 
om Ottar Lie og hans innsats i den kommunistiske motstandskampen. Og Rudolf Nilsens dikt ble formidlet 
av visesangeren Kari Svendsen. Lie ble skutt på Trandum i 1943.  

 I oktober trakk vi innendørs med temaet norsk-jødisk liv og historie i Norge generelt, og hovedstaden 
spesielt, gjennom 165 år ved Sidsel Levin. Vi fikk høre om hvordan jødisk kultur og tradisjoner blomstret i 
førkrigstiden, om hendelsene under krigen og ettervirkningene, og om dagens antisemittisme. 

 I november fortalte Terje Knudsen historien om Kampen Janitsjarorkester fra starten og fram til i dag. Han 



viste oss hvorfor Kampen er et annerledes og spesielt korps, den musikalske bakgrunn og utviklingen så vel 
som viktige begivenheter opp gjennom årene. Dette er et korps vi er stolte av noe som gjenspeilte seg i 
oppmøtet. 

 Vi avsluttet høstprogrammet i desember med en stor konsert i Storsalen i Kampen bydelshus. Vi fikk høre 
sangene, med tekster av Rudolf Nilsen, som ble samlet på albumet «På stengrunn» fra 1973 med 
undertittel «16 Sanger av Rudolf Nilsen». De ble framført av Lars Klevstrand, Kari Svendsen, Steinar 
Ofsdal, Jon Arne Corell og Carl Morten Iversen, med Moddi som overraskende gjesteartist.  Dette var 
tydeligvis et følelsesmessig gjenhør, det trillet mang en tåre, hos de 115 som løste billett.  

 I februar var vi i gang igjen med Leif Gjerland som fortalte om «Oslo vender tilbake - gjenerobring av et 
«Nordens Pompeii». Vi fikk høre at vi står overfor en gedigen gjenerobring av Middelalderbyen. Foredraget 
tok oss med inn i det spennende arbeidet der bl.a. gavlmaleri, nedriving av broer, vannspeil og tilbakeført 
terreng gjør at det første Oslo sakte vender tilbake. 

 I det siste arrangementet før årsmøtet tok Tore Pryser, professor i historie ved Høgskolen i Lillehammer, 
oss tilbake et par århundrer med fortellingen om Marcus Thrane og hans innsats for å organisere og bedre 
arbeiderbefolkningens kår i Norge, noe som hadde stor betydning for befolkningen på Oslos østkant. 

 
Møtene våre samler et interessert og engasjert publikum og er gratis og åpne for alle. De ordinære møtene 
samlet mellom 40 og 80 tilhørere og omkring 30 deltok på vandringen. 
 

Bokprosjekt: «Tilværelsen på Kampen» 
Etter kjempeinnsatsen i 2016 for å ferdigstille «Tilværelsen på Kampen», har 2017 vært preget av distribusjon 
gjennom våre salgskanaler og direkte fra historielaget. Boka har vist seg å slå godt an, både innholdsmessig og 
på grunn av det rike bildematerialet Vi har kommet i kontakt med personer med hjerte for Kampen med 
adresser fra Finnmark til Australia.  
For ett år siden var vår beholdning på ca. 250 bøker, mens den i dag er i nærheten av 50. Spørsmålet om et 
nytt opplag må derfor diskuteres.  
Vår frykt for at boka skulle bli et økonomisk tapsprosjekt er heldigvis blitt gjort til skamme, og vår utfordring er 
heller å finne et godt prosjekt å bruke overskuddet på. Idéen om å lage ei barnebok med tilknytning til Kampen 
er fremdeles aktuell. 
 

Hjemmesiden og Facebookside 
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper tjenester av 
Terje Sørbø i Tmedia. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens 
historie, samt alle gamle Kampenkalendere. Siden blir stadig mer lest, vi har mellom 50 og 100 lesere daglig. 
Facebooksiden til historielaget har snart 1550 følgere. Lasse gjør en meget god jobb som redaktør begge 
steder. 
 

Kampenkalenderen 2017 
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser og annet fra 
Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut til alle medlemmene og hadde et 
løssalg på 150. Prisen var kr. 100. Lasse koordinerer arbeidet med kalenderen. 
 

Kampendagene 2017 
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 28. mai, med portene åpne på 41 adresser. Løpesedler og oppslag med 
informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på forhånd. Det var god oppslutning, og også mye aktivitet i 
gårdene, som bruktsalg, pølsebod, utstilling og musikk. På oppfordring hadde vi utvidet fra to til tre timer. Vi 
bidro med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene. Kampendagene var dette året dessuten en arena 
for salg av boka vår. 
 

 

http://www.kampenhistorielag.no/


 
Samarbeidet om «Egnermarked» 
Også i 2017 deltok vi på Egnermarkedet som er et stort samarbeidsprosjekt, der Kampen vel har ansvaret for 
koordineringen. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Kampen vel, skolekorpset, barnehagene, Kampen 
historielag, kirken m. fl. planla og gjennomførte arrangementet. Vi laget plakaten til arrangementet og atter 
en gang var vi «trafikkpoliti» i tillegg til at vi hadde egen stand med salg av bøker og medlemsverving. Vi ga 
premier, blant annet 3 av våre bøker, til loddsalget som er en viktig inntektskilde for arrangementet. 
Heldigvis fikk vi tak over hodet, noe vi var glade for, da århundrets regnskyll inntraff midt under 
arrangementet. Ellers bidro vi med kaker og kaffe med historisk kvalitet. 
 

Engasjement i nærmiljøet 
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om byutviklingsspørsmål. Her deltar Line, Ragnhild og 
Arne. Høringsuttalelsene finnes på våre nettsider. I perioden har vi uttalt oss om disse sakene: 

 Kjølberggata 31 – nabovarsel, merknader til påbygg, mai 2017 

 Bøgata 6 – innspill til nybygg og fasadeendringer, til Plan- og bygningsetaten, Byantikvaren, arkitekter og 
grunneiere, oktober 2017 

 Brinken 39 – klage på vedtak om rammetillatelse til nybygg i hage, til Plan- og bygningsetaten, november 
2017 

 
Sammen med velet har vi hatt samtaler med eier og kontakt med Byantikvaren om Normannsgata 44. 
Planene om Joker-butikk er skrinlagt, og det blir nå etablert en liten italiensk restaurant i lokalene. Vi sendte 
også en obs-melding til Byantikvaren da Bøgata 5 ble lagt ut for salg. Historielaget har deltatt på nabomøter 
om Jordal Amfi, i mai 2017 og mars 2018. Dette har gitt en unik mulighet for å uttale seg direkte til de 
ansvarlige om utforming av Jordal park og forhold i gatene rundt.  
 
Velets og historielagets erfaring er at det er enklere å kjempe for god tilpasning av nybygg etter vedtaket om 
nasjonal kulturminneinteresse på Kampen, som kom i forbindelse med kommuneplanen i 2015. Et eksempel 
på et tiltak som ble godkjent før dette tidspunktet, er Ullensakergata 3 som nå står ferdig og er meget lite 
tilpasset både mht volum, utforming og plassering.  
 
Kampen vel og historielaget hadde 1. mars et møte med avdelingssjef Hogne Langset og antikvar Vidar 
Trædal hos Byantikvaren. Dette ble en nyttig runde, hvor vi diskuterte både rammebetingelser og 
enkeltsaker. Rammene for byutvikling og bevaring på Kampen er i stor grad knyttet til 

 Kampen definert som område av nasjonal kulturminneinteresse i kommuneplanen av 2015 

 Riksantikvarens Bystrategi (2017-20) som anbefaler at i «bymiljøer av vesentlig regional og nasjonal verdi 
skal kulturmiljøene behandles som en helhet hvor nye tiltak bør innordne seg eksisterende bebyggelse. 
Nye tiltak skal videreføre områdets særpreg. Viktig i denne sammenhengen er byggehøyder og volum. 
God formgiving, materialvalg og farger er også svært viktig for å sikre samspill mellom gammelt og nytt.» 

Vi konstaterte nokså stor enighet, men fortsatt noe ulikt syn på tilpasning i forbindelse med påbygg og 
nybygg.  Sakene nevnt over ble diskutert, samt andre aktuelle de siste årene, som Normannsgata 41 og 
Kampengata 16-18. Byantikvaren ønsker regulering til hensynssone bevaring på hele Kampen, men har ikke 
ressurser til å gjennomføre dette nå. 
 

Foredrag og omvisninger 
 Lasse holdt to omvisninger våren 2017 og en våren 2018. 

 Ivar har holdt bildekåseri på Omsorg+. 
 

Diverse aktiviteter og deltakelse 
Line arbeider med å registrere publikasjoner om Kampen i det som skal bli en online database med 
henvisninger til Kampenlitteratur; f.eks. bøker, bokkapitler og artikler. Denne databasen skal bli søkbar fra 



nettsiden vår, og gi lenker til fulltekst der det er mulig. Vi bruker et lite bibliotekprogram som heter TinyCat 
(fra LibraryThing) til dette, og håper basen kan bli et nyttig verktøy som vil gi oss god kunnskap om og 
oversikt over det som er skrevet om bydelen vår.   

 

Medlemstall 
Antall medlemskap er stadig økende, pr 25. mars 331 (noen omfatter to personer). Vi har 12 
æresmedlemmer (Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche 
Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen, Kirsti Aasen og Terje Berner). 
 

Økonomi 
Historielagets økonomiske situasjon er nå meget god. Dette skyldes økt medlemskontingent for 2017 og 
fortsatt salg av boka «Tilværelsen på Kampen». Kostnadene til honorarer i forbindelse med møtene og andre 
arrangementer er økende, men dette dekkes stort sett av den økte kontingenten. 
I vårt regnskap vil tall fra boksalget synes, men dette er penger vi holder helt atskilt fra vårt driftsregnskap. 
Vi ønsker at inntektene fra vår forrige bok «Tilværelsen på Kampen» skal brukes til å stimulere/finansiere 
nye publikasjoner. 
 

StyreWeb 
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, utsending 
av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent. Dette er svært nyttig, gir 
kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt. Styret har hatt en gjennomgang med representanter 
for styrene i Kampen vel og Vålerenga historielag hvor vi viste hva vi bruker systemet til.  
 

Medlemskap 
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi har deltatt 
på møter og aktiviteter i deres regi. 
 

Brønnøysundregisteret 
Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Registrering i Frivillighetsregistret 
gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 
prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre 
medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker. 
 
 
Styret i Kampen historielag, 5. april 2018 

 


