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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2014 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 samtidig 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!

Redaksjon for kalenderen er styret i Kampen historielag:
Lasse Solberg
Ragnhild Hoel
Kari Korbøl
Arne Kristiansen
Line Arneberg
Ivar Nygaard
Terje Berner

Produksjon: FWK
Opplag: 500

Forsidefotoet er fra 1994 og er tatt av Svein E. Furulund, Scanpix/Aftenposten.  
Vi ser barna fra Hurdalsgata barnehage. F.v. foran: Eirik, Benedicte, Jonas, Leyla, Roida, Max og Jenny.  
I annen rekke ser vi blant andre Isaac, Frida og Emil. I bakgrunnen står arkitekt Eli Marie Carlsen  
og prosjektleder Robert Lorange. Se også artikkel og bilde under September.



Januar

Karoline Næss er oppvokst i Norderhovgate 11. Det er 
bare et godt skudd med håndballen fra der en annen god 
håndballspiller vokste opp på 50-tallet, nemlig Jon Herwig 
Carlsen. Han ble Norgesmester   i 1961. Mens Jon spilte 
ute på asfalt og grus, fikk Karoline den nye Jordalhallen 
å boltre seg i. Vålerenga var klubben hennes i ungdommen 
og hun fikk syv lands kamper for ulike ungdomslandslag.

Hun gikk på Kampen og Jordal skoler og sier selv at hun 
«var en aktiv unge, satt lite inne». Hun drev ingen andre 
idretter enn håndball, men tok idrettsfaglig linje på Bjerke 
videregående skole.

Etter noen år i Vålerenga gikk hun til Nordstrand og deret-
ter til Stabæk, hvor hun spiller venstre back. Hun debu-
terte på landslaget våren 2011 og har når dette skrives 34 
landskamper.

Høydepunktet hittil er EM i Serbia i 2012, der hun var på 
laget som tok sølv.

Nå har Karoline 12 treningsøkter i uka og sikter seg inn 
mot nye mesterskap for Norge.

Med så mye trening og kamper blir det ikke så mye tid 
til studier. Mastergraden må taes på litt lengre tid enn 
normalt.

Karoline har fått tilbud fra klubber i utlandet, men mener 
at nivået i Norge er vel så godt som ute i Europa. Dessuten 
teller det mye for henne å ha familie og venner rundt seg 
her hjemme.

Karoline Næss er 26 år, og vi fra Kampen følger spent med 
når jentene med Norge på brystet igjen kjemper om gull.

Lasse Solberg
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Med gull i blikket

Foto: Karl Branås / Budstikka



Høyt over Oslos gater og slott, 
der ligger Kampen så fritt og så flott, 

der har vår speidervugge stått…

Slik begynner sangen til Oslo 26. KFUK-speidere. Speiderne 
holdt til i Menighetshuset på Kampen. Bildet er tatt i 1955 
eller 1956, sikkert like etter at vi begynte i meisene, for det 
er svært få som har drakter, bare skjerf. Vi hadde mye moro, 
lekte, lærte og var på turer i skog og mark. Vi hadde spei-
derhytte i Svartskog, men dro også på teltturer og krets- og 
landsleire.

En av de tingene jeg husker best fra speidertida på Kampen 
er julekveldene. Da møttes vi på formiddagen og laget til 
pappesker med mat, frukt og kaker, og kanskje litt julepynt. 
Så gikk vi på besøk til slike som ikke hadde det så godt. Der 
sang vi julesanger. Matkassene ble svært godt mottatt. For 
noen var det den eneste maten de fikk til jula. Det var gan-
ske rart å gå fra slike fattige kår, som slett ikke var uvanlig 
på Kampen, og hjem til masse deilig mat og fine julegaver.

Lederen vår var Inger Lagset. Jeg husker ikke navnene 
til alle på bildet, men noen gikk i klassen min på Kampen 
skole. Flere av dem som jeg ble kjent med i speideren 
har blitt venner for livet, og svært ofte når vi møtes, 
synger vi de gamle speidersangene. Som vi kan utenat. 
Selvfølgelig…

Torunn (Klausen) Syversen  
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Kampens KFUK speidere

Torunn Syversen står helt til høyre, Inger Lagset er nummer fire fra høyre, begge i første rad. Foto: Torunn Syversen



På slutten av 60-tallet kom Tøyen Fritidsklubb inn i loka-
lene i Økernveien 9 – «Sporveisbygget». Klubben bestod 
av to «avdelinger»: juniorklubb og ungdomsklubb, og jeg 
jobbet i dem begge. 

Juniorklubben hadde barn og ungdom i alderen 7 – 14 år 
som målgruppe, og de aller fleste medlemmene var fra 
nærområdet. Det vil i hovedsak si Tøyen og Kampen. 
Ungdomsklubben var beregnet på aldersgruppen 14 – 18 år, 
og var mye mer preget av at ungdommene selv skulle invol-
veres og ta ansvar for klubbens innhold og drift. Vi ansatte 
var «hjelpe ryttere» underveis.

Tøyenklubben vil for min del alltid være knyttet til Gerd 
Bekken, «Mor», som vi alle kalte henne både medlemmer 
og ansatte. Hun var klubbleder alle de årene jeg var der og 
var veldig opptatt av nærmiljøet. Med den begynnende 
saneringen av området rundt Hagegata og Brinken, så 
fikk hun dratt i gang et prosjekt der medlemmene i junior-
klubben og vi som jobbet der, malte plankegjerder, bygde 
hytter på de åpne tomtene, ordnet med grilling osv. 

Tilbudet om aktiviteter varierte gjennom uken med grup-
per som Diskotekgruppa, Villmarksgruppa, Alpin gruppa, 
Bordtennisgruppa, Kjøkkengruppa og mer åpne aktivi-
teter der voksenkontakt var en viktig del av innholdet. 
Utfordringene kan vi i hovedsak si var knyttet til dette 
med rus, og at klubben skulle være et rusfritt alternativ. 
Dermed måtte vi alltid mot helg og diskotekkveldene ha 
et system med dørvakter av oss ansatte, mens styret satt 
innenfor og kontrollerte medlemskort osv.

 Arne Fjellstad
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Et sted å være

Foto: Arne Fjellstad



Framlagene i Oslo hadde tradisjonelt markert 1. mai 
med store arrangementer på Dælenenga. Fra 1953 ble 
imidlertid arrangementene lagt til Jordal Amfi, som var 
blitt bygd til OL i 1952. Barna i Framfylkingen gikk i tog 
fra Youngstorget til Jordal, og det første året var arran-
gementet overfylt. Mer enn 10 000 mennesker var møtt 
fram for å høre Alf Prøysen synge og for å se en forestil-
ling av Cirkus Arnardo. Barnetogene fra Youngstorget til 
Jordal kom etter hvert til å få karakter av morsomme opp-
tog hvor framlagene konkurrerte om å ha de mest fanta-
sifulle utkledningene og de morsomste plakatene. 

På Jordal Amfi var ulike sirkusnummer faste innslag. 
Dessuten var Kampen Janitsjar ofte med både i toget 
og som en del av underholdningen. Arrangørene for-
søkte imidlertid også å trekke til seg kjente artister som 
kunne fungere som trekkplaster. I 1959 var «Lille Grethe» 
Kausland en av stjernene, og noen år senere var også 
Kirsti Sparboe en av attraksjonene. 

Utover i 1960-årene fikk Oslo Framkrets problemer med 
oppslutningen om 1. mai-arrangementene på Jordal. Noen 
mente at underholdningen var rettet for mye inn mot 
tenåringene, og at programmet ikke lenger passet som 
familieunderholdning. Andre ønsket å tilfredsstille de 

«pop interesserte», og mente at dette var veien å gå for 
å sikre oppslutningen. 

Blant de mest kjente gruppene som i 1960-årene ble enga-
sjert for å trekke ungdom til Jordal var The Pussycats og 
The Vanguards. Kanskje ble honorarene for høye? Mot 
slutten av 1960-årene gikk i hvert fall arrangementene 
med store underskudd flere år på rad. Selv med over 
3000 solgte billetter da The Vanguards spilte i 1968, gikk 
arrangementet med underskudd. Av økonomiske årsaker 
valgte derfor Oslo Framkrets fra 1969 å gå bort fra tra-
disjonen med store 1. mai-arrangementer på Jordal Amfi.

Tor Are Johansen
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Kampen Framlag på Jordal
Kampen Framlag på Galgeberg. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv



Jeg er født i 1938 og bodde i Vestbygata 29, den som nå 
bærer navnet Sons gate. 

Natta til 8. mai 1945 ble jeg vekt. «Det er fred!», ropte mine 
foreldre. Vi kledde på oss og fant fram norske flagg som 
vi hadde gjemt i leiligheten. Så midt på natta gikk vi ut, og 
der var mengder av mennesker med norske flagg ute på 
gata, og det ble et stort seierstog som gikk rundt og rundt 
i Kampens park, den gamle og den nye. Vi vifta med våre 
norske flagg og ropte og skreik: «Norge er fritt, Norge er 
fritt!» Så blei det «Seier`n er vår, Seier`n er vår», og det 
ble «Ja vi elsker», alt om og om igjen. 

Så ble alle de sorte blendingsgardinene revet ned fra alle 
vinduer i strøket, og det ble et kjempebål oppe på plassen 
mellom Telemarksvingen og Trysilgata.     Alt dette ble en 
opplevelse som har satt seg så fast hos meg. Den opple-
velsen vil jeg huske så lenge jeg lever. Dette ble min aller 
største opplevelse og beste minne fra Kampen. På den 
tid var det ikke vanlig med fotoapparat, men dette bildet 
med bålet er vi så heldige å ha.

Litt senere kom det jeg mener var engelske soldater 
på Kampen skole. De kastet ut sukkertøy fra vinduene. 
Nederst i Telemarksvingen i undergangen under toget 
mot Gladenga var det noen ganger også soldater som 
delte ut sjokoladeplater til oss barna.

Jeg begynte på Kampen skole høsten 1945, men sko-
len var stengt for elever. Skolen måtte nok pusses opp, 
og vi gikk første klasse på arbeidshjemmet nederst i 
Normannsgata ved Galgeberg.  

Ragnar Olsen
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Mitt beste minne fra Kampen

Foto: Ragnvald Sæther



Butikken min, Halvorsens kolonial i Skedsmogata 1, fylte 
100 år 9. juni 1979. Jeg ville gjøre noe spesielt denne dagen 
- på Kampen, for Kampen. Butikken ble flyttet ut i  gata. 
Politiet sperret Skedsmogata for trafikk, og vi satte ut 
langbord som ble dekket med boller og brus, kaffe og 
kaker. Ingen ting kostet noe for kundene - jo forresten, vi 
solgte brød for 100 øre, selvfølgelig. Skolemusikken kom, 
uten at jeg visste noe om det. Det ble en hyggelig dag for 
meg, og jeg tror også for folk på Kampen.

Jeg overtok butikken i 1972, da hadde Maurtvedt leiet 
butikken i noen år. Det var en butikk som flere var på den 
tiden, handel bak en disk. Jeg hadde en fast ansatt og min 
datter Heidi som hjelp. Omsetningen var 1. mill kr i året og 
i snitt var det ca 200 innom butikken hver dag. Butikken 
ble et møtested for mange. Ofte fikk jeg telefon fra noen 
med beskjeder som skulle bringes videre til en kunde. 
Reinhardt Larsen fra Skedsmogata 2, han er det sikkert 
mange som husker, gikk rundt med varer til kundene våre. 
Hvem gjør sånt i dag?

På begynnelsen av åttitallet begynte det å gå tyngre 
i  butikken. Omsetningen sank, og det var bare et spørs-
mål om tid når jeg måtte gi meg. Begynnelsen til slutten 
var Willoch-regjeringens nye lukningsvedtekter. Astrid 
Gjertsen har fått mye skryt for at hun åpnet opp for at 
butikkene kunne ha lengre åpningstider, men det ble 
døden for småbutikkene på Kampen. Folk tok bilen til de 
nye butikkene med lengre åpningstider og vi små solgte 
bare melk, brød og poteter. Jaja, det var en ny tid og 1. sep-
tember 1985 lukket jeg døren for godt. Halvorsens kolo-
nial var historie, etter over 100 år på Kampen.

Wenche Halvorsen
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Halvorsen i 100 år

Bilde fra gata og Wenche bak disken. Foto: Wenche Halvorsen



Vi var tre tidligere skolekamerater som skulle på ferie 
sammen sommeren 1953. Her er vi ved avreisen i Brinken 
2b. Sjåføren og eieren av bilen, Rolf Aastad, sitter foran til 
høyre. Bilen, en Ford Cabriolet 1939, hadde rattet på høyre 
side. Jeg sitter i midten, og tredje mann er Eivind Bergersen. 
Rolf og Eivind var bilmekanikere, mens jeg gikk «i læra» 
i  Lysverket. Teltet vårt ligger bak på «Svigermorsetet». 
Det kunne svinges ned i bilen og brukes som et sete, derav 
navnet.

Vi skulle altså på telttur nedover til Sørlandet. Teltet var 
et pyramidetelt med stang i midten. Det hadde ingen bunn. 
Første stopp ble en campingplass på Tjøme. Her var det 
mye dans og moro for tre ungkarer fra Kampen. Neste 
stopp var Storsanden camping ved Fevik. Været var fint 
den sommeren, og vi badet og koste oss. Men vi hadde 
også med oss fiskestenger, og i Setesdalen ble det god 
anledning til fisking i Otra. Det ble mye god mat for sultne 
unge gutter.

Jeg kan ikke fortelle om alt vi gjorde, jeg må tenke 
på ettermælet til mine nå døde kamerater. Vi dro via 
Rauland tilbake til Kampen etter i alt fjorten dager i åpen 
bil. Det hadde ikke vært en eneste regndag, og vi var alle 
tre enige om at det hadde vært en fin tur.

Tore Hell Hansen

Tore Hell Hansen døde på Ahus like etter at dette ble 
skrevet, 81 år gammel.
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Tre på tur ved en av dem
Foto: Privat



Vi flyttet inn i Norderhovgate 28 i 1948. Det var to gårder, 
en forgård og en bakgård. Vi bodde i bakgården, med fan-
tastisk utsikt over byen. Vi hadde to rom og kjøkken på 50 
kvm, så det var ikke så veldig god plass for mor, far, søste-
ren min og meg. Men sånn var det vel for mange på Kampen 
og i Oslo på den tiden. Vi hadde bare kaldt vann i springen 
på kjøkkenet og do i oppgangen. Den ble tømt en gang i uka. 
Vi fyrte med koks i en stor ovn, men det var ofte så kaldt i 
leiligheten at det frøs is på innsiden av vinduene.

Vi hadde bryggerhus i forgården, så det var ikke bare-bare 
å vaske klær. En svær bryggepanne måtte fyres opp, og 
klærne ble hengt ut på lange snorer i bakgården. De lange 
snorene gikk på trinser mellom for- og bakgård så man 
kunne dra inn og ut klesvasken. 

Jeg var den eneste jenta på min alder i gården. Det var 
fire gutter, men vi lekte sammen og var gode venner. Vi 
lekte mest i parkene, sommer som vinter. Vi bygde snø-
huler i brøytekantene i gata om vinteren, og spilte slåball 
og hoppet tau i gata om sommeren. Det var ikke mange 
biler i Norderhovgata den gang. Jeg kan også huske et par 
fedre som hadde lastebil, som tok andre familier med på 
dagsturer. Vi satt da på lasteplanet. Det var stas.

Det gikk på «fru ditt og fru datt» i gården, ingen var på 
fornavn med hverandre. Men det var litt sosialt liv også. 
De som hadde fjernsyn inviterte andre inn så vi kunne se 
Detektimen med Perry Mason på fredager.

Gården ble bygget i 1903. I 1910 bodde det 72 mennesker 
i gården, og husleien var da på 18 kroner i måneden. Da 
vi flyttet inn i 1948, var leien 36 kroner. Gårdeieren het 
Martinsen da vi vokste opp, han var streng og likte ikke 
at vi lekte i gården. Leiligheten hans ble brukt i filmen 
«Løperjenten» av Vibeke Løkkeberg fra 1981. Jeg flyttet 
ut i 1967, mens mor og far bodde der til 1981.

Gården ble revet i 1982, sånn som mange av de andre 
husene nedover Norderhovgate mot Brinken.

Torill Hjalmarsen
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Oppvekst i en bakgård

Foto: Wenche Halvorsen, Torill Hjalmarsen (innfelt)



Hurdalsgata har sin opprinnelse fra før byutvidelsen av 
1878. En bitte liten, tidligere forsømt kommunal gate-
stump, med flere trehus langsetter, uten verken hager 
eller utearealer. Fra 1991 startet en storstilt statlig/
kommunal satsing på Gamle Oslo som miljøby: Oslo Øst 
skulle rustes opp. Og da skulle selvsagt mange forskjel-
lige miljøforbedringstiltak settes i gang. Et av de kanskje 
ikke største og mest betydningsfulle, men dog lokalt 
betydningsfulle miljøprosjektene, var forvandlingen av 
Hurdalsgata til en hyggelig, bilfri og barnevennlig miljø-
gate. Gjennomføringen skjedde i et økonomisk spleiselag 
mellom stat og kommune. Oslo Veivesen stod for selve 
byggearbeidene med opprustningen av gategrunnen, en 
anleggsgartner stod for gjerder og støttemurer langs den 
i tillegg til en del forskjellig frivillig innsats fra beboerne. 
Miljøbyen Gamle Oslo var byggherre med undertegnede 
som prosjektleder for planlegging og gjennomføring. 

En av betingelsene for prosjektet var at drift og for-
valtning av gata etter gjennomføring skulle overtas 
av beboerne sammen med Bydel Gamle Oslo som eier 
Hurdalsgata barnehage. Og slik har det faktisk vært 
siden åpningen 9. september 1994.

Robert Lorange
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Miljøgate på Kampen

Hurdalsgata 1993. Foto: Robert Lorange



Her ser vi Tore «Kræsj» Kristiansen i gamle-parken en 
gang midt på 1950-tallet sammen med faren sin Bjarne 
«Bjaggen» Kristiansen. De få som ikke spilte ishockey ble 
henvist til nye-parken. 

Tore er født og oppvokst i Norderhovsgata 28, i en tre-
etasjes mursteinsgård som ble revet på 80-tallet. Det 
stod et tilsvarende bygg i bakgården og herfra kunne man 
se amerikabåten komme hver tredje uke. 

Tore gikk på Kampen skole i 7 år, i ren gutteklasse, sammen 
med bl.a. broren som hadde kallenavnet «Biaf». Absolutt 
alle hadde kallenavn på den tida og «Kræsj» fikk sitt etter 
et lite sammenstøt i vannfontena i skolegården. Han hadde 
talent i flere idretter og har juniorlandskamper i fotball, 
men det var ishockey han satset mest på. Han spilte på 
Kampørn som guttespiller, gikk så over til VIF, hvor han ble 
junior norgesmester og gikk så til A-laget til Hasle/Løren 

som vant NM 1972, 74 og 76. Han spilte på landslaget fra 
1969 og ett VM fikk han også med seg. Etter at han la opp 
på toppnivå, ble han trener i Lambertseter. Han var med på 
å starte old-boys ligaen i Norge, jobbet som markedssjef 
i Norway Cup i 6 år og satt i bygge komiteen for Lørenhallen. 
Man kan trygt si «Kræsj» er en skikkelig idrettsmann, og 
grunnen er oppveksten på Kampen, som han sier han hadde 
«gjort om igjen med blåpapir» om han kunne valgt.

Vidar Johansen
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Med kølla i 70-åra

Foto: Tore Kristiansen



Som nyansatt aspirant gikk jeg inn i jernstøperiet på 
Kampen Mekaniske Verksted i Kjølberggata høsten 
1958. Inne i hallen ble jeg møtt av et lite helvete. Det var 
en stor mørk og skitten hall med rumlende maskiner og 
kraner og kullsvart gruskull. Rundt om i halvmørket gikk 
arbeidere i skitne kjeledresser med svette, hvite ansikter 
fulle av sotflekker. Dette skulle bli min arbeidsplass det 
neste året, og et sted hvor jeg skulle trives. Det ble også 
et møte med et interessant industrisamfunn etter den 
gamle modellen som nå er borte i Norge, hvor alle hadde 
sin egen sosiale status og hvor folk trivdes.

Jeg fikk etter hvert jobben som hjelpegutt for en liten, 
skallet og hissig former som het Eidsvoll, en meget dyk-
tig og intelligent mann som jeg hadde stor respekt for. 
Han hatet den katolske kirke og var en ivrig kommunist. 
Eidsvoll var ingen salongkommunist. Gjennom krigens 
fem år var han med i den kommunistiske motstandsbe-
vegelsen i Norge. Han fraktet hundrevis av mennesker til 
Sverige med fare for sitt eget liv. 

På Kampen var det mye fyll. På fredagen etter utdeling av 
lønningspose listet noen seg ut og gikk på polet for å kjøpe 
en halvflaske brennevin til dem som drakk. Brennevinet ble 
drukket opp i smug like før slutten av arbeidstiden på fre-
dag. I Støperiet var det også vanlig skikk at alle skulle gå 
i begravelsen om noen av de ansatte døde. Begravelsene 
var vanligvis midt på dagen, og etter den hadde man resten 
av dagen fri. Dette ble derfor sett på som en positiv fridag. 

Etter selve begravelsen gikk flere på kirkegården med en 
halvflaske for å få seg en fyll. En dag overhørte jeg en av 
karene i støperiet som tilhørte fyllegjengen: Gutter, nå får 
en av dere se å daue for nå trenger jeg en skikkelig fyll. Da 
jeg kom tilbake sommeren etter, fikk jeg høre at denne 
karen hadde strøket med like etter at jeg hadde sluttet på 
Kampen. Og gutta gikk også på fylla i hans begravelse. 

Arbeidstiden var fra kl 0700 – 1600, på lørdag fra 
0700 – 1300. Lønnen min var kr. 5 pr. time, en ganske 
bra lønn som gjorde at jeg la meg opp litt penger før jeg 
begynte på NTH i 1959.

Det var en egen industrialder i Oslo etter annen verdens-
krig, en tid som jeg var så heldig å få oppleve, men som nå 
er forbi. Når jeg ser tilbake, synes jeg at jeg lærte svært 
mye av den opplevelsen, noe jeg har hatt stor glede av 
senere i livet. 

Halvor Røstad 
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Hjelpegutt på Kampen Mek

Foto: Akers Mek
Innfelt: Haakon Lie forteller om arbeidernes rettigheter i spisesalen på Kampen Mek. 
Foto: Arbeiderbevegelsens Arkiv 1947



I 1904 åpnet trikkelinjen Sagene-Kampen. Flere innflyt-
tere fikk arbeid som trikkekonduktører, så også min far-
far B. Alfred Pedersen (1879 – 1960), som tok dette bildet 
med sitt Hasselblad glassplatekamera. Vognføreren het 
Hansen. Huset bak trikken sto på hjørnet av det nåvæ-
rende omsorgsbygget i Brinken. Helt tilsvarende hus 
står fortsatt over gata mot høyre. Farfar kom fra Bjerke 
i Enebakk og ble senere hovedbokholder ved Ullevål 
Sykehus. Han giftet seg med Christiania-ekspeditrisen 
Martha f. Eriksen. De fikk to barn, Kåre Alfred og Else. 
Fotoapparatet samt et skatoll fra Enebakk står hos meg 
i Filips gate 4 i dag. Hit flyttet jeg i 1994.

Trygve Panhoff
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Foto: Panhoff

Kampentrikken i Brinken


