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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2018 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! 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: Kampen vel har som mål at Thorbjørn Egners plass omgjøres til torg og møteplass. Høsten 
2015 ble det etablert en arbeidsgruppe med representanter for naboer og andre engasjerte beboere. 
Bydelsutvalget støtter saken. Nå gjenstår det å få politikerne i Rådhuset på banen, slik at det kan bli 
bevilget penger til et forprosjekt for et torg foran Kampen kirke. Foto: Børge Øgård



Januar

I januar 2008 overtok jeg verkstedet på  hjørnet i 
Normannsgata 43a, og kalte det Kampen Møbel-
tapetsering som seg hør og bør for et verksted 
 beliggende i Kampen sentrum. Det hadde vært møbel-
tapetsering her i omlag 10 år før den tid, så det er nå 
20 års moderne håndverkshistorie i veggene. Kampen 
Møbeltapetsering har i januar i år 10-års jubileum, og jeg 
har selv 20-års jubileum på Kampen!

Kampen Møbeltapetsering har mange kunder fra nabo-
laget, men folk fra hele byen og omegn kommer hit for 
å få fagfolk til å pusse opp møbler.

I 2014 startet jeg også en egen avdeling for kurs i 
møbeltapetsererfaget. Etter mange år med kurshold i 
verkstedet og veldig stor pågang av deltakere fra hele 
landet, var det på tide å legge forholdene ordentlig til-
rette, og lokalet vegg i vegg ble pusset opp til bruk for 
kursavdelingen. Det er ikke uvanlig at folk tar seg en 
kurshelg på Kampen Møbeltapetsering selv om de må 
reise fra andre kanter av landet.

Siste skudd på stammen er Sunde & co. Dette er  butikken 
vår på hjørnet, som selger interiørvarer og gaver.

Vi startet opp dette for å bidra til at Kampen skal 
fortsette å være et levende sted, med næringsliv 
og  butikker der man kan gå inn og slå av en prat. Hit 
 kommer skoleelever som er nysgjerrig på  hvordan en 
stol faktisk blir laget, foreldre i permisjon med babyen 
på snei for å handle litt økologiske vaske midler, naboer 
som trenger noe nytt til heimen, og folk som trenger en 

gave eller to. I fjor var det noen som tok hele julehande-
len her, og vi håper selvsagt at det blir fler og fler som 
handler lokalt. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ha 
miljøvennlige og økologiske produkter, og våre økolo-
giske såper har blitt en hit på Kampen.

I 2017 ble Kampen Møbeltapetsering en ekte familie-
bedrift, da Ingar Blix Aaeng, samboeren min kom 
inn i bedriften på fulltid. Vi føler at vi driver et slags 
moderne småbruk her på Kampen, barna går på skole 
og i barnehage her, mor og far er på verkstedet, og så 
bor vi jo rett nedi gata.

Folk fra nabolaget kommer stadig innom butikken, 
og vi har veldig stor pågang på både verkstedet og 
kursavdelingen.

Vi er heldige som får drive med et håndverk vi liker så 
godt, og at så mange liker det vi driver med at  butikken 
går rundt. Vi satser på mange, mange flere år for 
Kampen Møbeltapetsering og Sunde & co.

Anne Marie Blix Sunde
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1.1: 1. nyttårsdag

Kampen Møbeltapetsering

Anne Marie Blix Sunde og Ingar Blix Aaeng. Foto: Privat



Allerede i 1887 startet Kristiania Byes Ingeniørvæsen 
med målinger av nedbør i Kampen Park. Målingene 
på Kampen, som ble gjort i kommunal regi, stoppet 
i  1961. Da nedla Oslo Kommune nedbørmålingene på 
Kampen og det var på dette tidspunktet ca. 70  offisielle 
målestasjoner i Norge. Målingene fra Kampen i hele 
 perioden finnes nå i arkivene til Meteorologisk Institutt 
på Blindern.

På Kampen var det folk i Damvokterboligen, eller 
 vaktmesterboligen som Ingeniørvæsenet kalte det, 
som utførte målingene i hele perioden. I en nedtegnelse 
fra 1928 framkommer en smule kritikk av målingene 
på Kampen: «Kampen synes at undlate at notere og 
maale smaa nedbørsmengder». Dette framkom etter 
studier av andre målestasjoner som Observatoriet 
(Observatoriegata), St. Hanshaugen og Heftyeløkken. 
Plasseringen av nedbørmåleren viser at den har  flyttet 
rundt. Først i det nordøstre hjørnet, deretter det nord-
vestre hjørnet før den ble plassert på hjørnet som 
 vender mot fjorden og Kampenslottet i 1951.

Ut av «ekstremstatistikken» for perioden 1887–1961, 
som Meteorologisk Institutt har laget for historielaget, 
kan man se noen helt spesielle perioder og noen trekk i 
en utvikling man synes å kjenne igjen. For eksempel er 
alle de største snødybdene målt i 1931 eller tidligere, 
med en klar rekord i mars 1931 med en snødybde på 90 
cm, en mengde snø få har sett på Kampen. I august 1951 
regnet det hele 249 mm og i 1950 finner vi den største 
nedbøren for et år med 881 mm. Vi må helt tilbake til 16. 
august 1898 for å finne største døgnnedbør med 60 mm. 
1947 var det året som hadde minst nedbør i hele perioden 
med 344 mm. August dette året falt det 0 mm nedbør.

Stein og Arne Kristiansen
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Februar

Nedbørstasjon i Kampen Park

Kampen park 1952. Foto: Meteorologiske Institutt. Kart over Kampen park 1940



Jeg er født i en gammel leiegård på Kampen i 1918. 
I   første etasje i Hakadalsgata 1 hadde vi en liten ett-
roms leilighet med inngang fra gården under en sval-
gang. I  stua var det plass til en kommode, en skinn-
sofa, et bord og fire stoler, en barneseng og mammas 
trå maskin. På kjøkkenet var det en svart vedovn med 
damphette, vedkasse ved siden av ovnen. Foran vinduet 
var det et lite spise bord og to stoler. Det var elektrisk 
lys i leiligheten og innlagt vann (vask). Da vi slo ut sofaen 
om kvelden, måtte vi skyve bordet bort til vinduet.

Hvordan man kunne få plass til juletre i denne lille 
 leiligheten kan jeg ikke forstå, men jeg har et svakt 
minne om at vi gikk rundt juletreet. Mamma, pappa og 
jeg med mine to skamler for å danne en ring. Skamlene 
het «Lillegutt» og «Kåre».

Gården var eid av fru Østre, «Østrekjerringa» som vi 
kalte henne. Ingen fremmede unger fikk komme inn i vår 
gård, da ble de fort jagd ut. Men vi hadde løkke utenfor, 
«branngropa», som vi kunne leke på, og Kampens park 
som nærmeste nabo. Det var et godt sted å vokse opp. 
Det var nesten ingen trafikk og trygt og godt å leke på 
løkka. Unger var det mange av. Det var bestandig noen 
å leke med.

I Sportshallen var det boksekamper. Det var det stor 
interesse for, og det strømmet til med folk. Her var 
det også matineer og teaterstykker om søndagen. Jeg 
 husker jeg så Styrmann Karlsens flammer og Soldat 
Sveik. Fru Iversen sto bestandig med boden sin når 
det var boksekamper. Hun var en tykk og stor dame og 
bodde i Skedsmogata 10. 

I 1931 ble Kampen Terrasse bygd på løkka og stengte 
hele utsikten. Samme år ble bodene i vår gård revet, og 
vi fikk vannklosett og bad i kjelleren. Det var det ingen 
andre tregårder som hadde. I Nittedalsgata 1 var det 
vannpost ute i gården.

Jeg gikk på Kampen skole. Jeg begynte i 1925, og 
 lærerinnen het frøken Kinnerud. Bestyrerinnen på 
bespisning var fru Holm. Her er menyen:

Mandag, havregrøt
Tirsdag, lapskaus og søtsuppe
Onsdag, risengrynsgrøt
Torsdag, ertesuppe
Fredag, plukkfisk
Lørdag, krigssuppe (kjøttsuppe + kjøtt)

Mine oldebarn er nå femte generasjon Osloborgere. 
Min mor vokste også opp på Kampen i Odinsgate, 
nå Hedmarksgata. Hun var født i 1886. Da jeg var 26, 
 flyttet jeg til Grunerløkka

Notater etter Irene Berglund Bjerke fra 2009
Redigert av datteren Gull- Britt Bjerke Davidsen
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25.3: Palmesøndag, 29.3: Skjærtorsdag, 30.3: Langfredag

Mars

Irenes historie

Fetsundgata 1. Foto: Privat

Irene Berglund Bjerke. Foto: Privat

Tegning av Gull- Britt Bjerke Davidsen 1993



April

Christiania Nyheds- og Avertissements-Blad, med 
undertittel Morgenposten, hadde stor utbredelse på 
slutten av 1800-tallet. Den fikk fotfeste blant arbeider-
klassen og mange av innflytterne til Christiania trengte 
en upretensiøs og billig avis. Avisa ble populært kalt 
«Sværta». 

Da Lise Jørstad pusset opp huset i Sørumgata 6, 
 dukket det opp en bit av denne avisa i veggen, datert 
16.april 1878. Husets byggeår var dermed fastslått, 
det samme året som arbeiderforstaden Kampen ble 
en bydel i hovedstaden. Hva kan avisa fortelle oss? 
Det store britiske rederiet National-Linien annonserer 
for båtbilletter «til New-York og herfra til alle Steder 
i Amerika» via Liverpool, her «befordres Salon- og 
Mellemdækkspassagerer hver Uge». Dette er bare 
fire år før toppåret i norsk utvandring til Amerika, da 
28 000 nordmenn emigrerte. 

Annonsene viser oss interessant nok også et sam-
funn preget av innvandring. Norge hadde i siste del av 
1800-tallet et liberalt innvandringsregime. Hattemaker 
J Wagner «anbefaler moderne Flos- og Filthatte billigst 
– NB: Gamle hatte repareres smukt og billig». Julius 
Carl Wagner var født i Preussen, kom til Christiania 
og fikk borgerbrev som hattemaker i 1865. Hans 
butikker lå i gater som for lengst er borte -  Gunnerus 
Gade og Øvre Vognmandsgade på gamle Vaterland. 
Kampebraaten og Sandvikens Kalkfabrikkers Udsalg 
vitner om  bedriften ved Sandvika som ble startet av 

Caspar Donato Brambani, sønn av en innvandrer fra 
Comosjøen i Nord-Italia. 

Brambanis stefar var for øvrig Oluf Onsum, eier av 
Kværner Brug. I april 1878 demonstrerte brukets arbei-
dere mot lønnskutt. Politi og militære ble satt inn. 
16. april hadde slaget vart i 3 dager i Gamlebyen og 
på Galgeberg og kampene fortsatte på Kampen. De 
 militære skjøt med skarpt mot mengden, som forskan-
set seg på knausene ved dagens park og over Brinken. 
Andre kastet stein på politi og soldater fra hus-
vinduene. Det endte med at soldatene spredte de flere 
tusen demonstrantene med bajonetter. Hør historiens 
sus fra avisa i Sørumgata: Den kom ut nøyaktig samme 
dag som «Onsumslaget» endte - den mest dramatiske 
dag på Kampen noensinne!

Ragnhild Hoel

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, Riksarkivet
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Et tidsbilde fra det året Kampen ble bydel

Avisfragment fra en dramatisk dag på Kampen



Da Rolf Hofmo døde i 1966 skrev Dagbladet: «En kan si 
at idrett, friluftsliv og film ble Rolf Hofmos favoritter. 
Og han brukte ikke lydløst kjøretøy der han ville ha sine 
hjertesaker igjennom, og i mange tilfelle var han rene 
bulldoseren».

Rolf Hofmo, som ble født i Hagegata i 1898, er arbei-
dergutten som med 7 års folkeskole ble en av historiens 
mest vellykket embedsmann. Ingen annen enkeltperson 
i Norge har betydd så mye for utviklingen av idretten i 
landet vårt. Han hadde idéene om dannelsen av de viktige 
institusjonene Norsk Tipping AS og Statens ungdoms-
idrettskontor (STUI). Han ble selv den mektige kontorsje-
fen i STUI og nestleder for styret i Norsk Tipping de siste 
20 årene av sitt liv. Samtidig var han viseformann i Norges 
Idrettsforbund. I dagens samfunn hadde det selvsagt 
vært umulig å inneha slike verv og stillinger samtidig, men 
dengang så få eller ingen noen problemer med det.

Som kontorsjef i STUI fordelte han tippemidler og 
det resulterte i hundrevis av svømmehaller, idretts-
baner, lysløyper og samfunnhus. Han kjempet sterkt 
for at Jordal Amfi skulle bygges til OL 1952 og han 
realiserte Frognerbadet og Munchmuseet til Tøyen. 
Ekebergsletta ble sikret for idrett og rekreasjon.

Begrepet den politiserende embetsmann er ofte brukt 
om Gerhardsen-periodens byråkrater. Rolf Hofmo var 
en av de største. Han var også en meget spesiell per-
son, egenrådig, sta og kranglevoren. Han ønsket, ville og 
fikk som oftest rett. Han levde og virket i en tid som ga 
ham mulighet til å gjennomføre sine prosjekter og med 
resultater som vi stadig omgir oss med.

En gate på Kampen er oppkalt etter Rolf Hofmo

Lasse Solberg

Kilde: Arne Kvalheim Rolf Hofmo. Et liv i idrett og politikk
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Kontorsjefen
Rolf Hofmo tegnet av Randi Monsen, Arbeiderbladet



Per Erling Olsen har Norges nest lengste kast  gjennom 
tidene med spyd (gammel type); 90.30 m. Dette 
skjedde på Bislett juni 1983. En sånn prestasjon  krever 
naturlig nok enorm fart, teknikk og eksplosiv kraft 
i gjerningsøyeblikket. 

Da han ble født var det noe av det samme: han meldte 
seg raskt, og kom litt fort, moren rakk ikke å reise 
hjemmefra. Dette skjedde i Normannsgata 28 (huset 
innerst), 30.03 1958. Det gikk bra, med hjelp fra en 
god nabodame. En ekte Kampegutt, med andre ord! 
Foreldrene hans bor der ennå. Foreldrene til moren 
bodde også der. Foreldrene mine kan alt om Kampen, 
bare spør dem, sier han.

Det ble Kampen skole, deretter ungdomsskole på 
Gamlebyen.  Jon Herwig Carlsen var lærer på Kampen, 
og var trener og oppmann for skolelaget i ishockey. Det 
gjorde han åpenbart bra; de vant og ble Oslomestere 
i 1970 – Per Erling var på laget .

Han beskriver oppveksten på Kampen som en flott tid 
med masse unger overalt. De gjorde alltid noe, uten-
dørs, fartet rundt. Ola Narr og ski. Kampen Park. Gatelag 
i fotball, og mer hockey og fotball ble det i regi av kame-
ratklubben Kampørn. Jordal Stadion var selvfølgelig 
et sentralt sted, for nærmiljøet, fotball og  friidrett.  
Sportsklubben Vidar holdt til på Jordal i mange år, og 
det var den som kapret Per Erling. SK  Vidar hadde 

mange gode utøvere, tenk bl. a. på Grethe og Jack Waitz 
og Terje Pedersen. Per Erling ble del av et godt miljø, 
ikke minst for kastere. Han beskriver daglig  trening fire-
fem dager i uka på Jordal. Da er det greit å bo i nærheten!

Per Erling Olsen sier at den gamle spydtypen var noe 
vanskeligere å kaste med enn den nye, Den gamle var 
mer ømfintlig for vær og vind. Etter egen karriere ble 
han en suksessfull trener for Trine Hattestad og Pål 
Arne Fagernes. Begge to var lette å ha med å gjøre og 
veldig treningsvillige. Han har gått gjennom 13 operasjo-
ner etter  spydkastingen, kroppen funker stort sett greit 
i dagliglivet, men han må av og til ligge i senga for å få 
tatt på seg sokkene. Spyd burde nok forbys, sier han. For 
spøk?

Noen tørre og imponerende tall: vant NM fem ganger 
fra 1980 til 1984, kongepokal i 1982. Nr. fem i VM i 1983, 
nr. fem i OL 1984.  Slå den!

Amund Eriksen
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En spydkaster fra Kampen

Per Erling Olsen VM Helsingfors 1983. Foto: Henrik Laurvik NTB Scanpix



Dagbladet skrev: «Gallerieier Joronn Dahl har klart 
det bortimot umulige. I August åpner hun dørene for 
 utstilling med Günter Grass i Galleri Kampen».

Noen gange har man behov for en udstilling, hvor gal-
leriet kan få lidt ekstra oppmerksomhet. Så derfor 
skrev jeg til Günter Grass, som foruden å være en 
 verdensberømt forfatter tillige var en fremragende 
 billedkunstner, for å spørge om han havde lyst til 
å udstille hos meg. Den eneste referanse jeg nevnede i,  
brevet, var at hans redaktør i danske Gyldendal, var en 
ven av mine forældre.

Aftenposten skrev: «Nå stiller han ut 46 grafiske 
 arbeider i Galleri  Kampen- utelukkende fordi han fikk 
et fortryllende brev fra galleriets sjef, Joronn Dahl, det 
falt han for med en gang».

Åbningen var en success. Pressen kom i store flokke 
og NRKs Jahn Otto Johansen gjorde alle interviewene 
med Grass. Nasjonalgalleriet sikrede seg et arbeide, og 
det var der mange andre der også gjorde, også flere fra 
Kampen.

Det kom folk fra Den Tyske Ambassade og Gyldendal, 
men Günter Grass syntes det var mer interessant at 
snake med “almindelige besøgende”. Ingeborg Moræus 
Hanssen var kinodirektør i 1991. Jeg ringede hende op 
for å spørge om hun kunne sette opp «Blikktrommen» 
(film etter G.G.s roman) på en kino og det gjorde hun. 
Filmen gikk i udstillingsperioden fra 29.august til 
15.september 1991. Det var en stor overraskelse for 
Günter Grass. Han blev meget imponert!

Joronn Dahl
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Günter Grass i Galleri Kampen

Osloaviser august 1991



August

En Speider på Kampen
På Kampen var det tidligere to speidergrupper, Oslo 17  
som holdt til i Hølandsgata (senere i Hagegata) og Oslo 
63 KFUM som hadde tilhold i Kampens Menighetshus.

Jeg begynte i Oslo 63. KFUM Speidergruppe som 
ulvunge, eller småspeideren som vi kalte det, som åtte-
åring i 1952. Gerd Knatterød, som bodde i Normannsgata 
var leder for ulvungene og også for jentene. Meisene 
som de ble kalt. Jeg kan ikke huske annet enn at det var 
en hyggelig ting å møtes der en ettermiddag/kveld i 
uken.

Noe nyttig lærte vi også. Jeg husker at vi en gang skulle 
lære å pusse sko og måtte ha med oss skokrem og 
 børste hjemmefra.

I 1955 var jeg 11 år og kunne begynne i selve speidertrop-
pen. Da var vi noen måneder aspiranter og skulle gjen-
nomgå «3. Graden».

Opptakelsen som speider skjedde på en tur på ei hytte 
ute i Svartskog. Dette var ei hytte som Jentetroppen 
 disponerte. Leder for speidertroppen var i mange år 
Bjørn Tysdahl som bodde i Sonsgata. Han ble etterfulgt av 
Arild Jørgensen, men fortsatte som leder for Roverlaget. 
Møtene ble holdt på Menighetshuset, og Bjørn som vi alle 
var veldig glad i og hadde stor respekt for, holdt alltid en 
andakt noe vi garantert ikke hadde noe vondt av.

KFUM speiderne arrangerte en landsleir hvor jeg var 
med. Den foregikk på Fiskum sommeren 1958. Vi var 
ikke mange fra Kampen som deltok, men vi hadde et fint 
opphold, og det var hyggelig å treffe speidere fra hele 
landet. Det var også speidere fra Danmark og Vest-
Tyskland som hadde tatt turen til Norge.

Da vi var 15 eller 16 år, ble vi opptatt som aspiranter 
i  Roverlaget. De viktigste tingene jeg fikk med meg 
i løpet av min speidertid er venner som jeg fortsatt har 
kontakt med. Gleden av å være ute i naturen har vært 
noe jeg alltid har satt pris på og fortsatt gjør. I over 
40 år har jeg bodd i Nittedal med Nordmarka som nær-
meste nabo, og det spørs om jeg hadde vært en så stor 
bruker av den hvis jeg ikke hadde vært med i Speideren.

I april 2001 fikk noen av oss samlet flere generasjo-
ner av speidertroppen vår til et ordentlig mimretreff 
i Kampen Menighetshus. Dette var siste gang så mange 
av oss var samlet.

Bjørn Finstad
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Oslo 63. KFUM Kampen 1955. Foto: Privat



I årene 1968–70 ble Frysja kunstsenter øverst i Akerselva 
etablert. Gjengen besto av studenter på Statens 
Kunstakademi og Kunst- og Håndverkskolen. Mange 
av oss hadde behov for et sted å bo, så i 1970 inngikk 
kunstsenteret en avtale med Oslo Kommune om å leie 
tomme hus på 1-måneds kontrakter. Tre bolighus ved sen-
teret på Frysja, og Hurdalsgata 7 på Kampen ble tilbudt 
kunstnerne. Huset var rivningstruet, skakt og skeivt, 
verandaen på framsiden lente seg faretruende utover, og 
lysegrønn maling hang og slang på veggene. Det var spi-
kret bord foran knuste vinduer. I første etasje til høyre, 
der det i gamle dager var melkebutikk, bodde Karl Johan 
Andersen, gammel krigsseiler. Han hadde 8 bilder av kong 
Haakon på veggene. Han ventet på gamlehjemsplass og 
bodde bare noen måneder sammen med oss i huset.

Vi flyttet inn i juni 1970, en billedhugger, en grafiker, en 
keramiker og en maler, alle elever ved Kunstakademiet 
og Kunst- og håndverkskolen. Siden kom en maler til, en 
gullsmedarbeider og en medisinstudent.  

Vi satte i gang med å skjære glass og kitte inn nye 
vindus ruter, og på våren i 1971 skrapte og malte vi huset. 
Folk stoppet og spurte; hvorfor vi gjorde dette her? Det 
skulle jo rives? Men vi fikk en pris fra Kampen Vel for 
innsatsen, og dessuten snudde vinden og rivnings iveren, 
blant annet etter mye jobbing og press fra Kampen Vel, 
og en ny reguleringsplan for Kampen ble vedtatt.

I 1983 fikk vi kjøpe huset av kommunen. Da var det bare 
fem beboere igjen i huset, Aase Vestby, og kunstner paret 
Ellen Jacobsen og Oddvar Løkse, med deres to barn. 
Huset ble rehabilitert gjennom mange år, kunstnerøkono-
mien var stram og det krevdes mye egeninnsats. Det kom 
oss for øret at huset gikk under navnet Shuberts ufull-
endte, fordi vi i årevis hadde stillaser stående. 

Dette vet vi om historien til Hurdalsgata 7: Området 
huset ligger på tilhørte gården Bergsløkken. For mange 
år siden fikk vi besøk av en dame og hennes gamle far. 
Han ville så gjerne se igjen huset som han og foreldrene 
flyttet inn i 1910. Ifølge han var det da 90 år gammelt, 
altså skal huset være bygget i 1820.  Da hadde det bare en 
etasje, antagelig gårdhus for en familie. Dobbeltdørene 
som sto midt på fronten fant vi i kjelleren. 

Det ble påbygget til sveitserhus og delt i tre leilig-
heter en gang før 1858. Uthuset inneholdt bakstehus 
og bryggerhus i første etasje, og tørkeloft i andre. På 
1960- tallet bodde en familie i annen etasje i uthuset. 
Klemt inn mellom hovedhuset og uthuset lå stallen. Den 
var i dårlig forfatning, og vi rev den i 1971 fordi den var 
brannfarlig. Men vi tok vare på navneplatene til hestene 
som en gang bodde der, Borken og Thor. De henger på 
vedskjulveggen den dag i dag. På grunn av den spisse 
formen på tomta ble eiendommen visstnok kalt for 
Plaugen fordi den minnet om en gammeldags snøplog.

For to år siden fikk datter Tuva Løkse og hennes familie 
restaurert og bygget om uthuset til bolig, og nå bor det 
tre generasjoner på tomta. I 1994 ble Hurdalsgata gjort 
om til miljøgate. Vi beboere har ansvaret for beplantning 
og vedlikehold, snørydding og strøing. Bilene er borte. Vi 
prøver å holde gata så blomstrende og grønn som mulig. 
Vi synes vi bor i Kampens fineste gate. Kom og se!

Ellen Jacobsen

Uke Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
35      1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30

September

Hurdalsgata 7 
Leif Jørgensen, Pelle Langvik Hansen, Jon Langvik Hansen, Ellen Jacobsen og Oddvar Løkse. Hurdalsgata 7, 1971. Begge foto: Privat.



«Jeg har vært heldig i livet», sier 97 år gamle Normann 
Larsen. Han sitter i en rullestol på Bekkelagshjemmet, 
men ellers hører, ser og husker han godt. Knærne er 
blitt litt dårligere med årene, og nå har han vanskelig 
med å gå.

Normann Larsen er født på Kampen i Havegaten 48 
18. oktober 1920. Han ble døpt i Kampen kirke og senere 
også gift i kirken. Han hadde en søster som var 15 år 
eldre. Faren var smed og jobbet hos Mustad og sønn 
i Sverres gate. Normann begynte på Tøyen skole og fikk 
mange venner. «Han var en god gutt, men noen ganger 
var han litt rampete», sa vennene om ham. Normann 
begynte på Bekkelaget skole i 2. klasse, da familien flyt-
tet og  bygget hus på Bekkelaget.

Men med morfar og mormor i Skarihaven på Kampen, 
holdt han kontakten med vennene sine. Flere ganger 
i uka var han på besøk i huset hvor Edward Skari og 
senere Anders Castus Svarstad bodde. Han var sprek 
og god på ski. En gang gikk han fra Tøyen over Kampen 
og videre til Oppsal, og inn i Østmarka.

Normann Larsen var mekanisk anlagt og utdannet seg 
til typograf. Han jobbet hos Emil Mostue helt til han 
gikk av med pensjon 67 år gammel. Han fikk store opp-
gaver i firmaet, et år jobbet han i London.

I 1929 var han med å starte Kampen Janitsjarorkester, 
eller som det het den gangen, Kampen Ungdomskorps, 
sammen med Rolf Letting. De øvet på loftet til Rolf 
i  Sigurds gate 5, før de fikk lokale i Sverres gate. 
Normann var selvlært og var solist både på klarinett, 
saksofon og fiolin. Hver helg spilte han på hoteller og 
scener og ved flere anledninger spilte han for kon-
gen. I 17.mai-toget opp Carl Johan, gikk Normann på 
høyre siden fordi han spilte klarinett. Han var med 
i  Veterankorpset til han var 80 år og har fortsatt god 
kontakt med de andre i korpset.

Normann Larsen kjørte bil helt til han spaserte inn på 
Bekkelagshjemmet, 95 år gammel.

Mange tror at Normannsgata er oppkalt etter Normann 
Larsen, la dem tro det!

Lasse Solberg
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 En Normann fra Kampen

Normann Larsen 26 år. Foto fra boka «Fra Kampen til New Orleans» Normann Larsen 97 år. Foto: Kampen historielag.



November

Stengt inne i leiligheten som brant, valgte Karoline 
Aspøy å kaste sønnen Brage fra 3. etasje og ned på en 
luftpute på gaten. To-årig Brage landet trygt på puten 
og så hoppet Aspøy selv ned. De mistet alt de eide, men 
reddet livet da bygården i Bøgata 30 begynte å brenne 
klokka seks om morgenen 21.november 2001.

Aspøy forteller til Aftenposten: «Brage var redd. Men 
jeg syntes ikke det var så vanskelig å slippe ham akku-
rat da, for da brant det allerede i rommet bak oss. Jeg 
våknet av en knitrende lyd og av røyklukt. Da jeg åpnet 
bakdøren var det full brann, så jeg dro døren igjen», 
 forteller hun.

Vindusveien var nå eneste mulighet for å redde seg ut 
av den brennende leiligheten og hun begynte å knyte 
sammen et tau og gjøre klar en bag som hun kunne 
heise Brage ned med. Men så kom brannvesenet med 
en diger luftfylt hoppepute. Den unge moren satt på 
huk i   vinduet og slapp bagen med sønnen ned på puta 
og hoppet så selv etter. Begge helt uskadd etter den 
dramatiske brannen, hvor 14 mennesker ble evakuert.

En av brannmennene forteller: «Da vi kom frem til 
Bøgata 30, var det stor dramatikk på skadestedet. Folk 
satt i vinduene å skrek om hjelp. Det lå madrasser under 
vinduene, hvor folk allerede hadde hoppet ut.

Vi bestemte oss for å bruke de nyervervete hoppe-
putene som rømningsvei for de som fremdelses satt 
i vinduene. Det var noen spennende minutter før vi fikk 
mor og barn trygt ned og gjenforent.

Etter en stor slokkeinnsats, gikk røydykkerne inn i 
 bygningen, men ingen flere personer ble funnet. Klokka 
var da 0716.

Vi følte alle at vi hadde tatt de riktige valgene da det 
rådet paniske og kaotiske situasjoner da vi ankom 
bygården. Alle gjorde en kjempeinnsats. Ingen personer 
ble alvorlig skadet denne onsdags morgen på Kampen 
i Oslo.»  

Lasse Solberg

Kilde: Aftenposten 21.november 2001
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Skomaker Julius Johannessen og hans kone bodde 
i Brinkens Gade 16 da sønnen Aksel Waldemar 
Johannessen ble født i 1880 og døpt i Kampen  menighet. 
Familien flyttet kort etter til en av Hammersborgs 
mest slitne gårder. Han gikk på Hammersborg skole 
og videre syv semestre på Statens Håndverks og 
Kunstindustriskole.  

I 1907 traff han sin kone Anna Gjermine Nilsen og de 
flyttet til Gjøvik hvor han fikk arbeide og senere ble 
modellmester hos Møbelfabrikken Edvard Sandvoll. 
Her hadde han også eget verksted. I 1911 var de tilbake 
i Kristiania hvor han igjen stilte ut skulpturarbeider. 
Etter dette la han bort billedhuggerredskapene og 
begynte å male, og sammen med sin idérike og kunstne-
risk anlagte kone startet de tekstilverksted i sin bolig i 
Welhavens gate.  

Man vet ikke hvorfor Aksel Waldemar Johannessen ikke 
stilte ut sine malerier. Kanskje synes han selv påvirk-
ningen fra Munch, Picasso og Degas og Vigeland var for 
tydelig. Han holdt seg unna Kristianias malermiljø, han 
regnet seg mer som håndverker, treskjærer og tekstil-
kunstner, og ytterst få visste om og  fikk se bildene han 
malte hjemme. Gjennom arbeidet med teaterkostymer 
kom han også til å tegne mønstre til bunader og nasjonale 
tekstiler som Gol-bunaden, Hulda Garborg-drakten og 
den første Gudbrandsdalsbunaden som hans kone sydde. 

Aksel Waldemar skal ifølge samtidige kilder ha hatt dårlig 
helse og depressive perioder med høyt alkoholforbruk. 
Da hans kone ble kreftsyk i 1921, tok sorgen og alkoholen 
overhånd, og han døde av lungebetennelse i 1922, bare 
42  år gammel og med sin dødssyke kone ved sin side. 
Anna Gjermine døde kort tid etter, og parets to mindre-
årige døtre ble tatt hånd om av Hulda Garborg. Det ble 
holdt en minneutstilling hos Blomqvist i 1922 hvor hans 
arbeider ble vist, deretter overtok overformynderiet 

ansvaret for kunstsamlingen på vegne av de mindreårige 
døtrene, og det hele ble pakket bort og glemt. 

Selv om Aksel Waldemar Johannessens også malte en 
del lystigere bilder fra teatermiljøet han var en del av, 
gjenspeiler hans billedkunst i hovedsak hans egen bak-
grunn og oppvekst blant Kristianias filleproletariat. Han 
ga bildene titler som «Drankerfamilie», «Arbeidertog», 
«Sultent barn» og «Landstryker» og malte ved flere 
anledninger sitt eget selvportrett inn i bildene som 
viser arbeiderklassens slit, sult og strev. Med oppvekst 
på Kampen og Hammersborg visste Aksel Waldemar 
hvordan dette kjentes på kroppen og han hadde  dermed 
en annen vinkling enn andre kunstnere som formidlet 
livets skyggeside, som for eksempel Christian Krogh 
som kunne male «Kampen for tilværelsen» fra et mer 
observerende ståsted. Munch skal ha uttalt at «Det er 
noe av det merkeligste jeg har sett», og «Det lages ikke 
bedre bilder i Norden i dag». 

I 2011 kom boken «Kampen for Aksel Waldemar 
Johannessen» av Haakon Mehren, som forteller om 
dette arbeidet, og samme år ble teaterstykket «Der 
vergessene Maler» (Den glemte maleren) satt opp uten-
lands. I august 2017 ble  Aksel Waldemars Johannessens 
bilder igjen utstilt hos Blomqvist i Oslo.

Heidi C.Huitfeldt
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Det glemte geniet fra Brinken
Selvportrett Drankerfamilien – selvportrett som ung og dranker


