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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2020 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
Anders Horn
Amund Eriksen
Mona Larsen

Produksjon: FWK
Opplag: 600

Forsiden: Bildet på forsiden er fra Sigurds gate i 1966. Sigurds gate har er sentral rolle i Kampens 
historie. I nr. 5 ble Kampen janitsjarorkester stiftet i 1929. Fotografen Harriet Flåtten har stått der 
Kolstadgata går inn til venstre. I Kjølberggata ser vi Kampens Mekaniske Verksted, som ble nedlagt 
i 1973. Oppe på høyden ser vi den høye blokka som har adresse Norderhovgata 28. Den ble revet i 1983. 
Bildet har vi fått av Oslo Museum.



Januar

Betagende vakker er altertavlen i Kampen kirke. 
Motivet er inspirert av Bibelens ord om Jesu oppstan-
delse. Vi ser engelen forkynne for kvinnene ved graven: 
– Han er ikke her. Han er oppstanden. Ifølge evangelis-
ten Markus er kvinnene Maria Magdalena, Maria, mor 
til Jacob den yngre, og Salome. Kunstneren Axel Ender 
utformet selve motivet i fem altertavler. Den første – 
originalen – malte han til Kampen kirke. Den ble innviet 
Kristi Himmelfartsdag 22. mai 1884, to år etter at kirken 
ble vigslet. Utenlandske turister som besøker Kampen 
kirke, gjenkjenner straks kunstverket og forteller om 
reproduksjoner i sine respektive hjemland.

Axel Ender er født i Asker. Faren var gårdbruker og eier 
av Dikemark gård. Som ganske ung kom Ender til Den 
kongelige Tegneskolen i hovedstaden. Christian Krohg 
skriver om ham i Norske kunstnere II: "Ender var den 
flinkeste av alle sammen". Ender fikk kongens stipen-
dium til å studere ved kunstakademiet i Stockholm. 
Senere studerte han i München og Paris.

Til oppstandelsesmotivet i Kampen kirke var hans egen 
hustru Helga modell til engelen. "Han er oppstanden. 
Marc. 16 cap" er malt i gullskrift under altertavlen. 
Bredden er 2 meter, og største høyde er 3,5 meter.

Axel Ender døde i 1920, 67 år gammel

Fra bladet "Familien" 1990

Olava Øverland
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1.1: 1. nyttårsdag

Altertavlen. Foto: Kampen historielag

Altertavlen i Kampen kirke



Lone Klem er født i Helsingør 4. mai 1935. Etter 
 gymnaset med hovedvekt på matematikk og fysikk 
var hun skolelei og begynte helt tilfeldig på et kvelds-
kurs i italiensk. Dette endret retning for Lones videre 
utdanning. Det ble Alminnelig litteraturvidenskab ved 
 universitetet i København med mastergrad i 1960 og en 
doktorgrad om den italienske nobelprisvinneren Luigi 
Pirandello ved Odense universitet i 1977.

Lone hadde i mellomtiden søkt stilling ved universitetet 
i Oslo, hadde flyttet hit og var samboer med den legen-
dariske dansklektor Erling Nielsen. Etter  avsluttet 
 doktorgrad har Lone hatt stilling som  professor i 
 italiensk litteratur ved universitetet i Oslo.

De første årene i Oslo bodde Lone på Slemdal, men på 
begynnelsen av 1980-tallet flyttet hun til Kampen og 
engasjerte seg raskt i lokalmiljøet.  Hun satt i mange år 
i menighetsrådet, var leder av Kampen kirkeakademi 
og sist, men ikke minst, aktivt medlem av historielaget 
fra starten og var leder fra 1998 til 2004. Med sin store 
bekjentskapskrets både i Norge og Danmark klarte 
Lone å skaffe mange interessante foredragsholdere 
til historielaget, og det ble arrangert en studietur til 
Schæffergården i København for lagets medlemmer 
våren 2004.

For innsatsen sin for miljøet på Kampen fikk Lone 
Kampenprisen 2004. Det het bl.a.: 

Årets vinner kan kjennetegnes med følgende stikkord

• vinneren borger for kvalitet
• vinneren har bidratt med å gjøre Kampen til en bydel 

med kultur
• vinneren har satt Kampen på kartet

Selv om Lone har bodd og virket mange år i Norge skri-
ver og snakker hun dansk. "Dansken er en del av min 
identitet. Hadde jeg forsøkt å legge om ville jeg bare 
blandet", forklarer Lone.

Kari Korbøl
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Lone Klem – en pæredansk Kampenpatriot

Lone Klem på Kafe Hyggelig i 2008. Foto: Kampen historielag



Der Beyerbrua går over Akerselva ved Sagene står 
skulpturgruppen "Fabrikkjentene" utført av Ellen 
Jacobsen. Den ble avduket i 1986, og er et monu-
ment over Oskar Braatens forfatterskap. Han skil-
drer hvordan en strøm av fabrikkjenter passerte brua 
hver morgen og kveld til og fra arbeidet i de store 
tekstil fabrikkene Graah  spinneri og Hjula veveri. 
"Fabrikkjentene" er kanskje det arbeidet Ellen er mest 
kjent for, men rundt om i landet finnes det mange 
andre eksempler på hennes kunst: "Telefondamene"  
ved Televerket i Lødingen i Nordland, "Ferdamannen" 
i Vadheim i Sogn, "Skarv" på Nordland psykiatriske 
sykehus i Bodø, for å nevne noen. 

For å se noen av disse kunstverkene anbefaler vi å gå 
inn på ellenjacobsen.net. Der finner vi eksempler på 
utstillinger, enkeltverk, utsmykninger, relieffer og kon-
kurranseutkast. Og hennes cv, som nøkternt lister opp 
hovedbegivenhetene i et langt kunstnerliv.

Hennes seneste arbeider er to skulpturer. Den ene 
fremstiller Caspar Donato Brambani, Sandvikas store 
gründer på 1800-tallet, avduket i 2017. Den andre er 
Elsa Laula Renberg, en svensk–norsk, sørsamisk same-
aktivist fra begynnelsen av 1900-tallet, avduket i 2019.

Arbeidet med bronseskulptur er en omfattende og tid-
krevende prosess. Først modelleres figuren i leire, før 

den blir støpt i gips. Deretter lages den i voks, og til slutt 
i bronse. Deretter er det endeløse timer med retursje-
ring, siselering og patinering. Elsa Laula, der hun står 
på sin sokkel i Mosjøen, er nummer fire av samme figur. 
Men Ellen lager ikke bare store  monumenter. Det er 
småskulptur som ligger hennes hjerte nærmest, og hun 
har hatt en rekke utstillinger, separat og kollektivt.

Ellen Jacobsen er utdannet hos professor Per Palle 
Storm på Statens Kunstakademi, en dynamisk pedagog 
som underviste i form med utgangspunkt i anatomi. 
En inspirerende lærer som satte sitt preg på en hel 
 generasjon billedhoggere.

Ellen har atelier på Frysja Kunstsenter øverst i Akerselva. 
Hun bor i Hurdalsgata 7, hvor hun flyttet inn i  juni 1970. 
Dermed har hun bodd på Kampen i 50 år juni 2020.

Amund Eriksen
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Et langt kunstnerliv i Hurdalsgata

Ellen Jacobsen. Foto: Amund Eriksen.  Fabrikkjentene. Foto: ellenjacobsen.net
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Rolf Olsen er rørleggeren som fikk bolig og postrute 
på Kampen. Siden 2012 har vi sett den blide mannen fra 
Senja gå rundt med tralla og levere ut post. Han starter 
med forberedelser på Helsfyr tidlig på morgenen, før 
han tilbringer dagen i gatene på Kampen. Han kjenner 
alle og alle kjenner ham.

Han var utdannet rørlegger som 20-åring i 1981, men 
syntes at lønna var for dårlig da venner av ham i Posten 
tjente mye mer. Så da begynte han i Posten, med opp-
læring i Postgirobygget. Her ble han prosjektarbeider 
innenfor distribusjon og teamleder da man forhand-
let frem avtalen om å gå fra akkord til fast lønn. Men 
ønsket om å komme ut i gatene med Posten var sterkt, 
og etter at han flyttet til Norderhovgata i 1994, fikk 
han mulig heten. Den første ruta hans startet fra Tøyen 
postkontor og gikk til Brinken. Senere fikk han en noe 
lengre rute, før han fikk den ruta han har i dag fra  kirken 
og oppover.

Til neste år er Rolf Olsen 60 år og i 2023 slutter han 
i Posten etter over 40 år. Han har planene klare for 
 pensjonisttilværelsen, en pilegrimstur til Frankrike, 
Spania og Portugal står på programmet. Det er en lang 
tur, men med sin bakgrunn som syklist og maratonløper 
burde det gå greit for Postmann Rolf. Treningen nå får 
han inntil videre med tralla rundt i gatene på Kampen, 
alltid like blid og pratsom.

Lasse Solberg 
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Postmann Rolf

Rolf Olsen i Norderhovgata. Foto: Kampen historielag



Før byutvidelsen i 1878 lå gata i Aker og het Smal-
gangen. Den fikk navnet Urskoggaden i 1879. Den gikk 
fra Normannsgata via Elverumgata til et område ved 
Kampen skole. Fra 1940 stoppet gata ved Elverumgata 
og slik er den den dag i dag med navnet Aurskoggata.

Lasse Solberg
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Urskoggata

Foto: Rune Akvik. Kunstner: Olav Normann  OM



18. juni 1960 ble Anne-Lise og jeg gift i Kampen kirke, 
og vi flyttet inn i det nye huset vårt. Ikke alle unge, 
nygifte kan gjøre det i våre dager. Presten som viet oss, 
sa at jeg hadde hatt mye medgang både på og utenfor 
idretts banen, og jeg skal ærlig innrømme at det er til-
fellet. Hittil har jeg nok vært en av de få utvalgte som 
fru Fortuna skjenker sin gunst.

Da Anne- Lise og jeg kom ut på trappa i Kampen kirke, 
så vi ut over et folkehav. Flere tusen mennesker fylte 
 plassen ved kirken og nedover Nannestadgata. Da 
bilen vår kjørte ned gata, løp mennesker ved siden av. 
Vi skulle til vår nye bolig på Østensjø, det var slutt med 
å bo på Kampen for oss begge. Hun var fra Brinken, 
jeg fra Hertug Skules gate. Nå som vi hadde fått vårt 
eget hjem, gleder jeg meg til å slappe av og kose meg 
hjemme etter jobben. Min aktive karriere er nok på hell, 

en aktiv skøyteløper passer nok best for en ungkar. 
Et nytt liv med Anne-Lise venter, så får vi se hva 1961  
 bringer, både på og utenfor skøytebanen.

Knut Johannesen

Fra boka « Fra Kampen til Squaw Valley»
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Anne-Lise og Knut gifter seg

Kampen kirke 18. juni 1960. Foto: Privat
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Tekstilhjørnet i Bøgata 25

Bøgata 25 omkring 1936, med Oslo Samvirkelag avdeling 44. På 1950- og 60-tallet leide «Tekstilhjørnet» det lille hjørnelokalet av Samvirke-
laget (foto: A. B. Wilse, Oslo Museum). Innfelt er bilder av Martha og Abel Kirschner (foto: privat) og annonse fra Kampen Menighetsblad i 1955.

Mine foreldre, Abel og Martha Kirschner, drev 
"Tekstilhjørnet" i Bøgata 25 i 1950 og -60 årene, i det 
lille hjørnelokalet som i dag er en del av Bunnpris. 
Tekstilhjørnet var en av datidens mange små manufak-
tur- og kortevareforretninger, der en kunne få alt fra 
trådsneller til forskjellige plagg. I butikkens to store 
vinduer var det utstilt et assortert vareutvalg. Jeg hus-
ker best det store glasskapet med Gütermanns sytråd 
på sneller. Bak disken regjerte "personalet" – som regel 
min mor. Dette var en typisk "mann og kone"-butikk. 
Bak disken, bak en halv-vegg, sto en vannkoker og en 
liten benk til å lage mat på. Når det ikke var kunder, 
sydde Martha gardiner etter mål på sin Bernina, som 
sto bak disken. Gardiner var ettertraktede varer i gjen-
oppbyggingens Norge. Det var flere liknende butik-
ker i området, og mine foreldre tok seg nok nær av at 
kunder stadig spurte om dette var «jødebutikken». 
De måtte bite det i seg. Dessverre er det et faktum at 
slike benevnelser var vanlige, og er det også i dag. Far 
arbeidet primært med tekstil-agenturer. Det innebar 
mye korrespondanse, reising og bæring av vareprø-
ver. Dermed var vi av de privilegerte som fikk telefon 

og kjøpetillatelse for bil, en Morris Minor i 1954. Til 
1959 bodde vi øverst i Kirkeveien, og da var reisen grei 
med trikk nr. 7 fra Ullevål Hageby til Kampen. Det var 
en fin tur på "henger’n" hele veien gjennom byen fra 
Ullevål sykehus – Karl Johansgate, Stortorvet, Tøyen 
og opp bakken nesten til Kampen kirke. Da vi flyttet til 
Ryen, brukte vi den nye Lambertseterbanen, rute nr. 4 
til Galgeberg. Men mor tok tidlig kjørekort, slik at de 
oftest dro sammen med bil, hvoretter far tok seg av 
sine kunder, grossistene, i Oslo og omegn. 

Rolf Kirschner
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Jordal Idrettspark
Jordal idrettspark ble tegnet av Eyvind Strøm og 
åpnet i 1936. Strøms opprinnelige perspektivtegning 
viser fotballbane, håndballbane, amfi, 4 tennisbaner 
og friidretts anlegg. Amfiet ble plassert i gropa etter 
leiruttaket til Jordal tegleverk som ble nedlagt i 1914. 
Anlegget har blitt utvidet i flere omganger, og amfiet 
ble bygd etter tegninger av arkitektene Frode Rinnan 
og Olav Tveten. De tegnet Jordal Amfi som olympisk 
arena for ishockey- og kunstløpkonkurranse til vinter-
lekene i Oslo i 1952. Jordal består av flere idrettsanlegg 
og har også vært en viktig konsertarena. I 2020 åpner 
nye Jordal Amfi. 

Jan- Erik Nielsen
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Arbeideridrett på Jordal 1937. Foto: Arb ark

Plantegning Jordal Idrettspark



I september 1962 var eplehøsten i frukthagen i Brinken 
39 spesielt god. Gravenstenseplene var så store – 
 nesten på en halv kilo – at Katta-eleven Mariann Hansen 
tilkalte fotograf fra Dagbladet for å dokumentere 
underet. (Dagbladet 27. september 1962). I avisopp-
slaget gikk det frem at familien Hansen var urolig for 
planlagt utbygging av terrasseblokker. "Slemme viljer 
har fått det for seg at de vil bygge terrassehus i den 
fine skråningen her hvor vi bor. Står det opp til oss, skal 
de iallfall aldri få viljen sin, sier Mariann. Som forståe-
lig nok har god støtte både hos foreldre og naboer på 
Kampen i sitt syn i denne saken". 

Eiendommen Brinken 39 ligger i den bratte vestskrå-
ningen mellom Norderhovgata 18 og 20 og Brinken. 
Eplehagen og familien Hansen holdt lenge stand, til 
tross for omliggende bygging av terrassehus, og til 
tross for at Brinken 39 var med i kommunens rivnings-
plan for Brinken av 1979.

Men nå er det slutt. 28 gamle trær er fjernet. Fire 
såkalte townhouse med åtte boenheter og underjor-
disk garasjeanlegg er under bygging i skrivende stund, 
til tross for underskriftsaksjon, innsigelser fra Kampen 
vel og Kampen historielag og klage til Fylkesmannen. 
Eplehagens tid er definitivt forbi.

Line Arneberg
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Kjempeepler i Brinken 39

Dagbladet 1962 Brinken 39

Foto: Line Arneberg 2019



Vesla Vetlesen tar imot oss i den lille, men vakre hagen 
i  Norderhovgata 21. Hun viser stolt frem peonen, som 
har vokst  i hagen i snart 100 år. Vesla og hennes mann, 
Leif, kjøpte huset i 1985. Nå bor Vesla alene i 2. etg etter 
at Leif døde i 2003. Hun er en aktiv dame på 90 år, i fjor 
kom den siste barneboken ut. Den heter Småkryp og er 
illustrert med tegninger som hun selv har laget.

Vesla og Leif traff hverandre da begge var medlem av 
ungkommunistene i 1949. De giftet seg i 1951 og fikk tre 
barn. Vesla gikk på Kunst- og håndverkskolen, tekstil-
design. Hun drev vevstue i Mandal mens Leif var jour-
nalist i avisa «Sørlandet» og fisker. Som medlemmer av 
Kommunistpartiet var de vitne til det brutale opp gjøret 
i partiet, de tilhørte begge den såkalte "Furubotn-
fløyen", og begge ble ekskludert i 1949. Krisen i Ungarn 
i 1956 førte til Vesla og Leifs endelig brudd med 
 kommunismen. De meldte seg inn i Arbeiderpartiet.

Leif gjorde som mange unge menn på 30-tallet, han 
dro til sjøs 17 år gammel. Og da krigen kom i 1940, 
stod han om bord i handelsflåten og fikk dermed sin 
skjebne beseglet. Norsk Sjømannsforbund merket 
seg talentet til Leif, han behersket språk og var en 

begavet taler. Han ble redaksjonssekretær ved Norsk 
Sjømannskontor i London. I 1947 startet kampen for 
krigsseilernes sak, Nortraships hemmelige fond. Han 
stilte seg i spissen for aksjonen som ville at krigs-
seilerne skulle få utbetalt krigsrisikotillegget. Den 
kampen tapte han i første omgang, men i 1972 vedtok 
Stortinget ex-gratia-utbetalingen.

I 1997 mottok Leif Vetlesen Kongens fortjeneste medalje 
i gull.

Vesla Vetlesen ble Bistandsminister i Gro Harlem 
Brundtlands 2. regjering i 1986.

Lasse Solberg
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Vesla og Leif Vetlesen

Innfelt: Vesla Vetlesen. Foto: Kampen historielag. Sorthvitt: Leif og Vesla Vetlesen 1999. Foto: Kampen historielag.
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Visste du at vi har hatt en leverandør av lutefisk og 
tørrfisk på Kampen? I lokalene til det gamle, tradisjons-
rike Otto Olsens Røkeri i Normannsgata 16. Røkeriet 
holdt på her fra 1891 og i nesten hundre år, etterfulgt 
av Brødrene Andreassens virksomhet, fra ca 1983. I alle 
disse årene har først hest og kjerre og så store, til dels 
svære fraktebiler kommet og gått i de smale gatene på 
Kampen.  Men ikke mer. Andreassen Gruppen har mot-
taks- og produksjonsanlegg og salgskontorer i Måløy 
og Værøy i Lofoten, samt salgskontoret i Oslo. I 2019 
flyttet de virksomheten fra Kampen, leier lagerplass 
hos Oslo Fryselager AS, og etablerte  seg med kontor et 
annet sted i Oslo. Det er yngre krefter som har tatt over. 

Brødrene Andreassen AS ledes nå av direktør Ole André 
Andreassen; engroshandel med fisk og skalldyr. De får all 
lutefisken sin fra Værøy i Lofoten. Til sammen deltar flere 
generasjonsledd; fedre, sønner og brødre - de seneste er 
femte generasjon fiskekjøpere. De kjøper fisk fra produ-
senter i Island, Sverige, Canada - og selvsagt Norge.

På nettsiden torrfiskfralofoten.no finner vi kort-
fattet og god informasjon. Der heter det at tørrfisken 
fra Lofoten er villfanget skrei; torsk som vandrer  fra 
Barentshavet til gyteplasser rett utenfor Lofoten. 
Dette har fisken gjort i alle år, og tilsvarende har men-
neskene fisket og håndtert den i uminnelige tider. 
Fisket foregår mellom januar og april. Den ferske fisken 
renses og kappes hodet av  og henges på fiskehjell. I all 
slags vær henger den og tørker, og smaken påvirkes av 
værforholdene.  Det ferdige produktet er resultat av en 

lang tørke- og modningsprosess, gjennomført nøyaktig 
slik vikingene gjorde det for 1000 år siden. Innhøsting 
i mai/juni. Så modnes fisken på lager noen måneder, 
og sorteres. Av 20 ulike kvalitetskategorier er det 
bare den beste fisken som får status som Tørrfisk fra 
Lofoten. Fisken gis ingen tilsetninger eller konserve-
ringsmidler. Ett kilo tørrfisk har samme næringsinnhold 
som fem kilo fersk torsk.

Brødrene Andreassen Værøy har lenge produsert 
lutefisk etter samme gamle, tradisjonelle oppskrift. 
Sammen med de beste råvarene og optimale tørkefor-
hold har de gjennom generasjoner laget lutefisk, som i 
dag har tittelen "Verdens beste lutefisk" ; de vant ver-
densmesterskapet i lutefisk i 2017.

Hvor er markedet? Jo, ca 80% av tørrfisken deres sel-
ges til Italia. Resten går til Nigeria, Krotia og Norge. 
De viktigste kundene er hoteller og restauranter, samt 
grossist- , storhusholdnings- og dagligvaremarkedet.

Amund Eriksen
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Normannsgata 16. Foto: Amund Eriksen



Anna Bøe ble født på Kampen 1. mai 1864. I mer enn 37 år 
redigerte hun ukebladet Urd.

Foreldre til Anna var Hans Simonsen Bøe og Marie 
Ringstad. Da Anna ble født, var faren 56 år og moren 
44. Foreldrene flyttet til Kampen på begynnelsen av 
1860-tallet og ble de siste gårdbrukere på Kampen. 
Bøgata er oppkalt etter ham. Før det hadde familien 
vært gårdbrukere i Røyken. Annas tre eldre søstre var 
født i Røyken. 

Da Anna var fire år, døde faren. Moren kjøpte da 
Engelsrud gård i Asker, og familien flyttet dit. Som 
ung voksen bodde Anna først sammen med søstrene 
Cecilie og Karoline på Grefsen. Anna og Cecilie flyttet 
deretter til Nesodden. I 1922 kjøpte de tre søstrene 
Bjørneborgen på Borgen i Asker. Der bodde de tre 
ugifte søstrene så lenge de levde. Huset var tidligere 
eid av kunstneren Gustav Wentzel.

Anna Bøe hadde et kristent livssyn, men var også opp-
tatt av kvinnesak. Hun mente blant annet at gifte kvin-
ner skulle ha rett til å jobbe. I fire år redigerte Anna 
Bøe Frelsesarmeens blad Krigsropet, men det var uke-
bladet Urd som skulle bli hennes livsverk. Bladet blir 
først og fremst husket som et dameblad, men hadde 
også mannlige abonnenter. Den første abonnenten var 

fabrikkeier Conrad Langaard. Morgenbladets tidligere 
fryktede redaktør Friele var også blant abonnentene.

Det var boktrykker cand.theol. Oscar Andersen som i 
1896 henvendte seg til søstrene Anna og Cecilie Bøe og 
spurte om de ikke sammen skulle starte et blad. Etter 
nærmere et års betenkningstid svarte søstrene ja, og 
dannet sammen med Andersen et aksjeselskap for å 
utgi bladet. Men Andersen selv trakk seg ut etter et 
par år, og fram til 1915 hadde søstrene alle aksjene. Da 
solgte de bladet til firmaet Emil Moestue A/S. Cecilie 
som til da hadde vært bladets forretningsfører, trakk 
seg samtidig ut av bladet på grunn av sykdom, mens 
Anna fortsatte som redaktør helt til 1933 – da hadde 
hun vært redaktør i 37 år.

Tom Brenne
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