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Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i forbindelse 
med ulike oppgaver. 
 
Styremøter  
Det er blitt avholdt 9 styremøter, på Kontoret i bydelshuset eller hjemme hos et av 
styremedlemmene. Kontoret fungerer utmerket, her har vi også vår boksamling.  
 
Åpne møter  
Vi har avholdt 6 åpne møter på Bydelshuset, samt en byvandring. Alle møtene var i Bistroen, 
bortsett fra utflukten til Sagene i oktober og konserten i Storsalen på bydelshuset i november. 

 Etter årsmøtet i april fortalte Jan Erik Thoresen med utgangspunkt i sin bok «Gutta i 
kirsebærtreet» - om guttedager i etterkrigstidas Kampen. Boka er inspirert av Thoresens egen 
oppvekst, og skildrer blant annet boforhold, skolegang og den tids ønsker og drømmer.  

 I mai ledet styremedlem Arne Kristiansen en byvandring med tema Butikker som ble borte. Fra 
bydelshuset gikk vi til steder der det var ulike typer butikker og så tilbake på en tid da det 
krydde av små butikker og det nærmest lå en melkebutikk på hvert hjørne på Kampen. 

 I september kom historiker Knut Kjeldstadli til å fortelle om Innvandringens historie – i Norge og 
på Kampen. Vi fikk høre om ulike typer innvandrere gjennom tidene og hva de hadde bidratt 
med, reaksjoner på nykommerne og om de historiske erfaringene kan si oss noe i dag.  

 I oktober inviterte vi til utflukt: Arbeiderkultur i Oslo! Omvisning på Arbeidermuseet. Museet 
ligger i hjertet av norsk arbeiderhistorie ved Akerselva på Sagene. Gro Røde fra Oslo Museum 
viste oss blant annet arbeiderleiligheten fra 1848 og utstillingen «Svenskene kommer!»  

 I november presenterte vi sammen med kampianer Kjell Eriksen Oslos revyhistorie i toner og ord 
ved Kjell Eriksens Septett, vokalgruppa Jazzådu og Andreas Diesen. Hovedinnholdet var musikk fra 
kjente Chat Noir-revyer av Einar Schanke, og anekdoter fra samme miljø. Billetter kr 100.  



 I februar hadde vi «bokbad» - forfatter og journalist Sigrun Slapgard fortalte om Maleren fra 
Skarihaven på Kampen i samtale med journalist og kampianer Ingvild Jensen. Tema varAnders C 
Svarstad, Sigrid Undsets mann, som bodde på Kampen en periode i livet.  

 I mars hadde vi filmkveld «Ungen» (1974) - filmmusikalen basert på Oskar Braatens skuespill fra 
1911, om arbeidermiljø på Oslos østkant. Regissøren – den legendariske teatermannen Barthold 
Halle – var til stede og fortalte om filminnspillingen.  

 
Møtene var godt besøkte, med mellom 50 og 80 tilhørere og omkring 100 på vandringen.  De 
samler et interessert og engasjert publikum og var – med ett unntak i 2015 - gratis og åpne for alle. 
 
Hjemmesiden og Facebookside 
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer 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 50 lesere 
daglig. Facebooksiden til historielaget har 1042 følgere. Lasse gjør en stor jobb med begge sider. 
 
Kampenkalenderen 2016 
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser med 
mer fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 500. Den ble sendt ut til alle medlemmene 
og hadde et løssalg på ca. 150. Prisen var kr. 100. Lasse koordinerer arbeidet med kalenderen. 
 
Bokprosjekt 
Historielaget samarbeider med forfatter Jan Erik Thoresen om en bok om Kampens historie. 
Skrivingen er så godt som ferdig og vi bruker Nygaard Design og Forlag. Arbeidet følges opp av en 
egen gruppe med Ivar, Kari, Lasse og forfatteren. Etter planen skal boka være klar til jul 2016. Vi 
planlegger å finansiere produksjonen gjennom forhåndssalg og starter en kampanje nå i vår. I 
forbindelse med boka har Ingar Arneberg skannet en stor andel av bildesamlingen vår. 
 
Byggeskikkpris 
Kampen Byggeskikkpris ble delt ut for andre gang på årsmøtet i 2015. Komiteen ledes av 
historielaget og ellers deltar Kampen vel, Kampenposten og Fortidsminneforeningen i Oslo og 
Akershus. 2015-prisen gikk til Norderhovgata 7 og 9 ved eier Gunnar Ruud Eiendom. Gårdene er fra 
1890-årene og familien Ruud har drevet kjøttforretning her i over 70 år. Bygningene er eksempler 
på leiegårdene med næring i nedre etasjer som kom etter byutvidelsen 1878. Eiendommene har 
blitt vedlikeholdt på en forbilledlig måte, og eierne har maktet å opprettholde mange arbeids-
plasser på Kampen uten å forringe de arkitektoniske og antikvariske verdier. Familien Ruuds store 
engasjement og bidrag ved utallige arrangement har vært en stor berikelse for nærmiljøet.  
 
Kampendagene 2015 
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 31. mai, med portene åpne på 30 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 utvider 
vi fra to til tre timer i 2016. Vi bidro med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene.  
 
Samarbeidet om «Egnermarked»  
I jubileumsåret for Thorbjørn Egner i 2012 ble det etablert et samarbeid mellom lag, organisasjoner 
og institusjoner på Kampen. Egnermarked ble 12. september gjennomført for fjerde gang foran 

http://www.kampenhistorielag.no/


kirken, med musikk, boder og aktiviteter for barn, og trakk flere hundre mennesker. Historielaget 
deltok med utforming av plakat, loddsalg og organisering av buss- og bilfrie gater. Velet leder 
arrangementet, som mottar frivillighetsmidler fra bydelen, men ellers er basert på en massiv frivillig 
innsats og viser hva nærmiljøet på Kampen kan få til sammen. Basert på erfaringene med 
Egnermarkedet  jobber velet med å gjøre Thorbjørn Egner plass til et permanent torg og møteplass.  
 
Engasjement i nærmiljøet 
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om byutviklingsspørsmål. Her deltar Line og 
Ragnhild. Høringsuttalelsene finnes på våre nettsider. I perioden har vi uttalt oss om disse sakene: 

 Byggesak i Kampengata 18 berører i praksis hele kvartalet Kampengata-Bøgata-Skedsmogata-
Norderhovgata, et kjerneområde i Kampens historiske bebyggelse. Forrige utbyggingsprosjekt 
ble stanset i 2009. Vinteren 2015 pekte vi på at treetasjes blokk med flatt tak og takterrasser er 
et fremmedelement i det historiske kvartalet, ønsket fasadebevaring av den gamle smia mot 
Kampengata og avviste diverse dispensasjonssøknader. I juli leverte vi klage på vedtak om 
rammetillatelse. Vi påpekte manglende hensyn til at Kampen ble et av 21 områder med 
nasjonale kulturminneinteresser på meklingsmøtet mellom Riksantikvaren og kommunen hos 
Fylkesmannen 09.01.15 i forbindelse med ny kommuneplan. Vi pekte på manglende tilpasning 
til eksisterende arkitektur. Klagen ble avvist av Plan- og bygningsetaten, og i september sendte 
vi en klage på vedtak om rammetillatelse til Fylkesmannen. Våre hovedpunkter var: 

o Vi er ikke mot nye boliger gjennom utbygging av kvartalet, men nybygg må tilpasses den 
historiske referanserammen for kvartalet mht høyder og volumer. 

o En beskjeden reduksjon av antall leiligheter/leilighetsstørrelser ville imøtekomme 
Byantikvarens anbefalinger og synspunktene fra naboene, velet og historielaget. 

o Behov for hensyn til innsyns- og støyproblemer for naboene. 
o Kampens status som område med nasjonale kulturminneinteresser burde fått 

konsekvenser for byggesaken. 
Bygging er våren 2016 i gang. 

 For Kjølberggata 31 ble det fremmet et planforslag som innebar påbygg av to etasjer og 
omregulering til stor vekt på boliger. Vi var i desember sterkt kritisk til dette. Våre innvendinger: 

o Manglende hensyn til den gamle bebyggelsen med hensynssone vern i Brinken. 
o Siste rest av utsikt over byen fra nedre del av Kampen park og trappa vil forsvinne. 
o Nye boliger på Tøyen må sikres god bokvalitet. 
o Eiendommen vil ikke få egna områder til lek og aktivitet. 
o Brinken er smal og uegna for mere trafikk og det er manglende muligheter for parkering. 

 For Jordal idrettspark ble det fremmet planforslag med tre alternativer. Historielaget og velet 
ga hver sin uttalelse, siden vi hadde tydeligere ulike roller her enn i andre saker. I vårt 
høringsbrev i februar går vi etter en helhetsvurdering inn for alternativ 1, som innebærer riving 
av gamle Jordal Amfi og ny ishall på samme sted. Når premisset er at det skal bygges en ny ishall 
i Jordalområdet, innebærer bevaring av eksisterende ishall at det legges et uakseptabelt press 
på resten av nærmiljøet. Vårt vilkår for riving er at utforming av nytt anlegg viderefører 
særtrekk fra det opprinnelige anlegget, at «Amfi’n» dokumenteres og Jordals historie formidles 
i det nye anlegget. Vi går mot alternativ 2 og 3 – sistnevnte særlig pga nærhet til og forringelse 
av trehusmiljøene i Hølandsgata, Hurdalsgata og Evens gate. 

 
Foredrag og omvisninger 

 Lasse holdt i mai omvisning for Nordre Aker kirkeakademi, og i september foredrag om Tøyens 
historie. Han fortalte om Tøyen/Kampen på NIFUs julebord. 



 Arne holdt omvisning for en gruppe lærere i høst. 
 
«Snublesteiner» til minne om familien Wainer i Kjølberggata 
Historielaget videreførte vårt engasjement for å minnes jødiske familier på Kampen. Med bidrag fra 
medlem Arnulf Fossum og Kampen vel finansierte vi fire «snublesteiner» som i juni ble lagt ned i 
fortauet ved Kjølberggata 11. De er til minne om Pauli Anna (17), Johnny Moritz (22), Lina Rakel (47) 
og Nathan Salomon (49) Wainer, som ble deportert i 1942 og drept i Auschwitz.  Jødisk Museum 
organiserer nedleggingen av steinene, som inngår i den tyske kunstneren Gunter Demnigs prosjekt 
for å minnes nazismens ofre over hele Europa. Det var godt oppmøte og dekning i lokalpressen. 
 
Diverse aktiviteter og deltakelse 

 Historielaget bisto i arrangering av julekonsert med vokalgruppen «Jazzådu» og Kjell Eriksens 
Septett i Storsalen på bydelshuset 19.desember.  

 Kari og Ivar deltok på møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo i oktober hos Gamlebyen 
historielag i Ladegården og Ivar deltok i mars hos Kystlaget Viken på Akershusstranda. 

 På spørsmål fra NRK har historielaget formidlet kontakt til adresser på Kampen i forbindelse 
med en episode om byhager i deres nye tv-program Hagen min. 
 

Medlemstall 
Antall medlemskap er nå 287 (noen omfatter to personer), 137 ordinære medlemmer, 139 
pensjonister og 11 æresmedlemmer (Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta 
Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen og Kirsti 
Aasen). 
 
Økonomi 
Kasserer Kari har en god hånd om regnskapet, med bistand fra Arne. Økonomien er etter styrets 
oppfatning god. En stadig større andel av vår medlemsmasse er pensjonister. Kostnadene til 
honorarer i forbindelse med møtene er økende. Revidert regnskap ligger ved årsberetningen.   
 
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.  
 
Medlemskap 
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie.  
 
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, 3. april 2016 


