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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2022 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.
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Januar

Brinken 31 ligger på hjørnet av Nannestadgata og 
Brinken. I dag er det Omsorg+ som har denne adres-
sen. Det gamle huset som lå her på hjørnet, var kanskje 
mest kjent for sitt lille dueslag som sto ute i hagen godt 
synlig for alle som gikk opp bakken mot kirken. Huset 
i Brinken 31 ble revet på 1970-tallet, Oslo kommune 
trengte eiendommen til uteområde for gamlehjemmet 
som lå lenger inn i Brinken.

Bildet som er tatt rundt 1905, viser interiør fra huset 
i Brinken 31 og slaktemester Carl Gundersen og frue 
Nathalie med ti barn. Det er fra venstre Rudolf, den 
kjente skøyteløperen med europa- og verdensrekord 
på 500 meter, Ragnhild, Valborg, Aksel, Constance, 
Henry, Reidar, Martha, Nicolay og Solveig.

Carl ble født i Østre Aker i 1840. I hans borgerbrev fra 
1877 framgår det at han har ”begjærede sig meddelt 
Borgerskab som Slagter i Christiania”. I 1875 kjøpte han 
Brinken 31, og huset var i familiens eie i 101 år fram til 1976. 
I følge Folketellingen for Kristiania i 1900, bodde det 12 
personer i Brinken på til sammen 7 rom, trangboddheten 
var ikke påtrengende for denne familien. Kanskje hadde 
de en «stasstue» som kunne brukes til fotografering. Ut 
fra dette bildet kan vi neppe trekke noen andre konklusjo-
ner enn at det er en stue og den ble i alle fall brukt til foto-
grafering. Det var store sosiale forskjeller i boforhold på 
denne tiden i Kristiania.  I Bjarne Hodnes bok «Oppvekst i 
Kristiania» skriver han om boforholdene: 

«Alminnelige folk bodde dårlig som regel. Et værelse 
og kjøkken var det alminnelige selv om ungeflokken var 
stor, men den som ville være noe og holde en viss status 
og posisjon i andres øyne, hadde 3 værelser og kjøkken, 
men da måtte det ene rom være stasstue og stå der 
ubrukt til pynt som tegnet på noe litt bedre enn andre.»  

Beboerne i Brinken, dvs. far og sønner, var håndtverkere. 
Folketellinger viser yrker som kvæghandler, mekanisk 
arbeider, elektrikerlærling, cigarlæggerlærling, murer.

Historiker Jan Eivind Myhre skriver bl.a. at: 
«Mange (håndverkere på midten av 1800-tallet) hadde et 
rimelig håp om å kunne starte for seg selv og bli mester 
og borger. I 1880-årene var et slikt håp sjelden berettiget. 
Håndverksloven av 1866 gav riktignok alle myndige menn 
rett til borgerbrev på håndverksdrift, men det færreste 
hadde all den kapital som trengtes til å starte på egen 
hånd i det nye industrialiserte håndverket.» (s. 442)

Carl Gundersen fikk borgerbrev som slakter i 1877 og 
han beholdt det til det ble opphevet i 1918. Slik sett må 
han ha vært en som hadde håpet, men som også klarte 
det. Men hvor stor var slaktergeskjeften?  Ut fra adres-
selistene finner vi at han hadde sin slakterivirksomhet 
i 1888 og 1897 i Brinken 31.  

Familien Gundersen i Brinken 31 satt relativt godt i det 
i en Kampensammenheng.

Kari Korbøl
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Familien Gundersen i Brinkens gade 31



Februar

Kampens første politibetjent var Hans Andersen. Han 
var født i 1840 og var en av Kristianias eldste konsta-
bler. Han tiltrådte stillingen på Kampen da politi vakten 
ble anlagt i Normannsgata 44 i 1878.  Da han i 1891 
ble gjort ære på for 25 år i politiet hadde han vært på 
Kampen i 13 år. Han hadde vært med både under Onsum-
slaget og storbrannen på kirketomta i 1879. 

Han og familien bodde i gården og han kjente nok kam-
pefolket godt. Han var også tydelig godt likt, for i for-
bindelse med jubileet ble det samlet inn hele kr 260.- 
som skulle brukes til å kjøpe gave til ham. Gaven besto 
av møbler; en sofa, to lenestoler og seks vanlige stoler. 

I tillegg til at kjøbmand Nyborg hold tale, talte også 
Sognepresten på vegne av beboerne og sa at gaven 

ble gitt «som et Erkjendelsesbevis for den humane og 
retskafne Optræden, Jubilanten altid havde vist»

Kanskje var politibetjent Andersen inspirasjonen til 
Egners politimester Bastian?

Heidi C. Huitfeldt
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Mars

I 1898 ble Lauritsen & Sørensen Tricotagefabriker 
etablert ved en sammenslutning av to eksisterende 
tekstilbedrifter i Kristiania. Bedriften flyttet i 1913 inn 
i  nybygde lokaler på Kampen. Fabrikkbygningen var 
tegnet av den kjente arkitekten Bredo H. Berntsen og 
lå i Brinkens gate 30 b. Bygningen eksisterer fortsatt, 
men adressen er senere endret til Kjølberggata 21.

I lokalene på Kampen drev tidvis opp mot 300 ansatte 
– i all hovedsak kvinner – med produksjon av trikotasje 
(industriell framstilling av strikkede klær) under merke-
varenavnet «Lasør». Hovedprodukter var undertøy og 
strømper i ull og nylon. En del sluttføring av produktene 
ble gjort som hjemmearbeid, og tidligere statsminis-
ter Einar Gerhardsen har fortalt at han pleide å hjelpe 
moren sin, som gjennom flere år dro til Kampen for 
å  hente sekker med strømper og votter som hun mas-
ket sammen på kvelds- og nattetid.

Kvinnene ved Lauritsen & Sørensen organiserte 
seg tidlig. Allerede i 1898 var de med å stifte 
Maskinstrikkerskernes Forbund, som etter kort tid 
ble omdøpt til Trikotagearbeiderskernes forening. 
Foreningen ble etter hvert tilsluttet Norsk beklednings-
arbeiderforbund og LO, og i 1931 ble den trukket inn i en 
av de største arbeidskonfliktene i norsk historie. Ved 

lønnsoppgjøret det året forlangte Norsk arbeidsgiver-
forening generelle lønnskutt på opp mot 25 prosent. 
Arbeidernes organisasjoner nektet, og arbeidsgiverne 
gikk til lockout. Sammen med ca. 80 000 andre arbei-
dere, ble de ansatte ved Lauritsen & Sørensen stengt 
ute fra arbeidsplassen sin fra april til september! 

Lauritsen & Sørensen hadde gode år i den første etter-
krigstida, men med etableringen av det europeiske 
frihandelsforbundet EFTA i 1960, ble konkurransen 
hardere. Eierne valgte samme år å slå virksomheten 
sammen med trikotasjebedriften P. Christensen AS i 
Drammen. Produksjonsutstyret ble flyttet, rundt 160 
ansatte mistet jobben, og etter nesten 50 års virksom-
het tok trikotasjeproduksjonen på Kampen slutt.

Tor Are Johansen
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Lauritsen & Sørensen Tricotagefabriker

Lauritsen & Sørensen Tricotagefabriker på Kampen var en utpreget kvinnearbeidsplass. Bildet fra produksjonen er fra mai 1951.  
(Foto: Arbeiderbladet/Arbark)



April

På 1960 tallet var det stor aktivitet for å bygge ut 
hybler og leiligheter for studenter i Oslo. En studentby 
som ikke ble bygget var Kampen studentby. Direktør 
Kristian Ottosen I Samskipnaden i Oslo uttalte, mandag 
11. januar 1965, følgende til Arbeiderbladet: «Student-
samskipnaden er direkte interessert i saneringspla-
nen for Søndre Kampen mellom Normannsgata og 
Hølandsgata, der den 13 etasjes boligblokken, hvor vi har 
25 leiligheter til disposisjon, allerede er reist. Vi håper at 
man i saneringsområdet på Kampen kan få reist 4 eller 
5 blokker med ca. 88 leiligheter i hver blokk, slik at det 
kan bli plass til noe mellom 400 og 500 studentboliger.»

For å realisere disse planene etablerte Samskipnaden 
et eget aksjeselskap, Søndre Kampen Tomteselskap AS, 
som kjøpte opp eiendommer på Kampen. Normannsgata 
29 og Evens gate 2 og 4 ble kjøpt med det formål å rive 
eksisterende boligmasse og bygge studentblokker. 
Prosessen dro ut i tid og selskapet pusset derfor opp til 
en standard som gjorde det mulig å leie ut til ansatte og 
studenter i påvente av byggeprosjektet. 

Utover på 70-tallet var det ikke politisk vilje til å realisere 
disse planene. Tanken om byfornyelse og bevaring av den 
gamle bebyggelsen tok over for saneringstanken, men 
først tidlig på 80-tallet innså Samskipnaden at  slaget 
var tapt. I 1983 ga boligseksjonen, ved Fritz Huitfeldt, 

direktør i boligavdelingen i Studentsamskipnaden og 
senere byrådsleder, beboerne i de tre eiendommene til-
bud om å kjøpe sine leiligheter.

Min kone var en av de heldige ansatte som fikk tilbud 
om å kjøpe leilighet i Normannsgata 29. Det viste seg 
at flere av beboerne syntes oppgaven med å pusse opp 
leilighetene var for stor. Vi fikk dermed anledning til å 
kjøpe 2 av leilighetene i huset og slå disse sammen. 6 lei-
ligheter i Normannsgata 29 ble til 4. Etter kjøpet ble det 
raskt besluttet å rive ned gjerdene mellom de tre eien-
dommene. Alle eventuelle skiller mellom eiendommene 
skulle gjøres med planting av trær og busker. Resultat er 
en grønn oase på Kampen – det er her vi skal bo!

Arne Kristiansen
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Kampen Tomteselskap

Kampen Tomteselskap Normannsgata 29. Foto: Arne Kristiansen.



Therese Falk bor i Normannsgata 43b og løper hver 
dag frem og tilbake til Fagerborg ungdomsskole. Hun 
er 46 år og har bodd på Kampen siden 2002. Therese er 
fra Hareid og er utdannet lektor. Interessen for løping 
fikk hun i 2012 og da løp hun sin første maraton. Siden 
det er det blitt over 100 maraton. Hun har 3.01.43 som 
beste tid. Therese løper hver dag, det kan bli opp til 25 
timer. Nå er hun på landslaget i 24 timers løp. Hun tar 
styrketrening hjemme i stua og noe intervalltrening ute 
i Tøyenparken og på Valle Hovin. 

Therese er intervjuet av Dagbladet og Aftenposten og 
sier: Kampen er verdens fineste plass å bo.

Lasse Solberg
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Løperjenta

Therese Falk. Bilder fra Aftenposten



En gang i tiden ble teglverksgropene på Bislett og 
Dælenenga bygget ut til idrettsplasser. I 1917 ble Jordal 
teglverk innkjøpt av kommunen til samme formål. 
«Allerede» i 1929 og 1930 ble det vedtatt budsjett for 
banedekke, garderobehus, nettinggjerder og betong-
mur (for å kunne selge billetter innenfor, og ingen 
kunne kikke inn gratis utenfra). Nå revet, for øvrig. 
Det var Arbeiderpartistyret som bevilget penger, mot 
Høyres stemmer. I desember 1929 ble Jordal åpnet for 
ordinær drift.

På slutten av 1936 ble Jordal lansert som Skandinavias 
første «idrettskombinat». Rolf Hofmo var en drivkraft. 
Samling av trenings- og konkurranseplasser for mange 
idretter i ett anlegg var blitt populært bl.a. i forbindelse 
med Berlin-olympiaden og i Sovjet. En reguleringsplan 
for ny vei og høyhus på Jordal måtte oppheves, og ga 
dermed plass for idrett også mellom Jordalgata og 
Hølandsgata. Det ble baner for bl.a. ishockey, tennis, 
nettball og skøyter. Jordal ble en svært travel og popu-
lær bane for en rekke idretter, inkludert friidrett.

Banedekket viste seg å være godt for friidrett, og 
Jordal ble populær blant utøverne. I øsende regnvær 
var det imidlertid noen som mente at Jordal var bedre 
egnet til kapproing enn annen idrett. Små og store 
stevner ble avholdt; norgesmesterskap, kretsstevner, 

stevner for barn, kvinner, klubber og bedrifter. Det 
første friidrettsstevnet ble holdt i juni 1930, det siste i 
september 1975. Over 20 friidrettsklubber la treningen 
sin til Jordal, inkludert bedrifts- og kvinnelag. 

Vi er mange som har drevet friidrett på banen gjennom 
årene. Høststevnene på Jordal opp mot sesongslutt 10. 
oktober hvert år ble brukt av alle Osloklubbene til å få 
resultater (og dermed poeng) i så mange øvelser som 
mulig - moro! Da jeg flyttet til Kampen i 1977 var Jordal 
idrettsplass blitt bare for fotball – friidrettsbanen var 
fysisk fjernet. Uhu!

Amund Eriksen

Kilde: Kampen om Jordal – fra teglverk til arbeideridrett, 
fra vekst til fall, Ivar A. Johnsen, IAJ Consulting, 2020.
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Friidrett på Jordal Idrettsplass?

Amund Eriksen, Jordal 1955. Foto. Morgenposten Dagbladet – Norsk Folkemusem



Juli

Nittedalsgata 8 der City Taktekking AS holder til, var 
opprinnelig bedehuset Betania. 

Bedehuset ble bygd i 1877 av «Den lille forening for 
den indre mission i Christiania» (etter hvert Oslo lille 
Indremisjon). Foreningen var stiftet i 1864 som en 
ydmyk protest (derav navnet «lille») mot byens preste-
dominerte indremisjon. I den lille forening skulle lek-
menn styre og det var lekmenn som skulle forkynne i 
ekte haugiansk ånd. [Det fortelles at Stavangerpresten 
Lars Oftedal, mens han var stortingsmann for Venstre, 
besøkte Betania titt og ofte. Han «trivdes blant brø-
drene på Kampen». Prestebrødrene hans i Christiania 
Indremisjon var nok blitt for konservative.

Bedehustomten ble gitt som gave av Hans Andreas 
Olsen (1816-1897). Han var lekpredikant, byggmester 
(kirkebygger), innflytter til Christiania fra Skien og 
etter hvert et av foreningens aktive medlemmer. I 1874 
kjøpte han den vestlige delen av løkken «Udsigten» på 
Kampen. Han bosatte seg på eiendommen med adresse 
Udsigtsgaden 1, som senere har blitt kalt Vestbygaden 
og i dag Sonsgaten. [Han solgte noen tomter]. En tomt 
(Nittedalsgata 8) satte han av til bedehus. Men før han 
rakk å utparsellere hele eiendommen ble Kampen i 1878 
innlemmet i Kristiania og resten av tomteområdet hans 
ble ekspropriert. 

Bedehuset ble innviet i 1877 av presten Honoratius 
Halling, den gang prest i Østre Aker kirke. 

Da Kampen menighet ble utskilt fra Østre Aker i 1878 
holdt sokneprest Oscar Moe gudstjenester på Betania 
inntil Kampen kirke sto ferdig i 1882. Fra 1882 leide 
kommunen v/ Kampen menighet lokaler («4 rummelige 
værelser i 1. etg.») og etablerer «Kampens børneasyl» 
på Betania. Det skal ha vært daghjem beregnet på barn 
fra 2-3 til 7 år. Det skulle dels lette mødrenes adgang 
til å søke arbeid utenfor hjemmet og dels for «å venne 
barna til lydighet, renslighet og orden og avholde dem 
fra å tilbringe sin tid på gaten» (Christiania Kommunes 
Berætning fra 1887). Tiden ble brukt til lek og noe 
arbeid, som å plukke filler. Dagene begynte og sluttet 
med andakt. Før etableringen av Kampens børneasyl 
drev kommunen allmueskole på Betania.

Oslo lille Indremisjon overflyttet etter hvert stadig 
mer av sin virksomhet til et bedehus i Nordregate 22 på 
Grünerløkka. Betania ble solgt til Thörnfeldt Eiendom 
i 1959. Først var det trykkeri i huset, men etter hvert 
overtok City taktekking A/S eierskap og vedlikehold av 
Betania.

Arne J. Eriksen
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Foto: Oslo Byleksikon

Bedehuset Betania 



August

Josef Larsson
Josef Larsson (1893-1987) var mekaniker og leder av 
Jern- og metallarbeiderklubben ved H.P. Andresen & 
Co.s mekaniske verksted og jernstøperi i Sverres gate 
3. På bildet fra ca. 1916 ser vi ham i arbeid i bedriftens 
lokaler på Nedre Kampen. Kort tid etter ble virksom-
heten underlagt A/S Kampen Mek. Verksted.

Josef Larsson var svensk og kom til Norge og Kristiania 
i 1914. Han hadde gått i mekanikerlære i Karlstad, og da 
han hadde fått jobb hos H.P. Andresen & Co engasjerte 
han seg også i Norges socialdemokratiske ungdomsfor-
bund, i avholdsarbeid og i fagbevegelsen.

Etter å ha hatt ledende verv i Mekanikernes forening 
og i Oslo faglige samorganisasjon ble Larsson valgt inn 
i ledelsen av Norsk jern- og metallarbeiderforbund i 
1931. Tre år senere ble han forbundets nye leder.

Da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940, gikk Larsson 
inn for en klar antitysk linje i fagbevegelsen. Han nektet 
blant annet å gi etter for tysk press om å stanse plan-
lagte demonstrasjonsstreiker 1. mai 1941. I september 
samme år spilte verkstedarbeiderne en sentral rolle da 
25  000 arbeidere i Oslo aksjonerte under den såkalte 

«melkestreiken». Okkupasjonsmakten svarte med 
unntakstilstand. Flere hundre ble arrestert, og Josef 
Larsson var én av fem fagorganisasjonsledere som 
ble dømt til døden. To av de dømte (Viggo Hansteen og 
Rolf Wickstrøm) ble henrettet den 10. september, mens 
Josef Larsson og de to øvrige fikk dommene omgjort til 
livsvarig tukthus og ble sendt til fangenskap i Tyskland. 

Larsson overlevde fangeoppholdet og gjenopptok rol-
len som leder av Norske jern- og metallarbeiderforbund 
etter krigen. Han markerte seg særlig i arbeidet for økt 
medbestemmelse for arbeidere i industrien, mens han 
politisk sto fram som en klar motstander av norsk med-
lemskap i NATO.

Tor Are Johansen
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Josef Larsson i arbeid ved H.P. Andresen & Co i Sverresgate 3 ca. 1916. (Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek)



To 26-åringer uten penger kjøpte dette toetasjes trehu-
set like før jul 1975 for kr 60.000. Ingen andre ville ha det. 
Da hadde det stått der i rundt hundre år. Skattetaksten 
var litt høyere for tomta på 92 m2, enn for selve huset 
med grunnflate 70 m2. Huset var blitt et ubeboelig vrak. 
Selgeren ledet an opp den vaklete, utvendige trappen 
til 2. etasje og sa at han var redd for at trappen var det 
mest solide ved huset. Det var møbeltapetserer Brinch 
Jamesons dødsbo som solgte. Bolig ca. de første femti 
årene, deretter sted for næringsdrift av ymse slag. Mer 
visste vi ikke om huset.

Rehabiliteringen var tid- og -arbeidskrevende; i tidens 
ånd skulle vi gjøre det meste selv, godt hjulpet av 
 familie, venner og Rehabiliteringshandboka – praktisk 
veiledning i rehabilitering av bolighus i tre. Mesteparten 
av arbeidet ble gjort gjennom hele 1977. Rett før 
 innflytting om høsten kom en dame forbi mens vi sto 
i gata og saget planker. Hun sto og kikket på huset, og 
røpet at der hadde hun bodd. Stor begeistring! Hun tak-
ket ja til å se det innvendig. I 2. etasje pekte hun på et 
hjørne av rommet og sa at der var hun blitt født! Så for-
talte hun hvordan huset hadde vært bebodd; en familie 
pr. rom med felles kjøkken i midten. Størrelsen pr fami-
lie? Normalt åtte personer. I hovedbygget bodde det 
altså rundt 32 personer fordelt på to etasjer. I sidebyg-
get var det stall i første, og beboelse i to mindre rom i 
annen etasje. Dermed kom totalt antall beboere opp i 
ca. 36 personer. Fullstendig ufattelig i dag. Hele fami-
lielivet for åtte personer, dag og natt, på 15 m2? Rundt 
16  personer som deler et kjøkken på 10 m2. Hva slags 
mester skap i logistikk må til for å klare noe sånt?

Vi takket glade og fornøyde damen for denne oriente-
ringen, og hun vandret videre. Noen dager senere sto 
den gjengitte lille historien i Arbeiderbladet med over-
skriften «Tok en tur på Kampen». Takk til den hyggelige 
og informative damen!

26-åringene (Turid McAdam og Amund Eriksen) bor 
fremdeles i huset; to barn har kommet og gått, og vi to 
fyller huset, og synes det er passelig stort. Snakker om 
kontraster i boforhold!

Amund Eriksen
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Hurdalsgata 4  

Hurdalsgate 4 1977 og 2021 Foto: Amund Eriksen



Jeg bodde i Totengata 10 på Jordal fra 1971 til 1977. Vi 
bodde i 2. etasje i midtleiligheten. 

Min gode venn og kollega Per J. Avdal og jeg gikk den 
gangen på SHKS (Statens Håndverks- og Kunst-
industriskole) i Oslo, og bodde i annen etasje i midten 
av hovedhuset. 

Senere bodde jeg her sammen med min kone Berit W. 
Hammer, fram til 1976-77. 

Fra ytterdøren kom du inn i kjøkkenet med utslagsvask. 
Her hadde det nok stått en vedkomfyr før 1940 tallet. 
Et soverom til høyre fra kjøkkenet, med vindu ut mot 
svalgangen. Stua rett fram gjennom kjøkkenet med to 
vinduer mot gaten. Vedovn/koks i hjørnet. Leilighetene 
kunne vel være på ca 30- 40 kvadratmeter. Kaldt om vin-
teren var det, og veldig lytt. Kan forestille meg et skik-
kelig liv i den gården med 5-6- mennesker i hver leilighet

Under oss bodde en gammel mann som røyka på senga, 
og over oss, på «kvisten» en svensk skraphandler som 
hold seg sengevarm med en kokeplate under senga.

Brannvarslere tilhørte framtiden, og det var bare flak-
sen at huset ikke brente ned. Bakgården bar preg av en 
fortid med «selvberging»- det var spor etter frodige 
bærbusker og grønnsaksbed. I kjelleren fant vi hylle-
metere med hjemmelaget fruktvin på flaske, som rea-
gerte spontant med utskytning av kork ved den minste 

bevegelse. På etikettene sto det: Rabarbravin 1959, og 
Eplesaft 1965! 

Totengata 10, og et makent hus nr.8, var trolig bygd som 
arbeiderboliger for teglverket på Jordal, en gang på 
1890-tallet (eller før?). Husene var to og en halv etasje 
med kjeller. Utvendig trapp til etasjene. Bygget av reis-
verk med utvendig panel. Det var 7 leiligheter i huset. 
Tre i første, tre i andre og én på loftet. Stor bakgård 
med bakgårdsbygninger med boder og utedoer. Her 
bodde det også en familie på 1970-tallet. 

Totengata ble kalt «Knivstikkergata», på folkemunne, 
og drosjesjåførene kjørte helst ikke inn der etter mør-
kets frambrudd. Selv følte vi oss trygge her.

Oslo kommune kjøpte nr. 10 og nabohuset nr. 8 i 1974. 
Husene ble revet på begynnelsen av 1980-tallet og 
OBOS bygget leiegårder i murstein på samme sted.

Jan-Kåre Øien
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Totengata 10 på Jordal

To unge menn i bakgården på Totengata 10. Fra venstre: Per J. Avdal 
og Jan-Kåre Øien. Foto:  Dag Sørensen, 1972

Berit i stua vår i Totengata 10, Oslo. 1974. Foto: Jan-Kåre Øien
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Helt innerst i Aurskoggata 3 holder den lille bedriften 
vår til. Vi er tre stykker, jeg er utdannet smed, en er 
sveiser og en «alt-mulig-mann». Vi har holdt til her i 
fire år, før det var vi ved Akerselva. Spesialiteten vår 
er å  gjøre det beste ut av rustfritt stål og messing til 
butikker, kafeer, frisører og trappeoppganger. Vi har 
leverandører i hele Oslo-området.

Stolthet i jobben er viktig og vi står for det vi gjør. Vi 
liker oss godt i Aurskoggata på Kampen og håper på 
mange år i denne hyggelige bydelen.

Lars Jæger Torkildsen
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Kampen Mekaniske Verksted

Lars Jæger Torkildsen. Foto: Kampen historielag



Noen av dagens beboere på Kampen kan med rette 
hevde å ha gamle røtter i bydelen. Men her finnes også 
noen som er virkelig gamle. 

En gang i 80-årene grov Trine Bastiansen og Jens 
Bindesbøll Schov ut et parti under huset i Kampengata 
21 A, for å utvide kjelleren. Da fant de en rekke vakre 
fossiler i steinmassene. Trine og Jens tok vare på dem, 
og har gjennom årene vist dem både til venner og kjente 
og til Trines elever på Kampen skole. 

Med over 80 fossiler er det en imponerende sam-
ling. I fjor stilte professor Hans Arne Nakrem ved 
Naturhistorisk museum velvillig opp og så gjennom 
den. Hovedmengden viste seg å være trilobitter av 
arten Asaphus expansus og slekten Illaenus, samt 
kremmerhusformete skall av blekkspruten Endoceras. 
Det fossilførende laget langs Kampengata er del av 
«Huk-formasjonen», som strekker seg videre sør-
over langs Oslofjorden. Alder: 470 millioner år, midt i 
Ordovicium-perioden.  

Den gangen lå det baltiske kontinentalskjoldet, som 
Norge er en del av, omtrent 30 grader sør for ekvator. 
Det var relativt flatt, og i perioder delvis oversvømmet. 

I de grunne, varme havområdene vrimlet det av  trilobitter, 
blekkspruter og andre dyr. 

Gjennom årmillionene ble de gamle havbunnlagene til 
stein. Kontinentalskjoldet gled gradvis nordover, og 
fjellkjedefoldinger reiste lagene på høykant. I en vul-
kansk periode for 300 millioner år siden sank Oslofjord-
området gradvis ned, til det endte mer enn 1000 meter 
lavere enn omgivelsene. Seinere kom istidene, da bre-
ene skurte resten av Sør-Norge ned til grunnfjellet. 
Men Oslofjord-feltet lå så lavt at fossilene fra jordas 
oldtid ble reddet. Helt til de dukket opp igjen i kjelleren 
til Trine og Jens, nesten en halv milliard år etter at de 
ble begravet på havbunnen. 

Tore Sivertsen
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25.12: 1. juledag, 26.12: 2. juledag

Desember

Kampens eldste innvånere

En trilobitt (Asaphus expansus) fra Kampengata 21 A. Foto: Tore Sivertsen


