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KAMPEN SKOLE 
Historikk 

 
av Reidar Frafjord 

 

I løpet av en periode på 30 år, mellom 1923 og 1953, ble det kun bygget 

en ny skole i Stavanger, men den var til gjengjeld ruvende og monumental der 

den ble reist på Egenes løkke B4, like i nærheten av et gårdsbruk som hadde fått 

navnet Kampen etter Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling, Arne, da det ble 

bruksendring til en liten hermetikkfabrikk her på begynnelsen av 1880 – tallet. 

Allerede 5. oktober 1916 hadde skoleinspektør Anthon Larsen skrevet en 

inntrengende henstilling til skolestyret om at det snarest mulig måtte bli nedsatt 

en komite for bygging av en ny skole i byens nordvestre del. ”Naar tomt er 

erhvervet, maa arbeidet med den nye skole igangsættes straks. Her har været 

mangel paa skolerum for folkeskolen allerede i flere aar. Nu er stillingen snart 

fortvilet. Alle skolerne er optat for – og eftermiddag”, hette det bl.a. i brevet. 

Tomten skoleinspektøren hadde i tankene, eides av fabrikkeier Thor 

Egeland. I et brev av 21. september tilbød han kommunen å velge beliggenhet 

og størrelse til en pris av 2 kr pr. kvadratalen. Det forelå i utgangspunktet tre 

alternativer til skolens plassering. Etter innstilling fra eiendoms – 

innkjøpskomiteen, vedtok bystyret i møte 31. januar 1917 å samle seg om et 

alternativ på 19.800 kvadratalen (7.800 kvadratmeter) til ca. 40.000 kr. 

Den nye skolen skulle ligge fritt oppe på Kampen-marken som lå ubebygd 

mellom ”Rannebergveien” (Tanke Svilandsgate) og husrekken langs 

Misjonsveien, slik at en ny gate måtte føres til byggeplassen. Mange så nå frem 

til å få en erstatning for Sandvigen skole. Denne gamle skolen hadde gassverket 

til nærmeste nabo; med sjenerende gasslukt, støy og støv, og skitten koks-og 

kullkjøring. Gasskjelen skygget for solen, og det var ikke rart at folk mente den 

var farlig. En vanlig oppfatning var at det en vakker dag kunne skje en 

eksplosjon her.  

Den forberedende byggekomiteen bestod av statsarkitekt Johs. Westbye, 

lærer Øystein Eskeland, kontorsjef Einar Li, farver John G. Myhre og 

fabrikkeier Nic. Wesnes. Komiteen var enige om at man burde arbeide for at 

skolen skulle være ferdig etter sommerferien 1920. Det skulle etter hvert vise 

seg at dette var alt for optimistiske toner. 

Komiteen besluttet sommeren 1918 å dra til Trondheim, Kristiania, 

Sarpsborg, Drammen, Bergen og Gøteborg for å finne en passende modell for 

den påtenkte, nye bygningen. I Gøteborg fant man en skole man særlig festet seg 

ved. Historien forteller at komiteen, vel hjemkommet til Stavanger, oppdaget at 

skolen i Sverige hadde St. Svithun skole til mønster! Utpå høstparten kom man 

endelig i gang med grunnarbeidet på skoletomten, og planer med 

kostnadsoverslag ble godkjent av bystyret i møte 16. juni 1919. 
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De første tegningene viste en praktfull bygning, oppført av naturstein i 3 

etasjer med tillegg av kjeller – og loftsetasje og sidefløyer. Det var den største 

skolen som til da var prosjektert i Stavanger. Foruten stor sløydsal i 

kjelleretasjen var det her også planlagt svømmebasseng og komplett folkebad 

med vaskeri, rulle- og strykerom. Skolen skulle ha 30 klasserom fordelt på de 3 

hovedetasjer og ellers alle nødvendige fagrom og 2 gymnastikksaler i den ene 

sidefløyen.  

Årene gikk, pengene minket i kommunekassen, det var jobbetid og 

arbeidet stoppet opp. Grunnmurene lå i flere år og ventet på videre utbygging 

mens vannet samlet seg i dammer som ungene vasset og seilte i. Våren 1922 

forelå det et nytt utkast til fasade, og man besluttet at dette nå skulle legges til 

grunn for oppførelsen. I 1923 hadde byens borgermester forhandlinger i Oslo 

om lån som kunne føre til at byggeprosjektet ble fullført. 

Det påfølgende året, 1924, ble det bestemt at den vestre fløyen, fra 

hovedtrappen, skulle gjøres ferdig først. Man ville da foreløpig få 14 klasserom, 

gymnastikksal, 2 håndarbeidsrom, 2 skolekjøkkenrom, fysikkrom og sløydsal. 

Det planlagte svømmebassenget ble aldri realisert, og skolen måtte greie seg 

med én gymnastikksal. Musikkrom og tegnesal kom året etter. 

Endelig, den 17. august i 1925, kunne halvparten av skolen tas i bruk. 

Stavanger Aftenblad refererte dagen etterpå: ”Kampen skole indviedes igaar 

middag kl. 12 med en enkel høitidelighet i den præktige gymnastiksal. I alt var 

der samlet 100 mennesker til høitideligheten. Skoleinspektør Tveteraas tok ordet 

og gav en kort interessant oversigt over skolevæsenets rivende utvikling her i 

byen i de sidste mandsaldre, og paaviste, hvordan byens vekst hadde tvunget 

frem den ene skolebygning efter den andre, den ene mer moderne end den 

anden. Naar nu Kampen skole er tat i bruk, skulde man være langt paa vei. 

Spørsmaalet er da om alle disse penger som lægges ut til skolen, svarer sig, om 

man har noget igjen for dem.” - Efter tale av mange blev de vakre og moderne 

lokaler beset under bestyrer Eskelands og stadsarkitektens ledelse.” 

Den 18.august i 1926 var også den østre delen av bygningen ferdig, og 

dermed var Sandvigens skolehistorie til ende. I løpet av alle disse årene var det 

blitt avholdt 70 møter i byggekomitéen som hadde hatt en del utskiftinger 

underveis. De samlete byggeomkostninger for den prektige bygningen beløp seg 

til kr 1 570 000, og det tilsvarte 340 lærerlønner dette året! 

Et stemningsbilde fra den tidens skolegang hører med. I boken ”Ledaal 

Vest” fra 1989, har politiavdelingssjef Per Roth en fornøyelig skildring. Han 

vokste opp ved Egenesveien, på folkemunne regnet som byens ”fineste” strøk. 

Guttene her skulle i høst-og vinterhalvåret ha på seg dressjakke og kanskje frakk 

når de gikk på skolen, men det mest irriterende plagget de måtte ha den gangen, 

var ”livstykke”, en innretning beregnet til feste av strømpebånd som skulle 

holde oppe lange, sorte ullstrømper. 

Roth forteller: ” I 1927/28 ble alle barn som bodde nord for Egenesveien 

overført til henholdsvis Kampen og Solvang skoler. Selv ble jeg overført til 
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Kampen skole, og jeg troppet opp første skoledag iført brun kortbukse med tre 

knapper på hver side, tilhørende jakke, selvsagt det forargerlige livstykket, og 

pen, ny lærveske til skolebøkene. De fleste andre i klassen hadde skolebøkene i 

rem, var iført gensere og bukser som nok hadde sett bedre dager. 

Det manglet ikke på småspydige bemerkninger til meg, som ”skal du i 

selskap”, ”håper du på å gjøre inntrykk på jentene” m.v. Jeg tok ikke dette så 

tungt, hadde vært utsatt litt for det samme før, men da vi et par dager senere fikk 

beskjed om at vi skulle i skolebad, ante jeg at nå kunne det bli vanskeligheter. 

Jeg gjorde læreren oppmerksom på at på Våland skole var de som hadde bad 

hjemme fritatt for å bade på skolen, men læreren svarte at her på Kampen som 

var en ny skole, og hadde nytt flott bad, var det plikt for alle å delta. 

Det var det forargerlige livstykket jeg hadde i tankene, men det gikk da 

godt første gang for jeg fikk lirket av meg skjorte og livstykke samtidig, så 

ingen så dette plagget, men jeg skjønte at i lengden kunne ikke dette gå. Jeg 

måtte skaffe meg klær på lik linje med de andre guttene i klassen. Jeg fant fram 

en gammel kassert blåbukse av engelsk skinn, laget meg et par strømpebånd til å 

ha rundt lårene, skaffet meg en rem til å ha rundt bøkene og regnet med å være 

situasjonens herre. Klærne ble vekkstukket under staburet på Ledaal, og hver 

morgen på vei til skolen gikk turen først til stabburet hvor jeg skiftet over til 

tidsmessig klesdrakt og dro fornøyet videre til skolen. 

Men så skjedde det fatale, jeg hadde vært syk et par dager og fraværende 

fra skolen. Da jeg troppet opp etter sykefraværet første dag, var alle guttene i 

klassen ”stivpyntet”, alle iført sin beste stas. Det viste seg at klassen skulle 

fotograferes. Dette ble gjort av fotografen, Helgevold, som tok opp bestillinger 

på bildet, men jeg unnlot klokelig å bestille dette. 

Det viste seg at Helgevold kjente min far og han hadde gått til hans kontor 

og solgt ham billedet som far så kom hjem med og overrakte meg. Jeg forsøkte å 

gjemme det vekk, men mor forlangte å se det. Jeg stakk meg tydelig ut i en 

gammel avlang bukse blant alle de andre som var iført sin fineste stas. Det ble et 

ramaskrik, hvordan i all verden kunne jeg finne på å skjemme ut hele familien, 

hvordan kunne jeg finne på å gå i en kassert bukse osv. Jeg måtte da fortelle hele 

”livstykke-Ledaal-stabbur-historien”. Far tok det meget humoristisk, men mor 

var rasende. Men etter en del forliksforsøk fra fars og min side ble livstykket 

droppet for all evighet...” 

Fra starten i 1925 var Øystein Eskeland skolebestyrer/overlærer. 

Elevtallet økte svært hurtig de første årene, til nærmere 1.300 i skoleåret 

1927/28. Utover i 1930 – årene sank tallet noe, til omtrent 850 skoleåret 

1938/39. Skolebestyrer Eskeland ble i 1933 tilsatt som skoleinspektør i byen, og 

Peter Molaug bestyrte da Kampen skole i 8 måneder. Fra 1. april 1934 kom 

Elias Christian Øiestad til skolen som overlærer. 

E.C. Øiestad (1888 – 1958) bør særskilt nevnes ettersom han kom til å 

gjøre en enestående innsats i skolens aller tyngste tid; de mørke okkupasjonsår 

da den  var tilholdssted for tyske militære. Herrefolket hadde allerede om 
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ettermiddagen den 9. april rykket inn i bygningen med en liten avdeling på 15 – 

16 mann som tok et klasserom til kvarter. Senere på kvelden kom en styrke på 

700 – 800 som beslagla hele skolen. Overlærer Øiestad var stort sett innom hver 

dag; dels for å konferere med øverstbefalende for troppene, dels for å se etter 

inventar og bøker og hente med seg nødvendige ting. 

I disse vanskelige årene måtte undervisningen foregå i en lang rekke 

forskjellige bygninger som bl.a. Bethel, Bakkeland bedehus, Katolske kirke, 

Odd Fellow lokalet, Frøkenstiftelsen, Solbakken og i en hel del private hjem. 

Flere av lærerne ble arrestert av tyskerne i mars 1942, og av disse satt Torgils 

Vaage, Eyvind Thu, Thomas Bj. Njå, Sigurd Bugge-Jenssen og Arne Johnsen 

lenge i fangenskap. Verst gikk det for Eyvind Thu. Under lossing av en båt i 

Kirkenes falt han ned i lasterommet med alvorlige bruddskader og høyre øye 

utslått. Det var for øvrig lærer Thus fortjeneste at Kampen skole allerede i 1930 

– årene hadde fått ry på seg for å være byens fremste idrettsskole. På 

skoleidrettsstevnene hadde han en finger med i alt; som organisator, starter, 

lengdemåler og ikke minst inspirator 

Etter fredsslutningen i 1945 ble skolebygningen endelig frigitt til 

undervisningsformål igjen. De siste engelske troppene hadde rykket ut i midten 

av juli. I krigsårene hadde det gått hardt ut over inventar og innredning, blant 

annet registrerte man mange kulehull gjennom veggtavlene, men nesten 900 

elever og bortimot 40 lærere gledet seg over at selve bygningen var intakt. 1. 

april 1949 gikk overlærer Øiestad av med pensjon, og fra samme dato overtok 

Torgils Vaage denne funksjonen som han i flere år hadde vært konstituert i, 

under E. C. Øiestads sykdomsfravær. 

Dette første året Torgils Vaage var overlærer, 1949/50, var elevtallet på 

skolen økende igjen, nesten 1.000 elever. Og så, utover i 1950 – årene, fikk vi 

nærmest en eksplosjon i barnetall på skolen. ”Fredsbarnene” gjorde sitt innrykk, 

og blokkbebyggelsen på ”Misjonsmarka” og boligområdene på Steinkopf – og 

Aarestadstykket bevirket at stadig flere familier flyttet til Kampen–området. 

Skoleåret 1957/58 var det bortimot 1.500 elever ved skolen, fordelt på 56 

klasser. Kampen skole hadde på den tiden det høyeste elevtallet i folkeskolen i 

hele Norge! 

I 1950- og 60-årene styrket Kampen skole hegemoniet som byens 

idrettsskole nr. 1. Da Stavanger Idrettsforening, SIF, i 1952 arrangerte den 

første, populære fotballturneringen mellom skolene i byen, var det Kampen som 

hadde det seirende laget, og i de nærmeste årene var det svært vanskelig å 

detronisere guttene fra vestre platå. På 1960 – tallet var det særlig håndball og 

friidrett som skaffet skolen vandreskjold og ære. Under skolenes elitestevne på 

Stadion i 1969 vant Kampen ”trippel”; fri-idretten sammenlagt og stafettløpene 

både for piker og gutter. 

I 1954 hadde lærerutdanningen startet opp i Stavanger med det som da ble 

betegnet som Statens lærerskoleklasser. Dette medførte behov for skoler som 

kunne ta seg av studentenes praksisundervisning. På Kampen hadde man i alle 
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år hatt et våkent blikk på pedagogisk utviklingsarbeid, og det var naturlig at en 

av skolens lærere, Ole Olsen, ble tilsatt som styrer for øvingsopplæringen. Han 

var et kunnskapsrikt menneske med lang praksis i skoleverket. På begynnelsen 

av 1960 – tallet var hele 6 klasselærere engasjert som øvingslærere. 

 Bygningsmessig skjedde det viktige forbedringer på skolen. For å møte 

det økende elevtallet ble det i 1955 oppført en ny paviljong i tilslutning til 

leskuret i østre enden av skolegården; med 3 klasserom og underetasje med 

matsal og kjøkken. I gymnastikkfløyen fikk man mot slutten av 1960 – årene 

nye garderober, endelig med dusjanlegg! I etterkant av dette ble det også foretatt 

en rekke, innvendige utbedringer, bl.a. nytt ventilasjonsanlegg. 

På midten av 1950 – tallet trådte en person inn på Kampen – arenaen som 

skal minnes; ikke bare fordi han var en glimrende pedagog, men fordi han også 

var en svært begavet leilighetsdikter. Mange vil kjenne til hans Stavanger - vise: 

”Tyttebertur te Jørpeland”.  

Gjennom de over 30 årene han var lærer ved skolen, produserte han en 

rekke viser, særlig til avslutningsfestene ved skoleårets slutt, hvor hans kolleger 

ble tatt vennskapelig på kornet. Hans glitrende, nostalgiske «En sang til Kampen 

skole”, ble lansert til skolens 50 års jubileum i 1975 da bygningen fremdeles 

hadde sin opprinnelige, triste gråfarge. Sangen ble senere forsiktig omformet og 

tilpasset som en generell hyllest til skolen hvor Ernst Konrad Lidar (1920 – 

1993) så å si tilbrakte halvparten av døgnet, år ut og år inn. 

  
    Tone: Those were the days.. 
 
          Det var en gang for lenge, lenge siden, 
          slik begynner dagens eventyr 
          om den gamle skolen som med tiden 
          ble et sted, et noe som betyr. 
    Det er de mange år som gjør at skolen vår 

   har kanskje blitt til noe for seg selv. 
   En del historie – pluss det personlige 
   som kommer til av tid og personell. 
   Om den var trist og grå – så var det utenpå. 
   Vi hyller Kampen skole likevel.  
 
         Kampen skole mange år tilbake. 
                   Hvem kan vel fortelle, hvem kan si 
         hva den stod for alle år og dage? 
                   Det kan ganske enkelt bare de: 
   De mange tusen små som første gangen så 
                       Sin egen skole stå der grå og stor. 
   De mange skjebner som ut fra dens porter kom 
                       kan nok fortelle om de hadde ord. 
                       Om den var trist og grå, så var det utenpå. 
                       Den stod som deres skole her på jord. 
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                   Den ble til i vanskelige tider 
                   som en egen type skolebygg. 
                   Helt moderne anlegg har omsider 
                   pekt den ut som gammeldags og stygg: 
                       Det gjorde ei de små som hver dag kunne få 
                       sin del i den og det den måtte gi. 
                       Ja, alle disse kan fortelle, kvinne, mann: 
                       Jeg gikk på Kampen skole i sin tid. 
                       Om den var trist og grå, så var det utenpå. 
                       Den var min skole, og det vil den bli. 
 
 
                    Læreren med bowler og gamasjer 
                    svingte stokken, gjorde sin entre.  
                    Og igjennom Kampens tre etasjer 
                    skred han mellom oppstilt espalier:  
                         Av små som var forent om det å hilse pent. 
                         Småpiken med sitt dype kompliment. 
                         Hver gutt med luen av sitt bukk så vakkert gav 
                         for dette vesen med sin høye rang. 
                         Og Kampen skole lå der i sitt tause grå, 
                         mens barna sang sin første morgensang. 
 
                   ”Frøken” trippet til kateterstolen, 
                    emballert  i stil med sted og tid. 
                    Med et hjerte bankende for skolen 
                    gav hun det et menneske kan gi: 
                          Til alle disse små som i sin ”frøken” så 
                          sin Kampen skole i et lysets skjær. 
                          Hun ble historie, men uten glorie 
                          foruten den hun fikk av barna der.  
                          Ja, skolens farge lå nok bare utenpå. 
                          Den ble et sted som mange hadde kjær. 
 
                    Kampen skole, alle år i tiden. 
                    Mye er forandret, må så bli. 
                    Dog, det samme håp i selve striden 
                    hadde de vel da, ja, slik som vi: 
                           At lykkelige små sin skole finne må 
                           til glede for de andre og seg selv. 
                           Ja, ha et arbeidssted som de kan frydes ved 
                           og derved bli de manges livsappell. 
                           Om skolen da er grå, så blir det utenpå. 
                           Vi hyller Kampen skole likevel! 
         

Fra midten av 1960 – tallet og utover til 1990 tok elevtallet til å synke. 

Eiganes skole på Duesvei skaffet avlastning fra Stokka – området, og Kampen 

skole kunne etter hvert også ta imot elever som barneskolene på Tasta ikke 

hadde nok plass til. I 1973, ble det også gitt rom til Den franske skolen i 
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Stavanger som siden i alle år siden har vært på Kampen. Dette året fikk for øvrig 

skolen ny personal- og administrasjonsavdeling. 

Rundt årtusenskiftet ble skolen totalt renovert innvendig. Sluttsummen 

kom på noen og førti millioner kroner. Dette høres formidabelt ut, men faktum 

er at det kun tilsvarte ca. 140 lærerlønner i 2001. 

Ved 85-års jubileum har Kampen skole ca. 370 elever som om noen år vil 

stemme med i koret fra de mange tusener som gjennom alle disse årene har 

forlatt skolebygningen på Egenes løkke B4: ”Den var min skole, og det vil den 

bli.” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


