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KAMPEN-navnet. 
 

av Reidar Frafjord 
 
 
 

 Den 15. august 1881 fikk forretningsmannen Tørres Andersen 
Rønneberg skjøte på løkke B4 på Egenes for kr 15.200. og det var her han 
grunnla en liten hermetikkfabrikk, Kampen Preserving, som året etter 
skiftet navn til Rønneberg Preserving. Ved siden av Stavanger Preserving 
var dette firmaet det eldste innen hermetikkindustrien i Stavanger. 
Tunområdet til Rønnebergs fabrikk lå like øst for Misjonsgården. Etter 
dagens gatenett ville det omfatte følgende eiendommer: Misjonsveien 25 – 
27 og 29, videre Kampens gate 34 og 36, samt Kampens plass nr. 12. 
 
 Våren 1991 var formannen i Samarbeidsutvalget ved Kampen skole, 
John Gunnar Johnsen og jeg som skolens undervisningsinspektør, pådrivere 
i et utviklingsprosjekt som omhandlet dette området på siste halvdel av 
1800-tallet. Hvordan Kampen-navnet ble til her, var en viktig del av 
informasjonen vår.  
 
 Det gamle norske ordet” kamp” finnes særlig i sammensetninger og i 
mange stedsnavn og betyr” stein”,” gråstein” (” kampestein”). Navnet 
brukes også om brede, rundaktige fjelltopper. I den forbindelsen kan det 
henvises til Kampen bydel i Oslo med industri- og boligstrøk omkring en 
liten høyde (” kamp”).  En” kamp” i bestemt form;” kampen”, skulle da være 
en betegnelse på et lite høydedrag. Husmannsplassen Kampen er kjent fra 
Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling” Arne” fra 1859.  Bokens andre 
kapittel innledes med setningen:” Oppe på Kampen var det Arne ble født”. 
 
 Når det gjelder Rønnebergs B4-løkke, var dette imidlertid en flat 
markstrekning på Egenes. Kampen-navnet her har altså ikke noe med 
terrengforholdene å gjøre. Det er hevet over tvil at løsningen ligger i 
Bjørnsons bonderomantikk. Første gangen vi registrerte betegnelsen 
Kampen, var i en annonse i avisen” Vestlandsposten” i desember måned i 
1881. Det var firmaet Johs. Conradsen som averterte varer fra Preserving 
Co., Kampen. 
 
 På N.S. Krums kart over Stavanger fra 1885 var Kampen-navnet 
kommet med, og i” Fortegnelser over husnummer i Stavanger fra 1886 
finner vi: 677 a, Kampen, Egenes. 
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 Ifølge lokalhistorikeren Anders Bærheim og Stavangers fremste 
kapasitet på bynavn, Marius Stavnem, kan det ikke herske tvil om at 
Kampen-navnet er adoptert fra førnevnte” Arne”. 
 
 Vår berømte dikter oppholdt seg i byen under landsregattaen i 1868 
og var da gjest hos grosserer Jakob Sarin Berner på hans prektige landsted 
på løkke B2. Til minne om dette selebre besøket kalte Berner i ettertid sin 
eiendom for” Solbakken”, etter bondefortellingen” Synnøve Solbakken” som 
utkom i 1857. Og da Berner to å senere ble far til tvillinger, fikk pikebarnet 
navnet Synnøve, og gutten ble kalt Arne. 
 
 Da Rønneberg skulle navngi sin nystartede fabrikk, var det naturlig at 
han kom til å ta etter sin bekjente Jakob.S. Berner på Solbakken, landstedet 
noen hundre meter lenger sydover på Egenesløkkene. Et passende navn 
med nasjonalromantiske overtoner var Kampen, plassen hvor Bjørnsons” 
Arne” ble født. Allusjonen til Berners tvillingsønn, Arne, som for øvrig døde 
ganske liten, er også et lite poeng i denne forbindelsen. En kuriositet er det 
også at en av Rønnebergs sønner fikk navnet Arne. 
 
 Når det ellers dreier seg om dette Kampen-stykket til Rønneberg, så 
hadde det en stor og rommelig gårdsplass, helt innrammet av våningshuset, 
to sammenbygde fabrikklokaler, bryggerhus, løe og forpakterbolig og en 
hovedport som førte inn fra Misjonsveien. 
 
 Med utspring i Rønnebergs Kampen-gård/fabrikk kom dette navnet 
til å favne over et videre område i årene fremover. Den nye, store 
folkeskolen som ble tatt i bruk i 1925, fikk naturlig nok navnet Kampen 
skole, og gaten mellom Rønnebergs tunområde og skolen fikk navnet 
Kampens gate. Og etter som årene gikk, fikk en hel bydel på Egenesløkkene 
Kampen-navnet som rett og rimelig var. 
 


