KLART FORNY SKOLE
PÅ JORDAL

Foreldreutvalgene er glad for at bydelen får ny
skole, men frykter at den blir for stor.
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Planer om ny skole på Jordal
Bydelen kan glede seg stort over vedtaket om å bygge ny skole på Jordal. Skolen er sårt tiltrengt og vil uansett innebære en sterk vitalisering av bydelen og
Jordal-området.
Karnpen er preget av nlasse ressurssterke mennesker som løfter sammen for
å gtrøre bydelen god og attraktiv å bo i. En god og moderne skole er den beste
garantien for at denne situasjonen vedvarer.
Rektorene ved Kampen og Vålerenga skole mener at bydelen er best tjent
med at den nye skolen blir en 1-10 skole.
FAU-utvalgene heller i samme retning uten formelt å ha behandlet spørsmålet. Rektorene og FAU-utvalgene er samstemte i at den nye skolen blir for stor
50 elever.
Indre-Oslo-øst spesielle problemer tØr være velkjente. Når så mange ungdommer fra så mange ulike kulturer og miljøer skal fungere under samme tak,
bør kommunen være lydhøre overfor bydelens ønsker.
Det vi i første rekke trenger er oversiktilige miløer der lærerne kjenner alle
elevene ved navn og utseende. Bare på den
måten kan skolene utøve sosial kontroll
og gi barna tilstrekkelig sosial kompetanse. Det kan oppnås ved å gjøre den nye
ungdomsskolen mindre eller ved å bygge
en toparallell l-10 skole.
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Trikken barnehage blir privat
Av ARNE BJØRNDAL
Nå er det fritt fram for Lise,
Cecilie og Kardemomme.
Etter snart fire års krangel
kaster bydel Gamle Oslo
inn håndkledet, gir opp
barnehageprosjektet bak
Kampen skole og overlater
det hele til den private
foreldregruppa Kardemomme. Når barnehagen
står ferdig, kanskje om ett
år, kanskje to, skal 44 barn
få plass i den nye barnehagen.
Men helt lett blir det trolig ikke. For
selv om Gamle Oslo har gitt opp kampen om å få bygge kommunal barnehage på tornta, vil trolig barnehagens
nærmeste naboer også ha et ord med i
laget. Kardemomrne planlegger nemlig et toetasjes bamehage-bygg på trekant-tornta. Det vil trolig bety at naboenes små hageflekker rnister både

lys og utsikt.

;

Mistet kommunal støtte
Gamle Oslo har brukt rundt 300.000
kroner på prosjektering av det som
skulle ble en kor.nrrunal barnehage
rned plass til 34 unger. Bystyret hadde
allerede bevilget 3.5 millioner kroner
til utbyggingen. Disse pengene må bydelen nå sende tilbake til kommunekassa.

-Det ble en politisk diskusjon orn
private eller offentlige barnehager
som vel ødela det hele for begge parter, sier planlegger i bydel Gamle
Oslo. Terttu Kaikumo. til Arbeiderbladet. Hun legger ikke skjul på at bydelen er lut lei hele barnehage-saken
og isteden nå satser på at andre
barnehageprosjekter i bydelen skal
avhjelpe den skrikende barnehagemangelen i bydelen. Etter det Kampen

Fortsatt liggerTrikkestall-tomta uberørt ved Kampen skole. Nå
satser foreldregruppa Kardemomme ved Lise Jørstad og datteren Cecilie på å få starte byggingen av en privat barnehage
med 44 barn på tomta.(Foto: Elin Høyland)

Posten forstår, har Gamle Oslo i dag
byens lengste barnehagekø. Rundt
500 unger venter på barnehageplass i
bydelen.

Mang ler byggeti I latelse
Selv om Lise Jørstad og Kardefflomme barnehage nå har fått god-
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kjent barnehagen med plass til 44
barn, kan det være nye skjær i sjøen.
For både byggetillatelse og en kommunal garanti på tilsammen 4,5 rnillioner kroner mangler forsatt.

LØRT FORKAMPE,N SKOLE,
Tekst og foto: Fredrik Lloyd

Kampen skole fikk mye
blest rundt sin <trivseluke> 17.-23. aprit.
Det ble rapportert både i Aftenposten
og VG. Reaksjoner blant foreldre
som ble innkalt til praktisk arbeid var
varierende. Jeg fant noen foreldre i et
kjellerlokale pakket fullt av loppemøbler. Jeg har vasket klasserommet til sønnen min og sydd gardinene.
Det har gått greit, sier den ene nøkternt.
Syntes dere det har vært ålreit med
dette opplegget?
-Egentlig ikke, sier de bestemt, og
enige. - Vi betaler jo skatt for at alt
skal fungere. Som mange andre spør
de hvor det blir av alle statlige midler
i vår oljesterke nasjon. Og så var det
helsen...- At barna har gått i så mye
støv synes jeg er helt forferdelig.
Men det er ikke utelukket negativt.
- Det er positivt med dugnad. Kanskje
barna lære å respektere omgivelsene
sine mer en liten stund, ved å bli involvert på den måten. lfølge Eva
Rybevoll, som står sentralt bak organisering av "trivseluka" er det hele i
tråd med reform -97, og knyttet til
prosjekt tema uka, som har blitt en
tradisjon på Kampen skole.
At dette trengtes var ingen uenige
om. I det siste året ha Kampen skole

rykket fram til 3. plass på listen av de
høyst prioriterte skoler i Oslo distrikt. Hele skolen var forfallen utvendig og inntrykket ble ikke bedre om
man så næffnere på detaljene. Det var
ikke bare maling som manglet, stormkroker på alle vinduer har nå blitt
skrudd på plass, gardiner har blitt
sydd. Men den forfallende økonomien henger over det hele som en
mørk sky. Bare gardinene til skolen
slukte store deler av deres
oppussingsbudsjett.
FAU har vært en sterk støtte, og
mobilisert foreldre til praktisk hjelp.
- Vi hadde klare motforestillinger og
det går en klar grense ved dypere
grunnarbeid. Men det er hyggelig å

være her med barna. Det er miljøskapende, sier Arne Kristiansen, leder
i Foreldreutvalget. Mot slutten av "trivsel uka" snakket jeg med en meget
opplagt og fornøyd rektor. - Jeg har
vært meget imponert over innsatsen fra
både lærere, foreldre og barna. Det har
aldri vært snakk om en helhetlig oppussing, det har vi ikke råd til, og dessuten
er det et kommunalt ansvar. Men man
kan tydelig se resultater på liste, vegger, vinduer, radiatorer og ute området.
Barna ser også ut til å ha trivdes veldig
godt med denne ukas aktiviteter.
Har skolen .fått gjort det de håpet
på? -Yi regner med å komme i mål,
forsikret han meg.

JODA,VI HAR FOTBALLAG PA KAMPEN!

SOMMERFRYDLØKKEN U.K.
for snart 3l år siden, nærmere bestemt 6.6. 1966, ble

På nedre Kampen

Sommerfrydløkken U.K. stiftet.
Klubbens formål er, som det står i
statuttene, <å spille fotball for på den
måten å gi medlemmene anledning til
å komme sammen og opprettholde
kontakten". Fortsatt er det samholdet
og det sosiale samværet som er drivkraften iklubben. S.U.K., som klubben forkortes, ble i 1970 kåret til

Oslo's dårligste fotballag og spilte
oppr,isningskamp på Bislet foran

4000 tilskuere. Kampen, som gikk
mot Odin, ble vunnet av S.U.K. på
grunn av et revolusjonerende trekk

nemlig et 9-manns rushangrep.
Sommerfrydløkken er ubeseiret på
Bislet og har heller aldri tapt en bankett.

Vi holder fortsatt til i den laveste
divisjonen (8'nde), så den gamle
målsettingen om ikke å rykke ned
står ved lag. Fortsatt er vi en meget
sammensveiset gieng og sist sesong
var vi bare en seier fra å rykke opp
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en divisjon. I år har vi fått frafall av et
par spillere, blant annet har keeperen
vår blitt <kjøpt opp> av et Trondheimslag så nå trenger vi flere spillere.
Også vårt meget fremgangstørste
damelag (7'er fotball), som i flor vant
en kamp, trenger flere spillere. En trener kunne også kanskje hjulpet lagene
til sportslig fremgang.
Er du interessert i å spille, trene
eller støtte Kampens tradisjonsrike
fotballlag; ta kontakt med Vidar Johansen på

tlf. 22

19 00 69.

A--

HETT MARKED PÅ KAMPE,N
DISKUTERERTAKSTEN:
Else Andreassen som har
vært på mange visninger
på Kampen, syns det er

Opp de fire etasjene til Jon
Magne Johansens leilighet i
Normannsgata 52 kommer
det bare en og annen potensiell boligkjøper den pene
tirsdagskvelden. Kjøperne
køer ikke utenfor leilighetene
som frambys. Men salget
holder likevel god fart.

-

Nesten alle leilighetene går fra

l0-12 000 kroner kvadratmeteren,
sier megler Jan Nicolai Aamot hos

;

for stor forskjell på
takstene. Her diskuterer
hun taksten for en
toroms-leilighet i fjerde
etasie i Normannsgata 52
med megler Jan Nicolai
Aamot.

Megleren på Sagene. Et av meglerhusene i byen som har spesialisert
seg på de østre bydelene.

Toromsleiligheten i fierde etasje
rned et boligareal på 50 kvadratmeter er pent oppusset og er taksert til
550 000 kroner. Det foreligger allerede et bud. Det kom mandag - dagen etter visningen på søndag.
- Det ligger ca 20 000 under det
leiligheten bør gå for. Jeg tror vi
skal klare å få prisen til å passere
takst, sier megler Aamot.
Mens Kampenposten var i leiligheten var bare Gerd Andreassen
innom. Hun er på jakt etter en
toroms-leilighet på Lille-Tøyen eller Kampen. Gerd vil bo i nærheten
av datteren sin. Samtidig har hun røt-

ikke det gått ut over prisene, sier
Aaamot.

Knut Krogh, eier og daglig leder av
Megleren på Sagene, sier at prisene på
Kampen generelt er i ferd med å passere toppnivået fra 1987.
Normalt kommer det ikke mer enn
l0-15 interessenter på visninger på
Kampen. Til giengyeld er det ressurssterke mennesker som ønsker å slå seg
ned i dette området. De er gjerne også
litt radikale. Ellers i de indre Østlige
bydelene skifter leilighetene eiere meget raskt. Det er ikke tilfelle for Kampen. Her blir folk boende lenge slik at
forholdene blir svært stabile. Mye av
attraksjonen til Kampen ved siden av at
det er en fredet plett med mange grøntområder og pene, gamle hus, ligger i at

folk kjenner hverandre og utglør et
spennende og levedyktig miljø, sier
Krogh.
Om det ikke kommer så fryktelig
mange på visning, går leilighetene

likevel fort unna.
De aller, aller fleste leilighetene
går svært raskt. sier han.

De gamle trehusbygningene er det
vanskeligere å gi noe skikkelig pris-

estimat for.

- Det er uhyre sjelden at noe blir
solgt på det åpne marked. Beliggenhet, beskaffenhet spesielt det elektriske anlegget er ofte av dårlig kvalitet - standard og uteareal, avgjør prisen. Men det er helt klart at disse husene har hatt en formidabel orisvekst.
sier Knut Krosh.

ter på Kampen.

?

- Besteforeldrene mine bodde
her, og jeg er døpt i Kampen kirke,
sier hun.
Akkurat Jon Magne Johansens leilighet tror hun ikke at hun napper på.
- Den ligger i fierde etasje og jeg
blir jo ikke akkurat yngre med årene.
Dessuten er det laget en kontorplass
med hems over i et nybygd rorn rnellom stuen og soverommet. Det passer nok best for yngre mennesker,
sier hun.
Om ikke Gerd Andreassen kjøper
leiligheten, regner Aaamot likevel
med at leiligheten går om noen dager.
- Det går stort sett aldri mer enn
en uke fra visning til salg. Akkurat nå
blir det frembydd så mange leiligheter over hele byen at kjøperne ikke
rekker over alle aktuelle objekter.
Derfor er det litt stillere i rnarkedet
nå enn det val i vinter. Foreløpig har

Velkommen til din lokole

GBANK

@ Personlig økonomisk
@ Skofteplonlegging
@ Forsikring
@ Lån
@ Viso - smortkort - minibonk

I(REDITI(ASSET
Tøyen TlJ.22 68 86 29
5

vÅnnNYE
RT]SFRIE, NABOE,R
Av MAGNE STOREDAL

stoffavhengighetcn ncstcn utclukkcndc har vært sclvdcstruktiv. De har

Alle har vi prata om Anita
og Frank. Om de narkomane som skal inn i
Normannsgata 47. Om
hvordan det skal gå med
bomiljøet vårt og ungene
våre. Om hvor fælt det nye
Tyrili-kollektivet kan bli.

ikke finansiert fbrbrukct sitt rned krirninalitet eller prostitusjon.
- Orl jeg bare hadde hatt den millionen jeg har søla bort pir anrf-etarnin,
sier Anita. Men dct cnollnc pengefbrbruket gir ikkc Anita det helt store
nlarenttet.
- Før jeg begyntc mcd ar.nfetamin, var

Eks-narkomane Anita Sørenscn
(30) og cks-alkoholiker Frank
Aastcrucl (31 ) evncr ikkc å skrcmnrc
firnclcn pir flatrrark sclv or.r.r dc cr po-

i det planlagtc
Tyrili-kollcktivet. Tvert irnot cl dc to
tcnsiellc nyc bcbocre

synrpatiskc og reflcktertc ungc nrcnncskcl sonr har en ting l-clles: De aktcr ii lcggc tida sonr rusrlisbrukerc
deflnitivt bak scg.
- Folk på Kanrpen har ikke noc å
fiykte av oss cller noen av dc andlc
som flytter inn i det nye bofl'llcsskapet. Kollcktivet er vårt hclligc
Mekka. Steclet hvor vi ikke ønskcr cl-

lcl tolcrcler lus. Derfor vil nicrr.r.riljoet ikkc oppleve at noen i bof-cllcsskapct ruser seg eller tiltrekkcr scg
andrc i rus. sier Frank og Anita rrrcd ct
grcpa tak rundt hverandre.
Og dc argurrrenter varmt og inderlig
tbr kollcktivct rned stor K. Orl hvordan oppholdct på Tyrili har gitt dem
cn rusfl'i tilværelse og håp om en
frcmtid uten nls.
- Det cr klart at flere av dem som cr i
kollektivet, vil sprekke og rarnle utpå
igen. Selv har jeg hatt et par småsprekkcr, nren slike sprekker blir aldri
henlagt til stedet hvor vi bor. Det ville
i såfall vært det dummeste vi kunnc ha

gjort, sier Flank.
Frank og Anita forteller raust

or.r.r

li-

vct på kjøret. De ser ingen grunn til å
filrtie sannhcten. Noe av det aller
bcste vcd endelig å være nyktre er å
slippe å liuge. Og Anita og Frank har
bcgge det til felles at alkohol- og

\

N,

ieg helt opphengt i materielle ting.
Jeg skulle ha dc riktigc klærne. den
riktige bilcn, værc rrrcd på de riktige
I'estcne og glørc dc riktigc tingcne.
Samtidig var jeg cnonnt usikker på
meg selv. Jcg levdc kort og godt ct liv
utapå. Nå følerjcg endclig atjeg har
kor.nmet i kontakt med rneg selv. Helt
andrc ting har kommct i fbkus. Slik
sctt cr jeg nesten takkncmlig for at
.icg blc narkonran. Dct har gitt rneg et
hclt nytt pcrspektiv pa livet. sier
Anita.
Hennes vei inn i spccdkjørct viser
hvor rnangslungne vcicne inn i
narkotikaavhengighet kan være.
Anita var anti narkotika og nesten avholds til hun var 25. I et helsestudio
ble hun tilbudt urrrfctarrrirr sorn instant

slankemiddel. Kiloenc forsvant rned
avhengigheten fulgte r.ned sorrr nissen
på lasset. De to førstc åra brukte hun
amfctamin sånn dann og vann. Så fikk
hun cn samboer sorn også brukte amf-etamin. Sarnmen begynte dc å injiscrc amfetarrrin. Da bcgyntc
hardkjøret.

Likevel fikset hun jobben som
frisør. Familie og venner ble
holdt på en armlengdes avstand
slik at hun kunne få være i fred
n.red misbruket sitt. Etterhverl
ballet det sånn på seg at hun levde
bare for det neste kicket - nærrnest alene og "innesperret" i sin
egen leilighet.
- Jeg hadde sånn angst. Makta ingenting, orket ikke å gå ut og
møte blikket til andre. Trodde alle
så

atjeg var på speed.
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Frank og Anita bor allerede på

Kampen i Tyrili-stiftelsens
etablerte boenhet. - Uansett om
vi sprakk i morgen, ville vi aldri
bli noe miljøproblem på Kampen, sier de to. I et halvt år har
de begge levd et liv uten alkohol
eller amfetamin.
seg inn på Tyrili for helt å overvinne
stoffavhengigheten.
- Nå føler jeg at jeg er på trygg grunn
og atjeg kan gå ut i arbeidslivet igjen.
Jeg kommer aldri mer til å bruke
stoff, sier Anita som neppe blir med
inn i den nye boenheten
- Jeg er på trygg grunn nå, sier hun..
Frank er ikke like trygg på at han er
klar for et liv alene som rusfri. Han
tror han kommer til å bruke lengre tid
på å bygge opp en branndør mellom
seg og alkoholen. Selv barnefødt på
Kampen. Faren bodde her inntil han
døde for kort tid siden. Han føler at
han hører hjernme i byen og ikke i et
kollektiv i ei lita grend ett eller annet
sted i Norge. Akkurat som Anita. Født

ikkejeg som var pådriveren. Det gikk
ikke særlig bra. Nå hadde jeg et par
kontakter innafor Tyrili og ønsket
selv å stoppe drikkingen. Kjæresten
min som var en del av gjengen, ønsket
ikke å forsøke å bli rusfri. Det er en
underlig følelse å ikke være på fylla,
sier Frank.
Han tror han må være i ettervern et
par, tre år.
- Da først trorjeg atjeg er sterk nok
til å håndtere et liv alene. sier han.

ALLE SYN
ARGUMENTERT
Alle syn fra den sterkeste motstand

til

den varmeste støtte ble eksponert
da Kampen og Vålerenga Arbeider-

partilag avholdt diskusjonsmøte om

Tyrili-stifetelsens etablering

i

Nor-

mannsgata 13.mars.

Arne Kristiansen, leder av foreldreutvalget ved Kampen skole, oppsummerte møtet og ga for sin del
klar støtte til etableringen. Han så
Tyrili-stiftelsen som en svært ver-

difull fremtidig samarbeidspartner i
forhold til å gjøre Kampen stoffri
så langt det er mulig.

og oppvokst på Høybråten.
Inntil for et halvt år siden drakk Frank
fra han stod opp om morgenen til han
la seg. Han følte kort og godt at han
var i ferd med å drikke seg til døde.
Hvorfor det ble slik, vet han ikke sikkert. Men en ting er sikkert; Frank

Det siste året før hun søkte seg inn
Tyrili brukte hun bare amfetamin
noen få ganger. Med bosted utenfor
på

byen hadde hun tilstrekkelig avstand
så snarl hun satte
seg på toget for å dra inn til byen kom
det voldsomme suget etter en

til å trappe ned, men

sprøyte. Hun følte at hun ikke helt
klarte å styre seg selv. Derfor la hun

kommer ikke fra en stabil kjernefamilie. Han har sår fra en tøff oppvekst. Etter hvert tok festinga overhånd. Han ble medlem av Cuba-gjengen med tilhold ved Akerselva på
Torshov.

- Du kan si at jeg har hatt mer eller
mindre sammenhengende black-out
de siste seks årene. Jeg har vært
innom avvenningskur en gang tidligere. men da var det broren min og
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Kjetil Ingeberg, nestleder i KampenVel, argumenterte hardt mot etableringen og var ved siden av svært
kritisk til informasjonen fra Tyrilistiftelsen som han både fant utilstrekkelig og feilaktig.
Nestleder i Tyrili-stiftelsen, Roar
Skolseg, var forbauset over den
sterke motstanden som er registrert

mot boenheten på Kampen. Han
innså at informasjonen om prosjektet ikke hadde vært god nok. Samtidig ga han klare garantier for at prosjektet ikke vil overstige de ca 20
boenhetene som i øyeblikket bygges ut. Boenhetene vil trolig stå ferdig mot slutten av året.
Totalt gikk innleggene svakt i fav

ør aY Tyrili-stiftelsen.

OVERKJØRT AV BILE,IE,RNE
Elizabeth McAdam tøler
seg bokstavelig talt overkiørt av bileierne i
Telemarksvin gen. Steg for
steg har bileierne annektert arealet mellom blokkene og jernbanen til
parkeringsplasser. Nå har
generalforsam I ingen bestemt at området skal
omgjøres til permanente
parkeri ngsplasser. Den
stadige inn- og utkjøringen
gjør nettene til mareritt for
Elizabeth.
Jeg sover svært lett og er avhengig
av å ligge med åpent vindu. Etter at bilene begynte åkjøre inn og parkere på
baksiden, harjeg blitt vekket utallige

-

ganger. Erjeg først blitt vekket, får
jeg vanligvis ikke sove på flere timer.
Spesielt i vinter med mye rusing.
kaldstarter og alarmer av og på har
vær1 fælt. Blir det ikke bedre, må jeg
vurdere å flytte. Det er ille fordi jeg
har bodd her i 10 gode år, sier
Elizabeth McAdam som føler at hun
bor midt i et veikryss hvor trafikken
er mest heftig på kvelds- og nattestid.
Påkjenningen har vært så stor at hun
har brukt pausene på jobben til å sove.
Konflikten er presset frem av at politiet i {or sommer gjorde det forbudt
å parkere på den ene siden av veien på

hele øvre-Kampen. For bileierne ble
kampen om parkeringsplassene rett
utenfor leilighetene en daglig

irritasjonskilde.
Inntil parkering forbudt-skiltene
kom opp overholdt alle parkeringsforbudet på baksiden av blokkene. Så
begynte en langsom annekteringsprosess som Elizabeth bekjempet med
muntlige henstillinger, lapper og brev
til styret - uten suksess. Styret grep
ikke inn mot parkeringen.
'- Det finnes alternative parkeringsplasser i Bøgata og på skolen
men disse er tydeligvis for langt unna.
Vi er bare en håndfull som har soverom ut mot Gjøvik-banen. Resten har

t'

PLAGSOMT BRAK: - Hvor langt kan et flertall i et boligselskap gå
når det gjelder å ivareta egne interesser på bekostning av mindretallet, sier Elizabeth McAdam etter at generalforsamlingen i Kampen boligselskap nå anlegger parkeringsplasser bak blokkene ut

mot Gjøvik-banen.

soverom inn mot bakgården og har

derfor ingen belastninger knyttet til
den nye ordningen. Jeg er redd for å
bli oppfattet som ei kjerring, men
dette er faktisk veldig viktig for meg.
Det er derfor sårt å bli møtt med uttalelser som: "Er du ikke fornøyd,
kan dujo bare flytte på landet", sier
Elizabeth McAdam.
Hun reagerer også på at hun ikke
fikk fremlegge fullmakter fra beboere som var mot den nye parkeringsordningen på generalforsamlingen.
Hun reagerer også på at hun er avskåret fra å kjøpe en egen pakeringsplass
utenfor vinduet sitt for å redusere
støyplagen fordi hun ikke har bil. Hun
har fått muntlige forsikringer om at
det åpne rommet mellom hennes og
naboblokka - hvor containeren stod

før

ikke skal bli parkeringsplass
selv om styredokumentene sier noe
annet. Styret ble ikke enig med seg

-

selv om hva generalforsamligen bestemte på dette punktet. I møte 20.
mai ble disponeringen av arealet der
containeren stod, utsatt til neste års
generalforsamling.

aatotatattartoaaaGaaaaaattlilaitaorataaratataaat99eottata?tlr?aoacaaaaaaaoaatotit90GloaalQlaaa

I

Styreleder Kjell M. Haug i Kampen
Byggeselskap ber om forståelse for at
området bak blokkene ut mot Gjøvikbanen blir tatt i bruk til parkeringsplasser.

-

Med politiets nye parkeringsbestemmelser forsvant 80 plasser.
Det er klart at dette bortfallet har
gjort det surt for bileierne. Selve innkjøringen til plassene vil vi styre
gjennom ordninger med
einveiskjøring. Når beboerne får faste
plasser, vil mye av stØyen som følge
av at eierne leter etter ledige plasser,
forsvinne, sier Kjell M. Haug.
Han mener at Elizabeth McAdam
ikke blir spesielt hardt rammet. Han
hevder at bare fire, fem biler vil få anledning til å parkere i nærheten av
hennes leilighet.
- Alle som har soverom ut mot veibanen har jo hele tiden hatt mye støy
fra biler som parkerer ute i gata. sier

styreleder Kjell M. Haug i Kampen
Byggeselskap.
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VAREN ER HER ,

OG MED DEN BLOMSTRER KROKUS!
Av Fredrik Lloyd
Skal du kiøpe blomster,
eller sende dem til noen du
er glad i? Nå har du et nytt
valg. Krokus blomster på
Galgeberg.
Lokalene til den tidligere fargcl.randel, isenkranr, er nå forvandlct til ct
meget åpent og luftig lokale mcd
breie hyllcr fulle av potter

o-rl

blomsterkurver. Blornstene star på
lave bord lundt ornkring. Et nydelig
lite silkc tre i full blorlst har hedersplass vcd inngangen.

<Vi ville gi lokalene et personlig prcg> cr bådc Eva og Hege enige
orr. <Vi besøkte lnange blor.nsterbutikker, og bare tittet rund for å se
hvordan vi ville ha gjort ting annerledes.> Dct er nen.rlig ikke bare blomster son'r sclges på Krokus. Natur'-

klokke av lirru og norsk stein (lagd av
Evas far) henger på veggen. Steinsmykker, potter og lysestaker pynter
også opp i det grønne lokalet.
Klar rned blyant og blokk til å skrive
en lang historie etter å ha spurt hvordan det hele ble til butikk, fikk jeg en-

Hege og Eva holder til i koslige lokaler på Galgeberg. De driftige
jentene har startet ny blomsterbutikk sammen.
kelt svar fra Hege. <Ja, da jeg ringte
Eva og spurte oln vi skulle åpne blomsterbutikk samrlren, så sa hun ja.>
Folk har tydeligvis behov for litt somrnerlig pynt hjemme. Det var en jevn
strøm med kunder rrrens vi pratet.
Alle lengter etter noe grønt. <Det har

MANGEKJØPER
I STRØMSVEIEN
Moderne Bygg er godt
tornøyd med salget av de
nye leilighetene i Strømsveien.
-Trinn en, det vil si tretti-seks leiligheter, regner vi per i dag å bli ferdig
med i desernber 91 , sier Karin
Strøm-Gundersen, fra Moderne Bygg.
Trinn to, de resterende atten leiligheter håper de å få ferdig mot slutten av

februar

98. Alle leiligheter er på

marked per i dag.

vært ganske rrrye å gjøre siden vi åpnet like før påske> bekrefter de to
smilende.

Forrige nummer av
Kampenposten:
Kampenposten beklager alle
trykkfeil i forrige nummer. En
spesiell unnskyldning til Knut

-Jeg har nitten kontrakter og venter
to til denne uka, forsikrer Karin
Strøm-Gundersen (Tall innhentet i
slutten av april - red.anrn.) Men eneboligen mot Sotahjørnet er ikke lagt
ut for salg ennå. Når det glaldt spesiell avtale om øket kvalitet på leiligheter som var tidligere beskrevet som
<nøktern standard i utganspunktet> så

kunne hun si at f,orten av de nitten
hun satt med, ønsket noe spesifisert
forandringer.

9

Bøhler som ble pinlig - og helt
uskyldig - hardt rammet!

Kampenposten gis ut ved fri-

villig innsats og tidsnød går
dessverre lett utover ønskelig
kvalitet.

Vi ønsker likevel alle innlegg
velkommen og lover å gjøre
vårt beste!

500 eleYer ph den
Av Arne Bjørndal

Høsten 1999 kan innpå 500
tenåringer på Kampen og
Vålerenga ta i bruk den nye
Jordal ungdomsskole. Det
nye skoleanlegget på nesten 6.000 kvadratmeter vil
trolig koste mellom 80 og
90 millioner kroner.

J,F{'
|

Dct scr lckkert ut når Olav Skryten og
Bjørn Lyngstad fi'a Skolcsjcfcns kontor viscr frar.n rrrodellcn av dct som
om to år kan bli bydelcns nye skolebygg. Dct er sterkt økcndc elevtall i
bydclcns grunnskoler, Rcfbrm 9T
nrccl seksårir.rgene på skolebenken og
crrdlcdc skolebluksplancr sorn gjør' ut
skolsje'f'en har dårlig tid.

6 parallelle

,ta

trinn

Dcn nye ungdor.nsskolen rrridt mellorn
Kampen og Vålerenga skoler, får
idrettsanlegget pir .lordal og Strørnsveien sorn nærnleste naboer. Ifølge
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seksjonsleder for plan- og prosjekt-

"
L

\

seksjonen ved skolesjefens kontor,
Olav Skryten, skal den nye ungdomsskolen huse inntil seks parallelle
klasser fra åttendc til og rned tiende
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Spaden skal etter planen stikkes

I

')i

i

jorda l. jur.ri neste år og stå klar til
skolestart høsten -99. sicr han.
Reguleringsplanen skal ut på offentlig høring i løpet av forsommeren, og dermed tar hele reguleringsprosessen ett år.
Skoleanlegget på den 8.500 kva-

Slik kan nye Jordal ungdomsskole bli seende ut, sier Olav Skryten og
Bjørn Lyngstad fra skolesjefens kontor.

dratmeter store tomta får innganger

Foreløpige f'asadetegninger for den nye ungdomsskolen viser at bydelen får en ny og moderne skole.
(Tegning utlånt av skolesjefens kontor.)
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nye ungdomsskolen
både fra Strømsveien og fra Jordal
idrettspark. Bjørn Lyngstad som er

gruppeleder for alle nye skolebygg
hos skolesjefen, trekker fram at skoleanlegget trolig vil bestå av to bygg
r.ned gangvei tvers i mellorn.
På denne måten åpner

vi anlegget

for fri ferdsel mellom Strømsveien
og Jordal, sier Lyngstad.

Kompakt skole
I motsetning til det som er vanlig
ved nye grunnskoler, nemlig mest mulig av skolearealet samlet på ett plan,
skal Jordal ungdornsskole bygges i
høyden. Ut rnot Strømsveien kan skolen kornrne til å rage tre etasjer i høyden. Mot Jordal kan det bygges i inntil fire etasjer, forklarer Lyngstad og
Skryten. Skolens ntearealer blir liggende ut mot idrettsparken.

- Plasseringen gir skolen unike muligheter for å ta i bruk idrettsanlegget
i undervisningen, sier Skryten. Han viser til at skolesjefen legger opp til
tett sarnarbeid med Park- os idrettsvesenet.

-ldeell løsning
Både Lyngstad og Skryten mener at
plasseringen av Jordal ungdomsskole
er topp:
Vi har allerede pekt på nærheten
til idrettanlegget. Samtidig vil skoleanlegget bety en fin opprustning av
nærrniljøet både på Karnpen og Vålerer.rga. Skolen vil ligge bra plaserl i
forhold til eksisterende verer oc

kollektivtilbud.

SKEPTISKE OG GLADE
FAU-ene og rektorene ved Kampen
og Vålerenga skoler er både glade og
skeptiske til planene for den nye
mammut ungdomsskolen på Jordal.
Arne Kristiansen og Kari Jørgensen - henholdsvis leder av foreldreutvalget på Kampen og Vålerenga
skoler - gir nesten uttrykk for iden-

tiske synspunkter.
De er begge svært glade for at bydelen får en helt ny skole.
- Vi er veldig glad for at den kommer. Selve utkastet til den nye ungdomsskolen er ikke formelt behandlet ivårt FAU. Jeg vet imidlertid at
noen er for en løsning med en ungdomsskole som tar unna barna både
fra Kampen og Vålerenga. Tidligere
har vi gitr uttrykk for ar vi unisont
støtter løsninger med såkalte l-10

$ur
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skoler, det vil si at barna går på den
samme skolen fra de begynner til de
slutter. Det viktige nå er at vi kommer
i en dialog med besluttende myndig-
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heter slik at vi får innflytelse over de
videre planene, sier Arne Kristiansen.
Kari Jørgensen - FAU-leder ved
Vålerenga skole - heller også litt
malurt i gledesbegeret ved å uttrykke
skepsis til at skolen kan bli for stor
og uoversiktelig.
Så vidtjeg vet anbefales det
ikke ungdomsskoler større enn 450
elever. E,n skole med 550 elever kan
bli i største laget, sier hun.
Rektorene Torleif Thorkildsen og

Mette Sæthre ved henholdsvis Kampen og Vålerenga skoler, reiser akkurat de samme innvendingene.
- En seksparallell skole med

550 elver i indre-Oslo-øst er for stor.
Det er altfor lett å miste oversikten
over så mange elever i samme aldersgruppe. Jeg mener bydelen trenger en
ny 1-10 skole og ikke en ny stor ungdomsskole, sier rektor Torleif
Thorkildsen.

Trim og Yelvære for alle
Av Agneta Kolstad
Velvære for oss vanlige
folk som skyr kroppsfikseringen ellers i samfunnet med glatte idealer
uten menneskelige trekk,
men som for lengst har
merket sammenhengen
mellom kroppens og sjelens evne til å nyte og
glede seg over hverdagslivet når begge gis oppmerksomhet, finnes det på

f)

Kampen?
Hvor kan vi bli kvitt stress og vondter
uten å konfhnteres nred hysteriske
rnoteo1.l1.lvi sn inger fbr ungckrm son.r
ser fbr myc på Baywatch'?
Kampenpostcn har sjckkct tilbLrdene sorn liggcr rett rundt h.jørnct fbr
deg. Etter dcttc har du ingcn

unnskyldningcr. verken aldcr cller
dårlig tid!

Kampen Gym
Er dine assosiasjoner

til

hclscstLrdio

ungdorl if'ørt 2000 kroners acrobicsko, rnatchende pannebånd og glinsende r.t.tuskler sugende på cncrgidrikk-tåteflaska si?
Da skal vi presentere deg fbr den

eldste helsestudio-gangeren på Kampen Gym: Otti Kolstad er 73 år og har
vært rnedlem av Karnpen Gym siden
1989, da hun flyttet til Kampen. Hun
er sykepleier av yrke som bl.a. innebærer rrrange tunge løft (og tar forlsatt ekstravakter!).
Vi treffer fru Kolstad i full sving på
treningsrunden sin i et lekkert og
kjempestort lokale. Nedenr.rnder er
det store nyoppussede garderober,
dusj, badstu, massasjeseng (vannmassasje - bør prøves!) og flere sola-

D)
Otti Kolstad (73 år) er trofast medlem i Kampen Gym
riunr. Det er mange og stor variasjon

i

apparater. Fru Kolstad henger ogløfter og presser og gjør ting som ser

urrrulige ut for rrreg.

Hrcfbr går du hit, eller hvu vil
du si til andre ont clet å gå og trene
pti helsestudio ?
- Det er faktisk spesielt nårjeg har
vondt i kroppen og føler meg gammel
at det er ekstra viktig for meg. Jeg
presser meg avgårde, ikke lett å reise
seg fra sofaen etter Glarnour om
kvelden! Jeg er nattmenneske, har hatt
nattevakter i rnange år, og da er kvelden den beste tiden for rneg. Jeg
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kommer hjerr og føler r.neg flisk og
lykkelig etterpå .
Du rnå gi en honnør til gutta.
Trygve og Svein, de skaper trygghet
og intirnitet rundt seg. Jeg kjøptc ct
årskort i l9tt9, og nå harjeg gått hcr i
7 år. De har bygget ut mye her, jeg
tror faktisk det er et av byens beste
steder nå.
Noen jenter syklet i vei på ergometer mens de så på T{ to TV-apparater
hang bekvemt til på veggen foran dem.
E,llers var det en veldig avlappet stemning i hele lokalet. Fru Kolstad kjente

igjen flere hun hilste på.

Om ikke annet løtter vi på øyebrynene til hverandre fbr å hilse. Alle
er jo opptatt rrred sitt cget lreningspfogfanr. Skriv at nrosjon gir posilive

men ventetiden der er ikke lenser enn

tanker!

Tøyenbadet
Det er ikke mange steder i byen du
kan gri til cn svørnrrrehall i olympisk
størrelse fl-a der du bor. Tøyenbadet
ligger vakkert til med en av de flottcstc utsikter over byen. Ta deg tid til
cn pust før - eller helst etter - badet.
fl'cdfullheten blir fullkomrr.ren hvis du
attpaitil har cndorf-iner og velvære i
hver rnuskcl!
Tøyenbadet er ikke bale fbr bråkctc
skolcklasser og unge par r.ned tids-

J

riktige ambisjoner fbr babycnc sine.

Bli med oss rrorgensvørt.tmcre

!

Her komrner rrorgensvØmmere l
alle aldre og fasonger, og det er slett
ingen overvekt av racere r.ned

svør.nmebriller som fosser klorbølger
ned i halser.r på deg. Tvertimot. Derr

fredeligste tidcn på døgnet er nettopp
rlorgenstunden på badet. Gjengangerne har en gjennomsnittsalder på ca
50 år, og mange kjenner hverandre etter årevis rncd denne morgenterapien.
Stemningcn er som vannet, saktmodig
skvulpende rned lavmælte ordvekslinger på kanten, andre er ferne i
blikket. dypt inne i en fonn for rneditasjon som kropp og vann finner i glidende sanrhørighet.
I badstuen puster vi ut rester av be-

)

kymringer og stivhet, og ingen glaner
hvis du sukker og stØnner eller vralter
kiloene dine oppå de varme benkene.
Vil du lengst vekk fra moteblad og tåpelige forvrengninger av menneskekroppen, ta deg en tur i badstuen!
Funksjonshemmete kan få hjelp a
betjeningen: Ring og avtaMnkludert i

priscn får du dessuten trimapparater,
2 badstuer. og solarium.

Friskis og Svettis
Visste du at du er nærmeste nabo

til

et

kjempefint trimtiltak for he\e byen?
Friskis og svettis på Kanrpen holder

til på Karnpen skole i gyrnsalen, hver
mandag og onsdag kl 19.30 til 20.30.
Nina Hukset begynte på Friskis og
Svettis i Vika hvor hun jobber, men fra

i flor høst har hun gåttjevnlig

på

Kampen skole.
- Særlig fbl foreldre mcd srnå barn

er det er deilig å ha et tilbud i nærheten som gjør det lettvint å trirnrne,
du el jo ikke borte lller eun en tirne.
Nina synes det er hyggelig å trelfe
andre Kampenfolk, og poengterer at
<alle r.nulige folk> går der, men oppfoldrer flere gutter til å begynne.
Dette er trirn som passer for alle og
kan best beskrives som en lettere

andre steder.
Det legen ikke har tid til å forklare,
får du både empati og konkret behandling for hos disse skjønne englene i
kampen mot smertene. For det dreier
seg storl sett om smerter sorn rnå bekjempes eller takles når du setter foten innenfor et fysikalsk institutt. Her
hinker, stabber og krabber folk seg
innenfor døra. og det påtakelige for
meg var hvor mange det var som
vt'ultet inn i Normannsgata...
Bente og Elisabeth har etterhverl
fått et rykte orn å være spesielt flinke
til å behandle kvinner med bekkenløsning. Oldet har gått fra r.nunn til
rnunn fra fornøyde kr-rnder. To flinke
jenter mcd en innsiktsfull og
enrpalisk opplreden i en positiv atrnosfærc. uran ble friskere bare av å
kornme inn døra! Anbefales!

form for aerobic. Tre forskjellige instruktører bytter på.
- Det beste er at det ikke er noe
press på noen måte. Det er ingen som
viser seg fram i fine drakter eller skal
være spesielle på andre måter. Om
sommeren er det gratis trimtilbud i
Frognerparken og det er også et tilbud
i Sofienbergparken. Det er delt opp i
høst- og vårsemester, men hvis man
begynner sent i semesteret får man
redusert pris. Kortet koster kr 690,-

per semester.

Fysikalsk behandling
Galgeberg Fysikalske Institutt ligger i
Normannsgata 13. Noen ganger <får
man noe> hvor mye man enn prøver åt
passe på helsa. Da er det en stor fordel at fysioterapeuten ikke holder til
på den andre siden av byen. Ofte krever en behandling at du tar det med ro
etterpå og helst legger deg ned og
hviler. Bente og Elisabeth holder til i
små, men rene og vennlige lokaler
rnidt på Kampen. De har som andre
fysikalske institutter mye å gøre,
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Sonja gir deg aromaterapi

Aromaterapi
Det er mange frisører på Kampen, og
frisøren betyr velvære for mange.
Hos Kim og Sonja i Hedmarksgata 29
ved Rimi kan du dessuten få aromaterapi! (Kanskje en gaveid6 til noen
som du vet trenger det?) Aromaterapi
er en lett massasje med eteriske oljer.
Sonja forteller at hun pleier å massere en times tid, og at alle synes det
er veldig behagelig og noen blir oppkvikket av det. -Føler du deg trett og
uopplagt kanjeg anbefale det. Her får
du velvære fra topp til tå!

BARNE,AKTIVITETER PÅ KAMPEN
Av Agneta Kolstad
Det er mange barn på
Kampen, og det blir bare

Eirik: - Kampen er
en fin by! Det er
så mye fin natur
her!

flere, i motsetning til
hva politikerne spådde
for noen år siden. For å
være et lite miliø i indre
Oslo øst har Kampen
mye å by på for barn. Og
spør du dem selv, får du
den beste oversikten
over hva som finnes barn på Kampen vet
hvilke tilbud de har.

høylydt da Eirik påsto at det
bare varjenter som gikk der.
De ramset opp navnet på
mange gutter de kjente sorn
pleide å være der. Alle kjenner alle på Karnpen!
- Kampen er en fin by, utbrøt Eirik. For det er så mye
fin natur her!

Eirik 8 år, lna 7 | 12 og Maria 7 | 12
leker i bakgården i Bøgata. Alle går
på Kampen skole.
Jeg spør dem hva de liker å g1øre
her på Kampen.
Vi sykler, leker i skolegården og
går på rulleskøyter. Om vinteren
aker vi på Jordal og blir våte i
rompa. Og går på skøyter oppe i
Kampenparken. Vi leker i bakgården
og henger i tauet og så leker vi har'n,
og erter guttene...Og så går vi på diskotek annenhver fredag.
- Jeg leker mest i den rød barnehagen, sier Eirik. Jeg gikk på diskotek
en gang. Da varjeg veldig flau forjeg
visste ikke orl man måtte danse.

- Det må man ikke. Vi leker
stolleken, og så har vi ballonger rundt
foten. Og så har vi dansekonkurranse.
Ina og Maria hadde vært på filmklubben noen ganger og protestefte

I Barnebondegården en strålende solsøndag traff jeg Philip som går mye
på filmklubben. Han kjørte lillesøster
Tina rundt i en liten traktor. Filip fortalte at han går også på diskotek annenhver fredag. Og spiller fotball ute
foran blokken der han bor. Tina var for
opptatt med å kjøre traktor til å

i{{'i'.jq49.:€.i].|'?!i.94e€!i.i!....':];}:!...'.'
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Ina: - Jeg liker å slå
hjul, sykle og gå på

barnediskotek!

snakke med noen. Bondegården var
stappfull av barn og voksne som
spiste vafler og prøvde å klappe
dyrene. Unni Hermansen var vakt den
dagen og fortalte at det var mye folk
på bondegården også på hverdager nå
som kveldene er lysere. Det er ikke
mange midt i byen som har en bondegård som nærmeste nabo. - Du får et
forhold til dyr. Det er sunt for barn å
se at sauen er et levende vesen. Bevisstheten rundt hvor maten kommer
fra trorjeg også er viktig.

o

Therese: - Fotball
og speideren!

Therese 9, Tonje 8l12 og lnga 8l12 er
en aktiv venninnegjeng.

Alle tre spil-

ler fotball på fotballbanen og sykler
(nå rulleskøyter!) rnye rundt på Kampen. I vinterhalvåret går de på skøyter
innendørs på Jordal på søndager.
Dessuten går Therese i speideren hver

tirsdag, Tonje synger i gospelkor på
Vålerenga og Inga spiller piano hver
tirsdag! Tonje er glad i dyr og besøker
bondegården hvor hun også rir hver
onsdag. Både Inga og Tonje har vært
innom filmklubben og de går ofte på
barnediskoteket. Men det beste er at
de har hverandre og alle andre venner
på Karnpen. Herfra vil de aldri flytte!

J

Inga: - Jeg flytter
aldri fra Kampen!

Taro og Christopher er begge l2
år og de liker ny musikk, men det
de selv driver rnest med er fotball. De er allerede veteraner,
begge har holdt på i over 6 år!
Jeg korn hit fra USA da jeg
var 5 år og savnet sport, sier
Taro. Veldig mange driver med
ballspill i statene. Så den gang
begynte jeg i Vålerenga fotballklubb.
Faren til Christooher er engelsk og han og Taro har vært naboer i
mange år. De trener i VIF klubbhus på
Valle. De er ijunioravdelingen (og
poengterer overfor meg at det ikke er
luniorlaget). De forteller at alle aldre

4

Tonje: - Jeg rir på
hesten i bondegården!
er representert i VlF, de minste blir
kalt miniputter.
-Miljøet er kjernpefint, særlig på
vårt lag. Vi gir hverandre støtte.

- Treneren er kjernpeålreit, han har
kustus, men samtidig respekt for oss
og kjefter ikke.
Ellers spiller de fotball flere steder
på Kampen i fritida, mest på Jordal og
grusbanen bak skolen.
De synes begge at Kampen er et

Christopher ogTaro:

fint sted å bo på, her er det mange

Fotball!

fine trehus og kort avstand til venner.

...os fotbatt!

På skolen er det et godt miljø og alle
blir venner med nye i klassen.

Barnediskotek

Ungdomsklubb

Speideren

Kampen bydelshus
Bøgata21
Annenhver fredag
1 .-3.klasse: kl 18.00 - 19.30
4.-5.klasse: kl 19.30 - 21 .00

Kampen bydelshus
Bøgata21
Hver onsdag kl 19.00-22.00
7.-9.klasse

Hagegata 56
Flokken 8-10 år
Kenneth Hansen leder
Tfi.22 68 30 99
Troppen 1 'l-16 år
Anette Ramberg leder
Ttt.22 28 92 84

Barnefilmklubben
Barnebondegården
Skedsmogata23
Mandag stengt
Tirsd.-fred.: kl 17-19
Lørdag og søndag:
kl 13.30-15.30
Dyras hviletid hver dag:
kt 12-14

Kampen Bydelshus
Bøgata21
Annenhver lørdag
(Program i bydelshuset)

Pianotimer
Dag Heien
Sonsgate 19
T\t.2219 35 73
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Fotball
VIF Klubbhus
Valle Hovin
(og overalt på Kampen!)

HISTORISK INNSPILL:
Av Hassa Horn

Kistian Kvart forårsaket
trehusbebyggelsen på
Kampen.
17. august 1624 startet bybrannen

i løpet av tre dager la trehusbyen
Oslo under Ekeberg i ruiner. Brannen
som

og kong Kristian 4.s beslutninger som
fulgte denne katastrofale hendelsen,
hadde direkte følger for utviklingen
på Kampen 235 år senere. Og navnet
"Kampen" fikk kanskje sin opprinnelse også via kongelige befalinger.
Middelalderens Oslo var mange
ganger hjemsøkt av bybrann, minst 14
har man ettersporet. Brannen i 1624
beseglet Oslos skjebne. Byborgerne
ønsket å gjenoppbygge Oslo på
samme sted, men kong Kristian 4. be-

ordret flytting over Bjørvika til
Akershus festning. IGistians far Fredrik 2. hadde alt i 1567 prøvd å flytte
byen av strategiske hensyn. Han ga
seg for økonomiske argumenter om
at det ville koste svært mye.

Kristian 4. ble møtt med liknende
argumenter, men de overbeviste ikke
kongen. Han reiste til Norge og ledet
utstikkingen av den nye byen og ga
den navnet Christiania. Bebyggelsen
ble planlagt i detalj. Kvadraturen med
parallelle langsgående gater og alle
tverrgater vinkelrett på de langsgående er Kristian 4.s verk.

MURTVANG
Kongen bestemte også at byens hus
skulle bygges mest mulig brannsikkert. Adel og rike borgere fikk beskjed om å bygge steinhus, mens de
øvrige kunne oppføre sine hus i
utmurt bindingsverk. Takene skulle ha
stor takvinkel os være tekket med

tegl, slik at gnister og annet brennende ikke så lett kunne bli liggende.
De strenge byggebestemmelsene
gjorde at det ble for dyrt for mange å
bosette seg i Christiania, og forsteder
oppsto utenfor bygrensen: Pipervika,
Sagene, Vaterland Grønland og Gamlebyen (Oslo). Her grodde det opp en
trehusbebyggelse i et nærmest anar-

kistisk mØnster. Husene ble tilbygget
og påbygget etter beboernes behov
uten øvrighetens kontroll.
Myndighetene i Christiania prøvde
å forhindre forstadsbebyggelsen. I
første omgang fikk de innført murtvang i forstedene på bymarka, det vil
si vest for Akerselva, i "Pebervigen,
Grændsen, Saugene, Vaterland og
Saugbanken". I takt med Christianias
behov for større areal ble bygrensene
utvidet, murtvangen innført og ny
forstadsbebyggelse presset østover i
Aker der fattigfolk fortsatt kunne
bygge sine enkle trehus.

KAMPEN
Kartet som er gjengitt, viser et utsnitt
av Hansteens Christianiakart fra
1844. Vi ser Enerhaugen bebygget.
Denne forstaden vokste frem etter
1814. Øst for Enerhaugen ligger de
tre løkkeeiendommene Sommero,

Sommerfryd og Sørinelyst. Rett nord

for Sommero ligger Bergsløkken. Fra
Bergsløkken går en vei østover til
Kampen, og nord for Kampen ligger
V(estre) og Ø{stre) Udsigten.

I

1859 ble Enerhaugen, Sommero,

Sommerfryd og Sørinelyst innlemmet
i Christiania, og byens murtvang innført. Bygrensen fulgte det som i dag
er Jens Bjelkes gates tras6 fra Botanisk Hage til Kjølberggata, og i forlengelsen av denne over Jordal mot
Vålerenga og Smålensgata. Bergs-
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løkken lå fortsatt utenfor byen. Alt i
middelalderen dyrket kirkeinstitusjoner i Oslo jordveien her.
Etter reformasjonen gikk eiendommen over til staten, et eiendomsforhold som varte frem til l7 65 . I I 63 I 32 ble Bergsløkken som en av flere
eiendommer slottsmark under Akershus til erstatning for den marken
Christiania la beslag på. Jacob Theiste
forpaktet Bergsløkken fra 1126. Han
bebygde løkken, og han anla landets
første tobakksplantasje her.
Fra midten av 1700-ta11et ble
Bergsløkken delt i Øvre og Nedre
Bergsløkken. Øvre Bergsløkken omfattet ar wealet på vestsiden av
Hovinbekken til grensen mot Nedre
Bergsløkken. Denne grensen gikk
langs høydedraget fra der vi i dag finner Gjøvikbanens bru over Ensjøveien
og rett sydover mot Kampen kirke.
Nedre Bergsløkken hadde sin hovedbygning, uthus og urtehage der
sporveisblokka ligger i dag (Økernveien 9).
I 1857 ble Nedre Bergsløkken
solgt. Med byutvidelsen i 1859 startet
utparselleringen av eiendommen, og
forstadsbebyggelse i tre grodde raskt
opp. Øvre Bergsløkken, med Østre
Udsigten, fi kk etterhvert betegnelsen
Normannsløkken. Med nye eiere fra
1864 startet utparsellering også heq
men i et slakere tempo enn på Nedre
Bergsløkken.
Gamle kart viser at den gamle
trehusbebyggelsen på Kampen i hovedsak ligger på Nedre Bergsløkkens
grunn. Byutvidelsen i 1878 innlemmet forstaden Kampen i Kristiania og
stanset trehusbyggingen med Kristian
Kvarts murtvang fra 1624. Bydelens
alder er knapt 140 år. Trehusene er
oppført mellom 1859 og 1877, bortsett fra de betonghusene som er

r)
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kamuflert med trepanel og
bygget etter 1980.

Å rnmpERE
Det finnes flere teorier på
opphavet til bydelens navn.
Noen hevder som Oslo
Byleksikon at Kampen er
avledet av bergkolle, "kamp",
på grunn av terreng-

forrnasjonen. I Byminner nr. 2
og 3 fra 1964 argumenterer

Kjeld Magnussen, fhv.
byantikvar, godt for at navnets
opprinnelse "er å finne i den

krigerske terminologi". 1700tallets militære sarnlinger med

^|

våpenøvelser hadde betegnelsen campement. Canrp betyr
feltleir. et fransk ord med latinsk opprinnelse.
| 1634 fikk Kristianias borgere kongelig pålegg om å gi
soldatene på Akershus fri innkvartering. Etterhvert omfattet denne plikten også beboerne i forstedene, selv
om de ikke hadde samme rettigheter
som byborgerne. På Bergsløkken lå

soldater i leir, kamperte, frem til
I 795. Christiania Borgervæbning
hadde sine øvelser her, og i 1766
"camperede og manøvrerede
Nordenfieldske Infanterie Regiment"
på eksersersplassen som ifølge et

Kampen 1844. (Kartet finner du igjen forstørret på side 20).
kart fra 1778låL omtrent der,vi i dag
finner festplassen i Kampen park. Regimentet hadde sitt hovedkvarter i et
hus på Nedre Bergsløkken.
Vi kjenner stedet der campementet
lå. og vi vet at terrengformasjonen

fikk navnet sitt først etter soldatenes
innmarsj på høyden. "Navnet Kampen
kjennes i skriftlige kilder ikke lenger

tilbake enn fra 1776, og det er lite
trolig at stedsnavnet er svært mye eldre", skriver Magnussen i Byminner.
Da er det kanskje all grunn til å glede
seg over at soldatenes telt gjennom
historien er erstattet av hus med boliger som også overgår Kristianiaborgernes salonger.

Å

ffi'*fr.t-fr
Trenger du en arm å holde i når du skal til lege, apotek, post, bank osr',
eller en besøksvenn som kommer hjem til deg?
Kontakt Kampen Frivilligsentral onsdag og torsdag mellom kl. l0-14.
Vi formidler kontakf mellom hjelpere og brukere.
Vi ønsker kentakt med kvinner og menn som kan gi noe av sin eg€n tid til en som
trcnger en håodsr€kning. Oppdragene er følgetjeneste til lege/sykehq gå tur eller
enhle ærender og tjenester.

For mer informas on rin

Bøgata 21, 0655 Oslo

Tlf.22 68 6917 mob. 901 38 352
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KLENGE,NAVN PÅ GUTTA
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BiørncBøttis> Karlsen
En ekte (Kampengutt)
En ekte <Kampengutt>, Bjørn

Våren er kornrrret og jeg sitter i Kampens park og tenker tilbake

fia

1945 og til

nå hvor gutta hadde sine klengenavn.

Mange er borte rnen de sorn lever vil nok kjcnnc seg igen.
Høna, Gone, Sentral, Gunn. Soot. Kortleif, Dassa. Vaffcrn, Rusken, Loffen, Orkan. Kolja, Go-Go. Gauder. Filo, Kjukkol. Brannrnann. Ovcs, Kasje, Kinamann,
Kutting, Boye, Bøttos, Kala. Ottes. Guttcn.rann. Kopen, Gurnrrri, Allan, Snraile,
Tobak. Fjåger'n, Biafia, Kræsj, Sara, Annar, IJonden, Donken, Nøtta, Goffen,
Plum, Bever'n. Karvehans. Pjosa, Pille-Rille, Skestad, Føger'n, Lurejens, Myrski, Stcika, Suen, Erta, Bjaggen, Bamse, Pekka, Kasper, Jesper, og Jonatan.
På bildc scr vi noen av gutta på en avslutningsfest i Kanrpørn.
Roger

90 år

mars 1997.
Bjørn døde altfor tidlig, bare 59 år
gammel.
Han er født på Kampen og nesten
alltid bodd i Kampen's slott like ved
gamleparken der han hadde oversikt

fra 3. etg.
Den siste tiden var han meget syk,
men korn alltid i vinduet og pratet
og vinket til alle han kjente. Undertegnede hadde et godt kameratskap
med Bjørn i og med at vi var nære
naboer.
Jeg kan godt huske Bjørn som I

Søndag 13. april 1997 fylte Margith
Sæter 90 år.
Hun har bodd på Karrrpen i hele sitt
liv. De første tredve årene bodde hun
i Hølandsgt. Sidcn flyttet hun til
Norderhovsgt.
Dagen ble feiret på Kampen bo-og
omsorgssenter.
På

<Bøttis> Karlsen er gått bort. Han
døde på Lovisenberg sykehus 9.

bildet ser vi også to Kampen jen-

ter: Lisbeth og <Ella>.

Dagens høy-

depunkt var da Willy <på hjørnet>
også på bildet ba Margith opp til en

l.

åring, jeg var I 3, det var hans første
Nordmarkstur på sykkel. Siden ble
han hekta på marka. Vi gikk også i
speideren sammen og hadde mange
fine turer. Han var jo så glad i familien sin og spesielt hans kjære Marit. Bjørn drev også med idrett i
Kampørn og Sørli og han var det
ikke lett å skubbe seg på.

Vil også sende deg en siste hilsen
fra alle gutta på Kampen. Jeg vil
savne deg Bjørn.

Mange hilsener fra din gode kamerat

skikkelis vals.

Vi vil takke betjeningen på Omsorgssenteret for et pent dekket bord og en herI ig Marispan-bløtekake.
Creta og Roger
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os venn ROGER.

t

HER KUNNE DIN
ANNONSE
STATT!
Annonser
i din lokalavis
og støtt
ditt lokalmiliøl

Her, KImPENBEBoER!!
NV ELLER aGAMMEL'
,

Har du lyst trl å være med på å bestemme hva Kampen

Vcl skal arbeide med for å gøre Kampen til et

attraktivt sted for oss alle? Har du nettopp flyftet hit? Da ser du kanskje noe vi andre ikke har oppdaget
som vi burde forandre på. Vi som har bodd her en stund ser ikke alltid så klart; som kjent ser man ikke
skogen for bare trær.
Meld deg inn i Kampon Ycl, si ifra om du vil gjøre noe aktivt. Vi trenger nettopp deg!
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)a' jegvit metde meg inn i Kampcn vcl, Bøgata 21. o655 oslo
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Batteriene er fulle, så jeg blir gerne med aktivt når det trengs.
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Nytt innslag i Kampenposten:
Faste historiesider om Kampen
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