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Nye muligheter
En ny høst er i gang, og tilværelsen

kommer i faste mtiner igjen etter
solnmerens impulsive dager. I
Kampenposten introduserer vi en
ny spalte denne høsten."Kampen i
gamle dager" vil fortelle historien
bak et hus som har stirtt, eller som
fremdeles stiir i byclelen vår. Bilcler
kommer vi til å hente fra vårt lille
arkiv, men vi tar gierne i mot bilder
fra dere lesere. På clenne måten vil

vi bidra til at vi alle kienner litt av
Kampens historie.
Våren på Kampen har v:rrt preget av jubil6er og festlighetet mecl
Kjempedagene som innleclet, etter-

Fra tekstilfargeri

firlgt av tsarnebonclegårdens fem års
iubileum og Kampen skole som feiret 111 år. Billedkavalkaden på
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For fi lage en god bydelsavis,
trenger vi deres tips. Kjenner du til
saker eller mennesker som bØr
()mtales, begivenheter som er på
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oss beskjecl. Så er du med å styre
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Kari Mette Holvik

Det som i dag er Kampens bydelshus og samlingssted har
giennomgått mange faser og
vært vitne til mang en opphetet
diskusjon om bruken av huset.
Kampen om bydelshus var i sin
tid meget reell og meget strabasiøs.

Tlf:22

19 89 13
Mette Larsen

Tlf:22 19 12 lO

KAMPEL VEL'S STYRE
Solfrid Dimmen Hansen. kasserer
(fungerende leder)

Uno Holm ( styremedlem)
Kari Korbøl ( styremedlem)
Liv Sandvik (styremedlcm)

Torhild Strand (styremedlem)
Kjetil Ingeberg (varamedlcm)

Av Camilla Svendsen Skriung

Jan Kreft ing (varamedlem)
Ilygningen blc rcist i århundreskiftet og
l-rr.rset opprinnelig "Brødrene Ødegtrarcl
TckstilfargeriAS". I 1982 startet beboerne
på Kampen iakten på ct bygg som kunne
romme all clen aktivitet som foregikk i
området.Valget falt på den sentralt beliggende fabrikkbygningen i Batg t^ 21.
l. desember 1982 ble det stiftet et anclelslag som kføpte det 1200 kvm store
bygget. Anclelslaget bestod av mange
enkeltpersoner fm Kampen og instanser
som Kampen Menighet, Kampen Skole,
Bydelsuwalget og Kampen Vel. I løpet av
clen f'ørste måneden hadde de mndt 150
anclclseiere

i laget.

Den totale kostnaden fbr oppussing
lå på 6 mill. Dette klarte cle å oppdrive
glen-nom en utpreget og gientakende
søkcn etter pengestøtte. A,/L Kampen
Bydelshus fikk dermed en betydelig støtte fra Husbanken og Oslo kommune.
Også banklån ble opprettet.
Bydelshuset skulle romme aktiviteter
som teater, avis, musikk, håndverk, mo
sjonsaktiviteteq klubber og annet. Man
skulle holde konserter, fbrestillinger og

lokale fbstcr. Brukemc skulle sclv eie
huset og ta ansvaret fbr den daglige drif:
ten. Oppussingsarbeiclet skieclcle med ren
idealisme som drivkraft ."Idealismen er
cnnå ikke cløcl! Den lever faktisk i beste
velgåencle og trives foreløpig goclt i
Bøg t^ 2l på Kampen.", stod det i
Arbeiderblaclet 14. februar l9tl3. Gradvis
og bit for bit kunne man ta huset i bruk.
()g etter mye slit og svette stocl det helt
fbrdig i 199O. Noe av det første som kom
på plass var den populære og folkelige
Kaf6 tars. Her kunne man observere
dresskleddc kelnere scrvere gamle 68<re
og eldre støyperiarbeidere med den
samme eleganse og gocle tone. Ikkc så
annerlecles enn i clag, med andre orcl.
Bydelshuset er rett og slett resultat av
mange kreftcr som iobbet sammen mot
en god sak. Slik det fortsatt er. Huset er
avhengig av den frivillige innsatsen folk
legger ned for stedet. Og heldigvis ser
det ut til at idealismen fortsatt lever på
Kampen. Noe å tenke på neste gang du
er på iazzkonsert, nyter en kopp kaffe,
Øver med gutta eller ser på barncfilm.
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KAMPEN HISTORIELAG
Lone Klem
Tlf:2257 O7 4O
Sissa Lindquist
Tlf:22 6a O5 82
Sveffe Syvertsen
Tlf:22 1927 40
Terie Berner
Tlt:22 68 aa 33

Slrl Bryn
Tlf:22 19 83 a5
Mona Lafsen
Tlf:22 57 O3 Oa
Stig Berg
Tlf:22 6a 25 51

KAMPEN BONDEGÅRDEN
Skedsmogt.23, 0655 Oslo

Lars (bonden)

Tlt 22

19 70
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KAMPEN KIRKE
Normannsgt 55, 0655 Oslo
Kirsti Aasen (sogneprest)
IO.OO

-

12.OO

Tlf:22

i hverdagene

19 aa 89

Forsidefoto: Susanne Domrnersnes
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Ullensaketgata 8 bygges opp igien
Siden det gamle huset i
Ullensakergata 8 ble
revet i 1996, har tomten
ligget brakk. Eieren,
Steinar Moe Eiendom
AS, er nå ifull gang med
å bygge et nytt hus på
eiendommen.
Tekst og foto: Gro Aschim

Allc godkjenninger var i orclen
firr trc irr siden, uttaler Steinar

-

Mr>c, men det er f'ørst l'r:i vi har
fått tid til å sette i gang mecl byggingen. - Husct skal bygges opp i
samme stil som det gamle. Det vil
si at vi tilbakefører huset til det
rutseenclet det haclde i 192(lårene.
llnntaket er loftsetasjen sorn heves
en halv nleter, samt at vi bygger et
kamapp pii baksiclcn av huset fbr ir
fii plass til et bacl i 2. etasjc.

Vindusløsningen mot gaten blir clen
samme som ticlligere, og vi kornmer
til li lage tilsvarencle gjercler. Huset
vil bli malt i sin olrprinnelige farge gult.

Huset får en lcilighet på rundt 120 1.10 kvaclratmeter som kommer til li
bli leid ut. tltbygger regner med at
huset vil være innflyttingsklart
rundt irrsskifiet.

KAMPEN FASADE AS
alt i maling, rehahilitering, eksteriør 0g interiør.
Normannsgt.5,0655 0510. Fax: 22 68 61 49. Tlf.' 22 68 61 50 - 90'10 91 6S - 93 D42220.

Kontakt oss for uforpliktende

Pristilbud
filstandsrapport
Uedlikeholdsplan mur og tre
lukt og råte konsultasjon
0ppussing generelt
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Godt fornøyd med ny park
Fire års slit ga endelig uttelling
- Se, så fint det har blitt!
Lederen av boligsameiet
Kampen Hageby l, Randi
Røvik, er storfornøyd med
Kampens nyeste park.
Tekst og foto: Arne Bjørndal

Dcn micllertidige bommcn som sperret fbr giennomgangstrafikken i
Hcclmarksgata i en irrrekkc, er borte
for goclt. Isteden har områclet fått to
store gressplencr mecl fire rosebed.
Ny belysning er pir plass, og ifølge
Randi Røvik er tilbakcmeldingene fr:t
bcboere, brukere og besøkende bare
positive.
- I)et eneste skiiret i gleden cr at nocn
bilister bruker gangveiene firr å
komme f<rrtcre fram. Det mir vi f:i slutt
p;i, sier hun.
- Debatter-r og krangelen om hva sonl
skulle skje mcd Heclmarksgata, har mL
let og girtt i nesten ti år. Ikke alle var
likc godt fornøycle mcd at EnsjØveicn
tikk n.rer trafikk etter at Hedmarksgata

ble sperret for giennomgangstrafikken. l)c siste fire irrene har planene
rykket opp()vcr i byr:ikratiet fbr til
shttt:1 bli banket igjennom med en
stemlncs overvekt i bystyret.
- Ja, det var pir hengencle hirret, sier
Røvik. Hun tror imicllerticl at parken
har vist seg så populær, at cle færreste
nir protesterer.
- For

bomiljøet hcr på Kampen, har

dette blitt en snksess, mener Røvik og
viscr til at ungene for alvor har tatt parken i bruk til lek og moro.
-Vi haddc høyticlelig iipning av parkcn
rett f'ør fbrien. Da kom to gar-nle damer
bort og sa at Kampens stytiliestc gate
med ett var blitt en perle . Før var dette
en mørk og srygg gatestump eldre folk
ofte gikk utenom fbrdi cle var rcclde.
Nir er clet bare tiycl ()g gammcn.

*f;'#4ma*fi*n-

i,f

Har du litt tid til overs? Trenger du hjelp, eller ønsker du å hjelpe noen?
Har du en spesiell interesse eller kunnskap du vil dele med andre?
Da kan frivilligsentralen være behjelpelig med å organisere
grupper eller kurs.
Ta kontakt Kampen Frivilligsentral mandag

til fredag 10-16.

Kampen Frivilligsentral er et mØtested som formidler kontakt mellom mennesker i
nærmiljØet. Ved frivilligsentralen kan du få hjelp, og du kan gi hjelp, eller gjøre begge
deler. Kampen Frivilligsentral er din til å komme med ideer, og til å bruke tid på
ulike frivillige oppgaver og aktiviteter. Er dette noe for deg, ta kontakt:
Bøgata 21 (i Bydelshuset), 0655 Oslo
Tlt.22 68 69 17 . Mobil 901 38 352 .
Fax22 67 73 99

KAMPEN FRIVILLIGSENTRAL
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Endelig i mål
Skole og bydel hånd

I

hand under samme tak
Jordal skole rett 1-ør skolestarten. I)a
hadclc han og lærerkollegene fbrberedt den store dagen i ukevis for at de
nye clevenc skulle innta clen flunkencle nye ungdomsskolen.

Av Arne Bjørndal

l)et er ikke fiitt firr at ieg har lratt
noen s()nlmerfirgler i rnagen, uttalte
rcktorTku'r-r Wittcnberg, vecl den nye

-

Drø)'t l(X) millioncr kr<>ner har clen
nye skolen kostet.Jorclal skolc har
plass til mellom 500 og 550 elcver, og
skal først og frcrnst ta imot elcver fia
Kampcn- og Virlerenga<rmrådet. På
hvcrt av trinnenc fra ti. til lO. klasse er
clet tatt høycle fi>r seks klasser pri hvert
trinn, mcd 3O elever i hvcr klasse .
- Men sir mangc blir dct ikke f'ørstc
riret.Vi starter mecl llre klasser pli
lrvert tril'ln, sier Wittenbcrg.

Flere funksioner
I de nyc skolelokalenc vil ogs:i enkeltc
byclelens fturksjoner holdc hus:
er på en måtc ct sambruk
mellom oss og by<Ielcn. I tillegg skal
clet ogs:i være en fritidsklubb lter samt
luv

- Skolen

cn tannhclseklinikk.Jcg er ikke i tvil
om at man her har funnet fram til en
meget gocl løsning, sier han.
- I)ette blir hell fantastisk.Jeg bar gledet tneg sotn en utxge, sier rektcr
Tittrr Wittertberg ted Jrn'dal skole. Her satnrnen rnecl sine to kttinnelige skctle i r tsp e k tø ret: ( Ii t tct : M irtzsy M ø I ler, Dcr gs au ise n )

,{rof.6,{rompen
21 0655 Oslo
Tlt. 22 68 29 10

Bøgata

Velkommen

til oss!

Nå har vi alle rettigheter.

ÅpxrxcsrrDER:
12.00 - 24.00
Søndag - torsdag:
12.00 - 01.00
Fredag - lørdag:
5

Kultunrennlig kirketj ener

Kirsti Aasen er kjent for
sin åpne holdning til kirke
og kultur. Selv om hun har
klare meninger, fremtrer
sognepresten i Kampen
kirke som en heller beskjeden dame. Hun og kollegeene holder til i trivelige
lokaler i det gamle menighetshuset på Kampen.
Tekst og foto:
Susanne Dommersnes

-.lcg cr cg,cntlig lnr Nortl-Østcrtl:rlen.
firrteller s()gneprest Kirsti Aasen, der
htrn sitter i det lyse k<xrtoret sitt i krftsetasjcn pli menighetshuset. -.leg er
fi:r ei lita bygcl som heterVingelen
ikke s:i langt fi:r Rl,rros, rnen nocn dialekt har jeg vel egentlig ikke lenger.
Dcn er slipt bort etter myc flltting i
barncl<lmmen <>g en periode som
lærer i Nord-Norge, cler de firrlanl;te
riksmirl, f<rrklarer Kirsti.
- Mæn je slær <lm att n:ir je kiæm

smiler hun, og beviser at hun
tirrtsatt l-rar målet inne. Kirsti Aasen
kom forste garrg til Oskr i 1962 firr ir

hen-ratt,

Vi prøt'er å løJtefratn cletpositiue kristenclorttmen har å b.'1,pir.W cr ikke
trtørketnertn, slik trrttnge trrs4 sier s()gneQrest Kirsti Aasett.

stu(lcre. I tillegg

til tcokrgisttrcliet, tok
hun orglrniststucliet ved musikkonser-

scg ()!l clø1'lc sine banr, smilcr solallcPfestcll, son-l ogsa cr ()l)ptatt aV clc

vatoriet.'lil sallll'nell har hun rlermccl
uvanlig lnarllle :ir pli skolcbenken.
Forklaringen har hun sch'.
- Pii clen ticlcn var clet ikkc en selvf-ølge at en kvirure skulle fii prestejobb.
Dertirr tok jeg en tilleggsutclannelse.
l)et har vært til god hielp, og har
giort at jeg har flitt innblikk i clen
siden av saken, sier Kirsti, som haclcle
organistjobb pir Hadelancl i sju år.

jcr.nligerc kirkcgjcngernc.
- [)et cr bacle elclre ()g vngre, og hcr
har vi et spekter av mcnncskcr mccl
traclisjonell kristcn tilhørighet og
firlk som ikkc har bakgrunn f<lr kristcnclom. De utgit)r cn blancling.
Faktisk opplever vi også rnennesker
som melcler seg inn i kirkcn, gjerne
noen som har vært utmel(lt ti(lligere, fbrteller Kirsti bliclt.

Folkekirke

Samarbeid

yil clu beskriue tnerti{4heten din, Kirsti?
- Jeg vil si at Kampen er cn t1'pisk fbl-

(ijennrxnsnittlig besøker llo men-

- Htrtrclern

kekirkelnenighet. Mange bruker kirken til clirp, konfirmasjon, begravelse,
jul og vecl parkgudstjenesten. De er
ikke trofirste kirkegjengere, men
kommer til kirken vecl cle store begivenhetcne ..feg har vært her lenge,
faktisk er det 21 i'rr siclen jeg begynte
som prest i Karnpen kirke.Jeg synes
det er hyggelig når mine f'ørste kon-

fimrantcr kommer tilbake for ir gifte
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nesker hver gtrdstjeneste i Kampen
kirke gjennom irrct. Kirsti Aasen forteller at clc f-ørste iircne var det m_ye
elclre menncsker, <lg mange bcgravelser for henne. I clag er clet færrc

begravelser

<>g

flcre barncdåpcr, noe

hun mencr har sin årsak i en generell belblkningsenclring.
S()gnepresten f-øler at kirkcn hun har
sitt arbeicl i. er omsluttet av et nettverk. Kontakten mecl byclelen er gocl,
og et særlig nært samarbeicl har htrn

hatt mecl Gallcri Katnpen, som hveft
:ir har hatt en pirskeutstilling. -.feg cr
svært glacl firr clette samarbeiclet. I)et
har væft fiuktbart, sier Kirsti Aasen,
som ellers har k(ntakt med Bvclelshuset og elclrcscnteret.
- Kirken liggcr sli s1'r-nbolsk til, mi(lt i
rturdkjøringcn..fcg har f-Ølelsen av at
fblk cr str>lt av clcn. I)et er en vakker
kirke , sicr htrn, tyclelig stolt sclv ogsii.
KirsliAascn cr ()l)l)tlltt av tlcu :ipuc

kirke. Hun skullc gjerne hatt mer
:ipen kir'lie. Men clet har med rcssrlrser;i gir'rrc. Nocn må betales fbr å sitte vakt, og clc pengene har man ikkc.

kirke . St. Halvarcl cr jo byens sll'tshelgen, lbrteller Kirsti Aasen. - Da
jeg snakket mccl noen konfinnanter
nylig, ble jeg ovcrraskct over at de
ikke visste n()en ting om han, sier
hun. - I tillegg til oratoriet, håper vi ir
f:i til et spill olr Frans av Assisi på
plassen foran kirken. Fransiskanernc
var blant cle f'ørste sorr kom til
byen, og Frans av Assisi en av cle f-Ørste til ir ta kontakt mecl muslirnene.
Ilan har my'e ir si til menneskene i
clag, sier Kirsti, sol'n unclcrstreker at
mcnighetene prøver å løftc fiam his-

torien fbr :i pckc p:i at clen er'.rktuell clen clag i
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clukkcr ikke

Kirke og kultur

necl

Kaurpen kirke arbeicler i skiæringspunktet mellom kirke og kultur. I)et
har cleu gjort i flcrc år, og det er cleu
kient firr. Kirsti Aasen hzrr en sentlal
rolle i dcttc.
- Det gudcl<>mmcligc taler til oss
gjennom musikk, kunst og littcratur
også.Vi rnii ta på alvor clettc med at
(iucl har skapt alt, sier Kirsti Aascr.r. -

svurllle ticler, sr.niler htrn. I)et liggcr

tror at clennc vcrclen cr villet av en
skaper, sicr cr.r cngasjert sogneprest.

Sarnfi.rnnet utenfor kirken
Menighetsleclcren pli Karnpen er
opptatt av clct sanrfirnnet ellcrs cr. I
høst markcrcs firr cksernpel elclreliret..Jac()b.lcrvcll cr irtvitert, ()g malr
vil fokuscre pii k<lntaktcn mellonr
eldre og barn. I)cnne høsten h:ipcr
cle ogszi ir fii clanske (ihita Nørb1'til
å lese (irul.rcltvig. ()gszi kirkcn cr
opptatt av tuser.riirsjubileet. Kirkcnc
i byclel (iarnle ()slo l.rar samorclnct
seg, og er i full gang mecl planlegginl;en av f'eiringcn.
-Vi

vil trekkc fiam gamle merkecla-

ger, og skal blant annct lnarkere

jubileet r.ncd ct spcsiallaget oratr>
rium som skal fi'lrmf'øres av
Kringkastingsorkcstcrct i (]rØnlancl

vi trcnlaer å ta opp, for

eksen.rpel på St. Halvarcl, som var clc
svakes beskl'tter.

))

Det som sier

noe sant om
menneskelivet.
hlar sin plass i

Mennesket har skapencle evncr, clct

tih'ærelsen, u-lcncr clen ltaneltn.
tcncle prestcn. Ilun mener clct cr
lagt necl cu visckxrr i skaperverkct
sorr l-rlenlleskct har nrkket vccl.
- Det scr vi jo rcsultatct av..feg fpler
meg overbcvist <lrn at Gucl har mecl
hele tilværclscn :r gjøre. Derfirr kar-r
rnan trekkc inn økokrgi ogsir. Man
kan liksom ikkc la være, dersom man

i miclclelalclcrcn fi>r :i minnes

tir-rg cler som

er n()e guclckrnrurclig i clet.Vi un bli
mer ()l)l)tatt uv summenhcngenc i
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clag. - Vi

clom. Men en clel av clc son-r cr konfirrn:rntcr, fortsettcr li g:r llli ungcklr-r.rskaf'€en og fiir mccl scg nt>c der.
Ellcrs skulle jeg ønskc at clc s<>m h:rr

mcninger om guclstiencstcn utell ir
ha vært pii en, kunne clristc scg inn
clcr. Mange blir overraskct over hvorclan clct er.Vi er ikke l.nØrkemenn,
unclcrstrcker Kirsti Aaselt.
- Iltttr rnecl Ji"iuillige. Ktttt rlc t,cere
ett ressut's for rtteuighcteu?
--Ja, clet er cle absolutt, mcn clet er
var.rskelig å få folli. Mangc cr rcclcle tirr
å ta pli seg ansvar, firl ii f:r ct ()ppdftl[a.
For cla sprekker skjcmact. I)ct r.ar letf'Ør, firr cla var en gocl clcl hjcmt.t.rcværcncle, sukker Kirsti Aascn litt

tere

()ppgitt. Hur-r forteller at kirkcn har
samarbciclct rnecl Frivillighetssetrtntlcn, og ber-rltter ar.rleclningcn til ii
si at bchovet for r-r"rcclhjelpere cr
stort. lftur <>ppfirrcher fillk til u cngasjcrc scg. Det være seg besøktjeneste,
hancllchjelp eller li f'ølge en garuurel

pli postkontoret. Kanskje noel.r
har lyst til å clra i gang igien r.nøclreclar.ne

gnrppa-/ Mulighetcnc cr r.nange firr
clen som vil hjelpe.

Følte seg velkommen

kirken.

))

Gudstienesten viktig
Ilr clet noc clete lcggcr ckstrct uekt
på i KanU)ett rneniS1lrct?
-

Vi prøver :i arbeicle r.nye med gudsticncstene, sier Kirsti Aasen. -.feg har
il'ntr_vkk av at fnange t()f vi d(rmmef
fi)lk til helvete. I)et gjør vi ikke.Vi
prØver derirnot ii løftc fi'am clet positive kristenclomlnen har ii by pti, smilcr hun. Det cr nok ii gjøre filr cle t<r
prestene i Kampen rnenighet. Faktisk
altfirr m1,e. Kirsti Aascn ønsker seg en
cliakon som kunnc f-ølgc opp sorliarbeicl og lignencle. Men clet finnes
ikke penger til å lønne en cliakon.
Karlpen kirke har hktisk clen minstc
staben i prostiet, til tross firr at
bcfirlkninger-r i byclelen har økt fia
65(X) til 9(XX) i løpet av få irr.
Økuiugen gjør at n.rer-righeten behØvcr i sctte inn flcre rcssurser.
- Ht'ct trrtr cltt cTrsaken cr til crt scl
-

ttttge cleltar i kristertlitet Pc\
Kutttlrcrt?
-.feg tror m1.c liggcr i at vi mangler
ressufsef til li scttc inn blant ung-

.lZ7
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- Httortlcrtt l.trtt'uet cltt cgeutlig i
Kdntpctt rrteni.qhet?
- Menighetsrådet villc gjcmc ha en

kvinnc, så jeg f'ølte meg vclkommen
til it søkc. En kollega oppfilrclrct
mcg <lgsii til :i søke. Han sa clct var
trivclig p:i Kampen. I)a ieg filrtalte
at jcg skulle til Karlpen, var clet en
som sa:"Vil clu borti clet hølet cler.
cla-/" I)et var liemdcles skille rnellom
øst ()g vest clen gangen. Mange troclclc Kampen var ct hØ|, sn-riler Kirsti.
I)a hur.r s:i fikk jobben, sptrrte hur-r
litt skeptisk en av lærerne sine hvor
lenge han trodde hun miitte bli cler.
"I hvert f:rll to år. sa lærcrcn. Men
Kirsti Aasen har stortrivclcs fra f-ørste stund p:i Kampen. Ilcr fhnt hun
igjcn noe av bygclemiljøct hun kjentc fi'a hjcmstedet sitt. -.feg ttrr
nlarrgc som flytter hit nå, ser verclien i clette miljøet. Kirken står her, og
er ct tilbucl om å komme..Jeg skulle
ønskc l-lcrc ville dristc scg inrrorrr
for :i se hvorclan dct er l'ret sier
Kirsti. l)et som sier n()e sant ()nr
r.ncnneskelivet, har sin plass i kirken, er hennes innstilling. I)cn har
hur-r r.rjiclcl r.nange mccl.

Kampen Skoles lll-hrs-jubileum
Foto: Susanne Dommersnes
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Yannbasseng
Kampen Park fikk før sommeren et splitter nytt vannbasseng. Innvielsen ble foretatt
med brask og bram under Kjempedagene i mai. Nå som sommeren er over lurte vi på
hva folk syntes om vannbassenget. Er de tornøyde?
Tekst: Camilla Svendsen Skriuno
Foto: Mette Larsen

Vidar og Emilia Henrietta Olsen, Sonsgata
Det er kjempeflott! Vi er her ofte, gjerne en gang i uka.
Det er rent og pent. Lite flaskeknusing og siu'rt. I)et er stas
å bacle her frrr Emilia. Htur ville f:rktisk l-rit i stedet for
strancla.

t

Sander Skauh og IGrn Laine, Odalsgata og
Håkonsgata
Det er litt kaldt vann, men veldig fint.Vi synes
det cr gøy ir krype inn i hullene. (;rotten er
litt sktu'nmel. Begge skulle ønske clet var litt
d,vpere vann. Men cle er ueuigc i vannkvaliteten; Sancler synes deu er fin og vil ikke ha
klorvann, men Kim lreller clet godt knnne
vært rellere og gjemc mecl klor. Men at det er
tin clesign på steclet kau cle enes oln.

Ingrid Berg Pettersen/Lene og
Monica Fossum, Nittedalsgata
-Det er t'int! Vi trengte et basseng i tillegg

til

clet lille. Der

tisser barc babyene og det er ikke noe gØy, sier de tre
ientene.
-Vurnet rekker til over knærne.Vi pleier å ha vannkrig,
løpe om kapp eller legge oss necl firr å se hvor
kalclt clet er. Det ktrnne kanskic r'ært litt

f

clypere.

Anne Fossum, Nittedalsgata
Jeg synes det er helt ålreit.Jeg har ligget og

solt rneg en del cler. Stedet er vanligvis ftrllt av
fblk, og lnall€ie av dem er naturlig nok barn.Jeg
synes clet har blitt pent rundt cler også. Ganske
stor kontrast i forholcl til slik dct var tør.

Vanlig allmennmedisin, smertebehandling, akupunktur, cupping,
gynekologiske undersøkelser,
svangerskapskontroll, øyeblikkeliq
hjelp, sykebesøk hjem

Anlaug Skredderstuen,
Nittedalsgata

til

deg osv.

Ttt 22 08 08 90

har blitt veldig pent. Spennende
utseende. Har ikke hatt tid til ir være
der sir mye ennå, bare sittet litt ota
sett. Mcn det er et bra tilbud hvis rnan
har sm:i barn. Siden vanlret skiftes ut (r
gallger om dagen blir det bra kvalitet.

Ja, clet

JORDAT AMFI TEGEKO]ITOR
Hølandsgata 22

Doktor Inger Lind-Toresen
Soec. i allmennmedisin
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Maiken - en mester med rnrøbler
I et lite, rødt hus

i

Normannsgata, like ved
Kampen skole, har møbeltapetserer Maiken Fiborg
etablert seg med eget
verksted. Hun startet sin
virksomhet 1. desember i
fjor og kundene har så
langt strømmet til.
Tekst og foto: Gro Aschim

,

litt tilfbldig at ieg valgte å
etablere meg akkurat her pri
Kampen, forteller Maiken. - Selv om
jeg er Oslojente hadcle jeg ingen tilknytning til omrirdet før ieg tbr tre- Det er

tire :ir siclen kiøpte leilighet her.

Frihet og ansvaf

Maiken Fifutrg dritter eget møbeltctpetsereruerkstecl i NonnannsSqctta 48

Maiken fikk sitt svennebrev som

pår Kampen.

mØbeltapetserer r 1997 og tok mes-

terbrevet n:i i vår. I læreticlen iobbet
hun fbr Ilurstad Møbeltapetsering
AS, men hun har hele ticlcn ønsket ir
starte for scg selv. -,feg trives rned å
være min egen herre! Det gir meg
en stor gracl av ftihet, samticlig som
leg har ffitt et større ansvar.Jeg må
gjøre ilt fia A til Å, fia papirarbeid til
det å r.rtøve firget mitt, og clet gjør
arbeidsclagen min variert, lnener
Maiken. - Møbeltapetserirrg cr crr

kombinasjon av birde hardt arbeid
og pirk, og icta har alltid likt å sy og
pusle og å reparere gamle ting, sier
hun. - Da er clct hyggelig zi kunne
kombinere interesser og iobb.

Tidkrevende
Maiken bruker kun naturm:rterialer
n;ir hun arbeicler. Hun innrørnmer at
mØbeltapetsering er et ticlkrevende
arbeid da hun mh bygge opp alt fia
gmnnen av. - En sofa kan ta et par
uker å få ferdig, f<rrteller hun, alt
etter hvor mye iobb det er med clen.
- Det lønner seg å ta vare på gamle
rnøbler, mener Maiken. - Man får et
møbel som ingen anclre har, og kvaliteten blir bra! Stort sett er det
eldre møbler f<llk velger å trekke
om. A trekke om nyere, industrilagde
møbler er ikke alltid like lønnsomt,
men hvis folk liker møbelet. er det

selvfølgelig ingenting i veien fbr å
gjøre det, sier Maiken. - Gamle
møbler holcler seg som regel bra. De
er laget av orclentlige materialer op;
er konstruert fbr å vare.

Kunder
- Det kan se

ut som clet f-ørst og

fremst cr voksne, godt etablerte folk
som ønsker ii f:i reparert ()g restnu-

rert sine gamle møbler, frlrteller
Maiken. -,feg har for eksempel
kuncler som har arvet gamle mØbler.
Folk som har vært på loppemarked
og kjøpt slike møbler kontakter meg
også. -Jeg har en del kunder fra
området her, kanskje forcli folk på
Kampen er opptatt 'w 'i ta vare på
gamle ting, tror Maiken. - Se bare på
hvordan fblk tar vare på de gamle
husene her!
Da passer det godt at møbeltapetsererverkstedet holder til i et 160 år
gammelt hus. Maiken forteller at
huset opp gjennom tiden har vært
benyttet båcle som stall og ljøs og
som melkebutikk. Nå er clet altså
Maiken som holder gamle håndverkstradisjoner i hevd i det gamle
huset.
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Kampen ph Kampen
Den mest dramatiske
dagen i Kampens historie
inntraff den 16. april 1878,
da det kom til voldsomme
sammenstøt mellom bydelens befolkning og militære mannskaper. Kanskje er
det minnet om dette som
har fått enkelte til å tro at
navnet "Kampen" har noe
med slagsmål å giøre.
Av Erik Oluf Melvold
Etter en høykonjunktur i begynnelsen av l87o-årene korn lavkoniunkturen ved midten av tiåret, og
de dirdige tider førte til prisfall,
lØnnsreduksjoner og oppsigelser

innen industri og l-ritnclverk.
Håndverksvennenes irrslønn falt for
eksenrpel fra 1230,- kroner i 1875 til

t179.- i 1880. noe sotn nok var mer
enn prisfallet, fordi arbeidsgiverne
kunne presse ned lØnningene i de
dådige tidene. Men lykkelig var den
som i det hele tatt hadde arbeid.
Den arbeidsløse var henvist til fattighjelpen, som både var skrinn og fornedrende. Selv om den var strengt

behovsprØvd, var omkring 1880
hele 13,2 prosent av byens befolkning avhengig av fattighjelp.

Den ble sjelden gitt i kontanter, men
som rekvisisioner, hvor man for
eksempel kunne gå på Mangelsgården i Storgaten 36 og hente middagsmat.

Det murret i byens fattige Østkantbefblkning, og den 13. april 1878
eksploderte det. Lønningene på en
lang rekke bedrifter ble slått ned, og
rykterre sa at dct var eieren av
Kværner. Oluf Onsum. som stod bak

clette, noe som neppe medfØrte riktighet. Men Onsum - "Slegga" kalletkom til å stå som et symbol på de

rike som utsugde arbeidsfolk ved
oppsigelser og luselØnn. Onsum var
også en hard arbeiclsgiver, så det var
kanskje ikke så rart at aggresjonen
ncttopp ble rettet mot ham. Men
det er symptomatisk at visstnok få
av hans egne ansatte deltok i tumultene; det var særlig folk fra Kampen
som var aktive, og der bodde få
Kværnerarbeidere: de holdt til på
Vålerenga.
Ilzide lørdag den I 3.

<>g

søn<lag 74.

april var det store mennskemengder
utenfor Onsums hlem i St. Hallvards
gate 33, "Munkengen" eller
"()nsumsslottet", som eiendommen
t>gsir ble kalt. Men clisse dagene

t

begrenset mengclen seg til piping
og huiing. Manclag den 15. april tok
begivenhetene en mer dramatisk
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vending. Det hadde samlet en seg 56.000 utenfor Onsumslottet, og nå
tok de til å kaste stein, også mot
politiet, som stocl maktesløse.
Militære mannskaper ble tilkalt, og
på Galgeberg, hvor kommunen
ulykksaligvis hadde pukksteinlaget

utviklet det seg til et regulært sla6;.
Kvinner t>g barn bar stein til mennene i f'ørste rekkc, r>g flere politifolk
og rnilitære rnannskaper ble såret,
som rittmester (iiørstad, som ramlet
av hesten og besvimte, etter en ftrlltrefTer. Utover kvelden, vecl 23-tiden,

a

foet det

seg.

Det var fbrfesten store menneskemengder i aktivitet, Aftenposten
anslo at 15-20.000 var i gatene på
Østkanten. Dagen etter fortsatte
tumultene, nå som omfattende gatekamper - pir Kampen. Soldatene ble
utstyrt mecl blanke bajonetter og ti
skarpe sktrdd. En del kampefolk
haclcle samlet seg på knansene der
parken senere skulle anlegges, og kastes stein mot solclatene, andre gikk
opp i husene og lot det regne med
stein og sikkert også pisspotter over
infanterister og kavalleri. Andre kampianere barrikaderte seg i ulendet
ovenfor Brinken, opp mot dagens
park.Ved 2?-ticlen gikk infanteriet på
mecl blinkende balonetter, og fblk
trakk seg tilbake til tryggheten i
Kampens tftmge ()g bakkete gater.
Sett rre(l borgersk:rpets Øyne fbrtonte disse arbeicleropptoyene seg som
clen f'Ørstc bØlgc av clen bkrclige
komrnunisme: mall haclcle nemlig

grad, arnestedet for den russiske

menter, men hvor rå og formørket
de enn er, så er aktelsen fbr presten
ingenlunde utdødd blant dem - tvert
i mot lar de seg villigen styre og veilede av presten, og clenne prest må
oppfatte sin stilling som noe av en
misjonær og utøve sin virksomhet i
overensstemmende hermecl. "

revolnsjon.
Og nettopp i 1878, året cla Kampen
ble innlemmet i Christiania, Llttalte
clen berØmte Enerhaugprest

Honoratius Halling: "Kampen har en
stor clel av hovedstaclens verste ele-
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Til Beboere på Kampen

ge leveklir.

Ønsker dere lengre sommerkvelder.
Vi lager losninger for enhver bakgård på KAMPEN og ouregn.

haclcle forresten orcl p:i
scg firr en å være en "rØcl" b1'clel,

larrgt innover i viirt l'tunclrelir. | 1923
ble firr eksempel Karnpen i en Chat
Noir-vise firresljitt ornclØpt til Pet(>
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Pariserkommuncn fiiskt i minne.
Men urolighetene var neppe et
resultat av faglig eller politisk orgu-

Kampen

e n }e

enør

og Omegn.

Kom og se hvordan vi har løst våre sommerkvelder med
energisparende lamper,
Ring og avtal tid.
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Fem ekte Kampegutter
Jeg heter Joachim og er
åtte år snart. Jeg er femte
guttegenerasjon i Norderhovsgata 36. På bildene
ser du tippoldefar, oldefar,
bestefar og onkel.
TeksVfoto : Roger Gulbrandsen

Paul (tippolcle|hr)

Roger (bestefar)
Gårclen ble kjøpt av Paul Gulbranclsen ()g hans sØsken i 1938. Den
gang var det ti leiligheter med ett
rom og kjøkken. N:i er det fire store

leiligheter her.

Alf bodde i Hølandsgata før
Norderhovsgata. Roger bodde tre :ir
i Norderhovsgt. 3 (i Gamlekroken). I
19.38 fl).ttet Paul,Alf og Roger hit.
Espen og jeg er føclt og oppvokst i
Parrl og

gårclen.

Alf (olclefarl

Espen (rmkel)

PRESSEMELDING

HISTORISK I(ARNEVAL
I fbrbindelse rned Oslos loOGfirsjuvil det 13.-L4. mai neste år
fbregå et stort middelaldemrrungement i Gamlebyen. Et hist<lrisk karnevalsopptog hvor alle Osl<ls bydeler viser smakebiter fia sin lokale
historie vil ende opp i Gamlebyen.
Gamle Oslos l0OO-årskomite er
allerede i gang med planleggingen
og ønsker at alle skal være med!
Karnevalsoppto€iet tenkes å deles
inn i I I deler, en for hvert hundreår
og en for visjoner om fremtiden. Det
biler"rm

er enighet om at "hjulet" skal være
et samlende symbol, fra tidshjul,
kierrehjul og ringer, til bilhjnl og
toghiul. Det vil bli satt ned forskjellige grupper når clet gielder klesdrakter og rekvisitter slik at de som
trenller det skal få gode råd.Vi
Ønsker oss sang, dans og musikk og
inviterer alt fra middelalderdansere,
musikere og sangere til sambafolket
og rockere. Gamle Oslo er en multikulturell bydel og spesielt anclre
lands tradisioner og dans ønskes vel-
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kommen. Skolene vil arbeide med
prosjektet "Byhistoriske spill" og elever fra clette i samarbeid med andre
prosiekter vil være med i opptoget.
De som brenner av lyst til ir være
med eller som er nysgjerrig på inf<lrmasjon kan ta kontakt mecl koordinator fbr Gamle Oslos lOoO-årskomite, Lill Heidi opsahl, tlf .22 08 26 76.
lillheidi.opsahl@gamleoslo.oslo. kommLlne.no

INVITASJON TIL INNMELDELSE I KAMPEN VEL
ampen Vel er en interesseorganisasjon for alle beboere og det lokale næringslivet på Kampen. Styret består for tiden av 7
personer, men medlemsmassen er alt for liten. Vi tror det har sammenheng med dårlig informasjon fra Vel'ets side, og
retter hermed på dette.
Organisasjonene på Karnpen har separate virksomheter, men samarbeider om en del prosjekter. Historielaget, Bydelshuset,
Kampenposten, Barnefihnklubben og Kjernpedagskomiteen har i utgangspunktet ingenting med driften av Vel'et å gøre. Disse
organisajonenes fonnål sier seg selv, og Karnpen Vel tar seg av andre saker . Vel'et mottar informasjon om saker som vedrører
Karnpen fra bydeladministrasjonen og miljøbyen, og har også kontakt med politikere i bystyret. Hovedformålet er selvsagt å sikre
Karnpenbeboerne et best mulig miljø, og å sikre informasjon og muligheter for påvirkning i de saker som glelder beboerne.

Vel'et rnottar pr. idag økonomisk støtte fra Miljøbyen Gamle Oslo. Denne nedlegges 1.3.2000, og det betyr at Vel'et etter dette rnå
drives med kontingentmidler. Disse er idag så lave, at Vel'et vil måtte innstille mesteparten av sin virksomhet og kutte ut støtten til
aktiviteter i lokalmiljøet dersom ikke medlemsmassen øker betydelig.

Vi oppfordrer igjen alle Kampenbeboere til å melde seg inn i Vel'et. for å opprettholde - og bedre - virksomheten. Vi trenger også
flere styremedlemmer, bl.a. for å jobbe med park- og trafikksaker. Våre informasjonskanaler er Kampenposten, samt oppslag
utenfor bydelshuset, så følg med! Styremedlemmene står også oppført i Kampenposten i hvert nummer. Vi har også en postkasse på
bydelshuset, og tar gjerne i mot henvendelser.
Medlemskontingenten er kr. 75,- for enkeltpersoner, og kr. 150,- for familier. Bedrifter og borettslag oppfordres til å støtte Vel'et
med minimurn kr. 500,-. Fyll ut vedlagte kupong og legg den i postkassa vår, eller send den til oss. Du kan også melde deg inn vqd
å sende giro direkte til Kampen Vel, Bøgt. 21,0655 Oslo. Bankkonto 0803.21.06219.

HVA HAR VI GJORT:

o
o
o
r
o
o
o

Engasjementitrafikksaker: Galgebergforbindelsen
Gj ennomkjøring Rolf Hofmosgt.
Fartsdumper
Parkeringsproblematikk
Tyrilisaken:
Folkemøte og engasjement i saken
Parken:
Skaffet ballmål m.v. i "nyparken"
Deltatt i utformingen og opprustingen av "nyparken",
og planer for opprusting av den gamle parken
Arlig dugnad i samarbeid med Park- og Idrettsvesenet
Deltar i arrangementet
Kjempedagene:
Barnefilmklubben: Deltar i virksomheten
Julearrangementer: Henting og tenning av julegranen
Juletrefest for barna
Deltar i Fellesutvalget for Velforeninger i Gamle Oslo

HVA HAR VI STØTTET:

.
o
o
o

Kjempedagene
Kampenposten

Julegranen

Bamefilmklubben

Barne- og ungdomsarbeid på bydelshuset
Dugnadsfester i parken

Bydelshuset

Minikoret i menigheten

( ) Ja, jeg ønsker å bli medlem av Kampen Vel. Send meg bankgiro
( ) Jeg ønsker å bli medlem av styret. Kontakt meg på tlf:
Navn el. bedrift/borettslas

Adresse:
Sendes Kampen Vel, Bøgt. 21, 0655 Oslo

Postnr/sted

