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DANSESTUDIO
Barnedans, Klassisk, Hip hop, Break dance,
Jazz, moderne, Yoga og Barre au sole.
Kurs for barn, ungdom og voksne.
Vi holder til i store, flotte lokaler i
Borggata 7 på Tøyen.
Med pedagoger som
Igor Vaganov, Jeffrey Carter, Aina Lundby,
Vibeke Sæther og David Byer.
Vi holder til i Borggata 7, 0608 Oslo.
tlf: 23241814 epost: post@terpsi.no
www.terpsi.no

Leder
Sommeren nærmer seg, og Kampendagene er
rett rundt hjørnet. Nok en gang speiler arrangementet bydelens mange frivillige lag og foreninger. Det er verdt å merke seg de mange voksne
som gjør en frivillig innsats for at barna skal
holde på med en fornuftig aktivitet på fritiden.
I år vil Kampen Vel sette et spesielt fokus på
dette gjennom utdelingen av en egen pris til en
som har gjort en stor frivillig innsats for barn.
Denne gangen omtaler Kampenposten en
rekke jubileer. Speiderne i 17. Oslo Kampianerne
runder 90 år, en imponerende alder for en frivillig forening. Kampenposten har møtt ”gutter”
fra klasse 7B som avsluttet sin skolegang på
Kampen for 50 år siden, og Kampen Økologiske
Barnebondegård har vært et hyggelig innslag i
lokalmiljøet i 15 år.
Kampens mangfoldige næringsliv er beskrevet i møtet med burgersjappa, Royal Junk, og
alt-mulig-butikken, Tante Guri.
Kampens karakteristiske lave trehusbebyggelse trues fortsatt av boligspekulanter, som
ønsker å bygge høyt og tett for å få best mulig
avkastning på investeringene sine. Omstridte
byggesaker, som Kampengata 16–18 og blokken ved Kampentrappa, som vi omtalte i forrige
nummer av Kampenposten, er fortsatt aktuelle.
Noe av det som har gjort Kampen til et så
populært område i dag, er nettopp den godt bevarte historiske forstadsbebyggelsen, som bydelens innbyggere gjennom mange år har sloss
for å bevare. Områdets popularitet har ført til
at Kampen igjen er et interessant område for
spekulasjonsbygging. Selv om en og en byggesak i seg selv kan synes lite viktig, vil mange
omstridte utbygginger gå ut over helheten og
det karakteristiske lave trehusmiljøet som
Kampens innbyggere med rette er så stolte av.
De aktuelle byggesakene viser imidlertid at engasjementet for bevaring fortsatt står sterkt på
Kampen. Dette engasjementet kan det fort bli
bruk for igjen. Store deler av Kampen er nemlig
regulert for seks etasjes blokkbebyggelse.
Kampenposten har denne gangen fått en aldri
så liten ansiktsløftning og trykkes for første
gang i farger. Vi regner likevel med at våre lesere vil kjenne oss igjen på innholdet der vi som
vanlig fokuserer på lokale saker. Vi ønsker våre
lesere og annonsører en god sommer!
Gro Aschim, redaktør

Program for
Kampendagene 2009
Fredag 5. juni Konferansier Maya
Åpning av Kampendagene 2009
Kl. 17:00 Kampen Janitsjar spiller i gatene
Kl. 17:30 	Uteserveringen starter med mat og drikke
Kl. 18:00 Åpning ved Tore Sagen, kjent fra radio		
resepsjonen i P3
Kl. 18:00 	Utdeling av årets Kampenpris ved Tore Sagen
Kl. 18:00 Barneteater i storsalen, entre kr. 10,Kl. 18:20 Folkemusikalsk innslag med Ingeborg Tollefsen
Kl. 18:30 Bajazz Big Band
Kl. 19:00 Circus Mind, lokalt ungdomsband
Kl. 19:30 	Rotor, lokal voksenpop fra Kampen
Kl. 20:30 Samla Sota Blues/rock band
Kl. 21:00 Kampenjazz – superjam på Kampen Bistro,
		
entre kr. 100,-/50,-

Lørdag 6. juni Konferansier Maya
Kl. 11:00 Barnekarneval, Kampen skoles musikkorps spiller
		
i gatene
Kl. 12:00 Kampiaden 2009, sangdueller for 1.-7. klasse på 		
		
Kampen skole
Kl. 14:00 Terpsi Dansestudio, danseshow med barn og ungdom
Kl. 15:00 	Utdeling av ny pris ved Kampen Vel, ”Barnepris”
Kl. 15:00 Kampiaden 2009 Finale
Kl. 16:00 Kampenkoret
Kl. 16:30 	Uteserveringen starter
Kl. 16:30 Populær lokal Kampen-quiz
Kl. 18:30 Tante Aagot reunion Bluesband
Kl. 20:00 Pause
Kl. 20:30 Årets trekkplaster: Loveshack ”Velkommen til 		
		
80-tallet”
Kl. 22:00 Slutt på gateplan, arrangementet fortsetter inne

Søndag 7. Juni
Kl. 13:00 	Gudstjeneste med dåp i Kampen Park
Flamencodans ved Corinne Lyche Campos
		

Kampen Historielag arrangerer ”Åpen bakgård”

Kl. 21:00 Kampenjazz: As Time Goes By, jazzsangelever fra 		
		
Oslo musikk- og kulturskole, entre kr. 100,-/50,Fri adgang alle dager. Alle er hjertelig velkommen
Med forbehold om endringer. Se www.kampenbydelshus.no

Kampen Historielag har fotoutstilling med
historiske bilder fra
Kampen på kafé LilleKampen
5. juni – 30. august.
Sommerutgave Kampenposten 2009
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Foto: Trygve Beddari

Næringsliv

Tante Guri
inntar Kampen

Alt-mulig-butikken Tante Guri overtok i vinter de gamle lokalene til
Skaperverket på hjørnet mot Kampen park.

Foto: Tante Guri

Familien er med
Mange av produktene prydes av flotte
sort/hvitt-bilder av en jente med lyse
krøller fra en svunnen tid; nærmere
bestemt den senere tante Guri.
– Butikken er faktisk oppkalt etter
tanta mi, bekrefter Ola. – Vi hadde
en idedugnad for å finne et bra navn.
Så kom jeg på at vi kunne ringe tanta
Tante Guri har flyttet til Sonsgate ved hjelp av
gründerne Ola Refsnes, Anja Niemi og Katrin
Schauer, her supplert med ”vakt”-hunden
Edward utenfor butikken.

mi, for hun har alltid så gode ideer, utdyper han.
Og slik oppsto ideen om å bruke
tantas navn på butikken. – Tante Guri
var her på åpningen, forteller Ola.
– Hun synes dette er veldig stas, men
hun ble lettere sjokkert da hun kom
inn her og så navnet sitt og bilder av
seg selv over alt.
Og det er ikke bare Olas familie
som er involvert i dette. Butikken
tilbyr også søte ”mormorstrikkede”
luer og bukser som moren til Anja er
mester for. – Hun strikker jo så mye
fint til jenta mi, sier Anja, så da tenkte jeg at flere kunne få glede av det.

Smalfilm og ballongslipp
Et annet konsept som har slått godt
an, er ballongslipp i parken. Ideen
kommer fra Tyskland, der gründer

Jazza korpsband
Hos tante Guri kan du finne alt fra barnesykler
til kjøkkenting, klær, stoler, gamle LP-plater,
bøker og mye mer.

Katrin stammer fra. – Det er en konkurranse om hvilken ballong som flyr
lengst, forklarer idemakeren.
– Man fyller ut et kort og ber finneren skrive på hvor ballongen ble
funnet og sende kortet tilbake til oss.
Vinneren får selvfølgelig en premie
fra butikken.

– Butikken er faktisk
oppkalt etter tanta mi,
bekrefter Ola.
De iderike butikkeierne organiserer også konserter, bokopplesninger
og smalfilmkvelder med appell både
til barn og voksne. Så langt kan de berette om fullt hus på de ulike arrangementene.
– Vi håper jo at naboene setter pris
på oss, avslutter Ola.
Starten til dette nyeste tilskuddet til Kampens butikk- og kulturliv
lover i hvert fall bra. Og med Tante
Guris sommerpakke, en kurv med alt
du trenger til en dag i parken, tror vi
nok at flere enn de nærmeste naboene kommer til å sette pris på tanta
i Sonsgate.
Tekst og foto: Gro Aschim

Det var ikke tradisjonell korpsmusikk som hørtes på Kampen Bistro da
skolekorpsets band, Kampen Soul Searchers, gjorde suksess på Kampenjazz i mars.
Bandet, som består av elleve av de eldste barna i korpset, imponerte med
svingende toner sammen med Skybakmoen/Roaldsnes Duo.
– Dette er et tiltak for de største barna som trenger større utfordringer,
og samtidig synes det er kult å spille i band, forteller dirigent Pål Rullestad.
– Bandet ser også ut til å ha gjort det mer interessant med korps.
Ifølge dirigenten spiller Kampen Soul Searchers alt fra jazz og pop til
blues. Barna som er med i bandet, spiller stort sett sine vanlige instrumenter, men det er også muligheter til å prøve noe nytt. – Vi har for eksempel
også med piano og gitar. I tillegg er det noen av jentene som synger. Men,
korpsinstrumentene skal fortsatt være bærende.
Rullestad mener at korpset totalt sett har blitt bedre etter at de startet
bandet. – Bandmedlemmene har blitt flinkere til å lese noter, og de drar
med seg de mindre barna, forklarer han.
Kampen Soul Searchers har så langt spilt flere konserter med korpset,
men opptredenen på Kampenjazz var bandets første ”proffe” jobb. Mye
tyder på at det ikke blir den siste. Suksessen på Kampenjazz var i hvert fall
så stor at bandet allerede er invitert tilbake.
GA

Friluftsspill i Familiekroken

Foto: Leif Gjerland

D

e tre innehaverne, smalfilmprodusent Ola Refsnes, fotokunstner Anja Niemi og grafisk designer Katrin Schauer hadde
lyst til å åpne en butikk de selv kunne
trives i. – Vi har ikke så store ambisjoner om å tjene masse penger, fastslår
Ola, men vi synes vi har et bra konsept og kommer derfor gjerne innom
selv - også når vi ikke er på jobb.
Det lille hjørnelokalet huser virkelig ”butikken med det rare i”, eller
en opplevelsesbutikk som de tre
gründerne liker å kalle den. Her kan
du få alt fra spesialimportert brus fra
Tyskland og Italia, spise- og drikkeunderlag med Oslo-motiver, klistremerker til å pynte permer med,
T-skjorter på Norgesglass, ”lysposer”
til å henge opp, lamper med plass til
eget foto, tavlemalte serviettringer,
vintage-radioer med iPod-tilkopling,
”LOMO-kameraer” i plast, barnesykler av tre i tillegg til fotokunst,
postkort, fargerike klær og puter,
samt kaffe, pastiller, bøker, såpebobler, lysdekorasjoner, filmer fra
Norsk Filminstitutt og mye mer.
Varene er en miks av egen design
og spesialimporterte produkter
fra blant annet Tyskland.

Kampen Barneteater setter opp det historiske spillet ”Hvorfor er de så sinte?”, som omhandler
arbeidskonflikten Onsumslaget, med to forestillinger 13. september 2009. Beboerne i Norderhovsgata 1–5 har gitt tillatelse til at skuespillet kan settes opp på historisk grunn i bakgården.
Sommerutgave Kampenposten 2009
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Aktuelt

Politisk storkoalisjon mot
Kampen
Kampentrappa skal rehabiliteres som følge av finanskrisa. Men samtidig trues det historiske trappemiljøet
av nybygg i Brinken 63 tett inntil trappa. Beboerne på
Kampen fremmet derfor Innbyggerinitiativ overfor bystyret, i et forsøk på å stoppe byggeplanene. Bare SV og
Venstre støttet forslaget i byutviklingskomiteen.

I

begynnelsen av mars leverte Tommy Grotterød og tre andre beboere
fra Kampen innbyggerinitiativet
med knapt 600 underskrifter til bystyret, via byutviklingskomiteen. Politikerne i Oslo ble oppfordret til å bevare
det grønne historiske miljøet rundt
Kampentrappa gjennom en omregulering av tomtene Brinken 53–65. For
Kampen Historielag og Kampen Vel,
som sto bak initiativet, var det vesentlig at tomtene utgjør et helhetlig miljø,
og at en seksetasjes blokk vil ødelegge
det. – Det kunne vært samlet inn langt
flere underskrifter, forteller Tommy
Grotterød, men vi hadde det travelt
med å få levert inn forslaget fordi byggesaken var under behandling. Folk
var enormt positive og ville protestere
mot planene.
Arbeiderpartiet sviktet Kampen
Oslos borgere kan levere inn forslag til
bystyret direkte – i såkalte innbyggerinitiativ – dersom de kan samle inn minimum 300 underskrifter for en sak.
Bystyret avviste imidlertid Kampens
innbyggerinitiativ i sitt møte i mars,
men vedtok, etter forslag fra Rødt, å
legge det ved en annen sak som allerede var reist av Venstre om å nedlegge
et bygge- og deleforbud for Brinken
53–65. Nestleder for byutviklingskomiteen, Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, var svært imøtekommende
ved overleveringen av underskriftene
fra Kampen og ble også sitert i Aftenposten som var til stede. – Jeg kan si
at vi kommer til å legge fram et forslag
om bygge- og deleforbud for Brinken
53–65, uttalte hun.
Men slik gikk det ikke. Da saken
ble behandlet i byutviklingskomiteen
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19. mai, la hun fram et motforslag
sammen med Høyre hvor Brinken
63/65 var utelatt fra bygge- og deleforbudet. Bare SV og Venstre støttet
forslaget fra Venstre hvor hele området var med. Fremskrittspartiet

preg av korridor. Som følge av manglende vedlikehold gjennom mange år ble
trappa til slutt stengt vinteren 2009.
Staten bevilget imidlertid ekstra midler
til Oslo kommune i vår, som følge av
finanskrisa. Av disse skal 2 millioner
kroner gå til Kampentrappa. Friluftsetaten regner med å kunne starte rehabiliteringsarbeidet i august og samarbeider nå med Byantikvaren for å ta
vare på trappas opprinnelige stil.
Når en blokk kan bli realisert i området, er imidlertid uklart, da firmaet
som søker ikke har fått innvilget ansvarsrett av Plan- og Bygningsetaten.
Dette fordi de etter etatens oppfat-

– Vi kan ikke gi opp kampen mot en seksetasjes blokk her,
sier Tommy Grotterød.
stemte mot begge forslagene og ville
dermed ikke bidra overhodet til å øke
områdets vern gjennom omregulering. Rødt og KrF er ikke representert
i byutviklingskomiteen, men om de
skulle støtte Kampens beboere i bystyret, vil det likevel monne lite mot
storkoalisjonen som vil ha blokk i
Brinken 63.
Kampentrappas framtid
Går dette gjennom endelig politisk behandling i bystyret, vil Kampentrappa
bli liggende bak blokka og får i framtida

ning ikke på tilfredsstillende vis besvarer de mangler etaten påpeker og
dermed viser liten evne og/eller vilje
til å oppfylle bestemmelsene i Planog Bygningsloven. Den aktuelle byggesaken er derfor avsluttet, men søker
har påklaget vedtaket.
– Vi kan ikke gi opp kampen mot
en seksetasjes blokk her, sier Tommy
Grotterød, som tok det aller første
skrittet mot innbyggerinitiativet.
– Vi kan rett og slett ikke finne oss i
at trappa blir sperret inne.

Byggeplaner i Kampengata
– fortsatt sterk motstand
Naboene til den tidligere Nerlien
Meszansky-fabrikken i Kampengata
16–18, mottok i april nabovarsel vedrørende søknad om riving, ombygging
og påbygging av eksisterende bebyggelse. Motstanden mot denne byggesaken, tidligere omtalt i Kampenpostens julenummer 2008, er fortsatt
massiv.
Til tross for at eier, Otium AS,
har fått tegnet inn enkelte endringer i forhold til de tidligere byggeplanene, er naboene fortsatt sterkt
imot byggeprosjektet. Og i brev fra
Byantikvaren, datert 19. februar
2009, heter det: – Byantikvaren kan
ikke se at våre tidligere uttalelser er
tatt til følge og vil fraråde forslaget
slik det nå foreligger.
I tillegg til en sterk fortetting, problemer i forhold til gateparkering,
lysforhold og manglende uteområder
som en realisering av byggeprosjektet

vil medføre, er det spesielt bakgårdsbebyggelsen som er stridens kjerne.
Gamle kart tyder på at det tidligere
sto en smal rekke av bakgårdsbygg på
tomten. I 1947 ble disse erstattet av
et verkstedsbygg som var større enn
de opprinnelige bakgårdsbygningene,
men likevel såpass lavt at det ikke
overskygget de små tilstøtende bakhagene. Utbygger foreslår nå å rive
verkstedsbygningen i bakgården og
sette opp et høyere leilighetsbygg på
grensen mot naboeiendommene.
Styremedlem i Kampen Historielag, Ragnhild Hoel, påpeker at det
foreslåtte nybygget vil dominere over
den eksisterende, lave trehusbebyggelsen fra 1860-/-70-tallet. – Dette
kvartalet utgjør et helhetlig lavt trehusmiljø og er et godt eksempel på
forstadens opprinnelige struktur med
bolighus mot gata og mindre næringsbygg i bakgården. Utbygger tar

overhodet ikke hensyn til kvartalets
verneverdige karakter, mener hun.
– Dette er et prosjekt som ikke bør
realiseres.
Tekst og foto: Gro Aschim
Utbygger søker om dispensasjon fra krav til
avstand til naboeiendommer, utnyttelsesgrad,
parkeringsbestemmelser og utearealer i forbindelse med byggeplaner for Kampengata 16–18.

KJØPMANN JAN TORE BERG ØNSKER
ALLE VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL
PÅ REMA 1000 ENSJØ

Tekst og foto: Marit Bache

59,-

MARINERT FLINTSTEK
Nordfjord, 59,00 pr. kg

49,-

KYLLINGFILET
TOMAT & BASILIKUM

18,-

REKER LØSVEKT
Frys, str. 90+, 18,00 pr. kg

Solvinge, 300 g, 163,33 pr. kg

ÅPNINGSTIDER 7-22 (9-20)
GLADENGVEIEN 2
Beboerne på Kampen vil ikke ha enda
en blokk rett nedenfor trappa.
Oslo uke 22- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Den virker unnselig, lett å overse,
før du skjønner at Royal Junk er ei burgersjappe
med sjarm og særpreg. Du finner den i Hedmarksgata 13 B,
inngang fra Numedalsgata.

– burgersjappe med
særpreg

Klassebilde fra 30-års-jubileet i 1989.
Til venstre fru Sandvig (frøken Hopland)
som hadde klassen fra 1. til 3. klasse. Til
høyre Lars Skauge, lærer i 7. klasse.

J

Fra skoletur til Bergen i forbindelse med
avslutningen av 7. klasse. Fra venstre:
Yngvar Mønnich, Torgeir Bratlie, Tor Harald
Larsen, John Terje Karlsen, Frank Larsen og
Lars Børja.

Klasse 7b

fra 1959 jubilerer

I år er det 50 år siden ”gutta” fra klasse 7B løp ut av skoledørene på
Kampen skole for siste gang.

N

år festkomitéen bestående
av Frank Larsen, Lars Børja
og John Terje Karlsen forteller fra skoletiden, skinner det tydelig
gjennom at gutta fortsatt er stolte av
skolen sin. – Kampen hadde byens
beste guttemusikk, fastslår Frank.
– Og overlærer Amundsen var den
beste overlæreren. Mens vaktmester
Gran sørget for at Kampen hadde den
reneste og mest ordentlige skolegården
i byen, supplerer John Terje og Lars.
Skolebespisningen der elevene satt
i lange rekker og spiste brødskiver
med svett gulost, er et minne som sitter igjen hos alle. – Det lå igjen en del
brødskiver under borda, innrømmes
det. – Og restene, som ble delt ut ved
flaggstanga i storefri, holdt liv i mange
barn fra nedre Kampen, mener gutta.
På 1950-tallet var det ikke så vanlig med varmt vann og bad innomhus,
og på skolen var det derfor badedag
en dag i uka. Barna badet i store kar
8
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i kjelleren. Og det var et klasseskille
mellom de som hadde varmt vann og
bad hjemme og de som ikke hadde.
– Man måtte ha med lapp hjemmefra for å slippe bading, forteller John
Terje, selv en av dem som slapp unna.

Idrettsbydelen
Idretten sto høyt i kurs på Kampen,
ifølge jubilantene, og mange fra Kampen skole hevdet seg på nasjonalt plan
både innen friidrett, hockey og fotball. – Kampen leverte på den tiden
omtrent halvparten av spillerne til
hockeylandslaget, tror gutta. – Og
skolelaget var jo nesten bedre enn
landslaget!
Frank, som bodde i samme gård som
vår store skøytemester, ”Kupper’n”,
husker godt skøyteheltens hjemkomst fra OL i Squaw Valley i 1960.
– Guttemusikken spilte, og det var
veldig stort, erindrer han.
Frank, Lars og John Terje var selv

aktive konkurransedansere. – Det var
vanlig å gå på danseskolen den gangen,
forklarer John Terje, og det ga status
å være flink til å danse. Hvis du ikke
lærte å danse swing, fikk du problemer! – Dessuten var det en sjanse til å
bli kjent med jenter, som vi ellers bare
så i frikvarterene, skyter Lars inn.
27. mai feiret gutta 50-års-jubileet
med stor fest. Kampenposten gratulerer! Tekst: Gro Aschim. Bilder: Utlånt fra klasse
7B/1959

Klasse 7B ved avslutningen av
skoleåret i 1959 sammen med sine
to lærere, O. Haugen (til venstre) og
Lars Skauge (til høyre). Klasse 7B:
Ulf Gjerde, Yngvar Mønnich, Arild
Johansen, John Terje Karlsen, Per
Kristian Lytomt, Arve Holm, Tom
Engebretsen, Tor Harald Larsen,
Steinar Berntzen, Per-Egil Hansen,
Rolf Eliesen, Torgeir Bratlie, Bjørn
Arild Gulbrandsen, Nils Christiansen,
Per Amund Berg, Trond Johannessen,
Arne Gustafson, Yngvar Bech, Frank
Larsen, Lars Børja, Per Lorentzen,
Øivind Bjordal, Jan Claes.

eg stakk innom for å høre litt om
tilbudet og kundekretsen og ble
tatt i mot av en av innehaverne,
Egil ”Bøtta” Slettengen, som eier stedet
sammen med kona, Mona Halvorsen,
bedre kjent som Punke-Mona. Hovedgeskjeften er cateringfirmaet Stunt Squad.
Royal Junk er fasaden utad – med to små
stoler stående på fortauet og plakater der
du kan lese den rikholdige menyen.
Bak det beskjedne ytret skjuler det seg
et fullverdig cateringkjøkken.
15. april hadde firmaet toårsjubileum,
og i disse dager utvides lokalene. Bøtta
forteller stolt at her blir det nytt kjøkken på 120 m2, topp utstyr og kjøle- og
fryserom. For tiden er de ni faste ansatte, forsterket med ekstrahjelp når det er
skikkelig kjør, som i julebordsesongen.
All maten lages på stedet, fra bunnen av,
med de beste råvarer. Ikke bare til cateringen, men også til burgersjappa. De to
kokkene er klassisk utdannet fra Hotell
Continental, og de leverer mat til alle
anledninger. Hjemmesida slår fast at
dette er ”catering med cred!” Det står videre at ”Vi leverer alt innenfor mat, så lenge vi får gjøre det på vår måte. Felles for alle
som jobber her er en dyp respekt for faget
og råvarene, og en like dyp forakt for ferdigprodukter og snarveier”. Og hvilken meny:
Hva med en ”Total Burnout”, der du får
røkt andebryst med sopp og eplemarmelade, glasert andebryst med kirsebær,
tyttebærmarinert ytrefilet av rein, rosmarinstekt bryst av gourmetkylling. Og
mye, mye mer! Stunt Squad leverer festmat, møtemat, felles frokostmåltider,
både til private og det offentlige.
Royal Junk og Stunt Squad er flere
ganger omtalt i media. I oktober ble de
presentert i Norge Rundt, en presentasjon som fikk sine følger: Etter innslaget
kom det busser med pensjonister fra Ski
som ville smake på de nå så berømte,

hjemmelagde pølsene, andre kom fra
Brumunddal og bare måtte smake luksusburgerne til Royal Junk.
I dag er det brødrene Jørgen og Robert
Pedersen som står i luka. Jørgen forteller at pølsene de selger, bratwurst og
lammepølse, er stappet på stedet, noe
han er tydelig stolt av.
Robert understreker et annet must:
God kundebehandling.
Jorunn Folkvord er innom og henter
med hjem burgere og dertil egna drikke.
Hun er en av mange i nabolaget som
stadig besøker Royal Junk. Robert kan
bekrefte at de fleste gjestene kommer
fra Vålerenga og Kampen. Sist jeg var
innom, kom det en ung gutt og Jørgen
sa kort: – Det vanlige? Noe kunden bekrefta. Stamkunder? – Ja, mange, kan
Robert og Jørgen fortelle. – Vi blir godt
kjent med de fleste av dem. En av dem er
innom hver dag og kjøper kyllingklubber og iste.
Denne kunden får av og til overraskelser i tillegg til sin faste bestilling, for
eksempel et ekstra kyllinglår av det
store saftige slaget. – Gode kunder skal
man ta vare på, slår Robert fast.
Tekst og foto: Mette Thurmann-Moe

Innehaver Egil ”Bøtta”
Slettengen.
Sommerutgave Kampenposten 2009
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Oslos eldste speidergruppe, 17. Oslo Kampianerne, feiret i vinter
90-års-jubileum med filmpriser og mottakelse på rød løper.

J

ubileet ble feiret med fest for speidere og foreldre på
Klingenberg kino. Skog, telt, bål og pinnebrød ble erstattet med filmfestival, limousin, rød løper og glamour. Filmfestivalen besto av sju kortfilmer der speiderne selv
hadde skrevet manus, filmet og vært skuespillere.
17. Oslo Kampianerne startet opp i 1919 og er dermed
den speidergruppen som har holdt på lengst i Oslo. Speiderne i Hagegata har overlevd to andre speidergrupper på
Kampen.
Kampianerne tok i 2004 initiativ til å starte prosjektet
”Mangfold i speideren”. Prosjektet jobber for å inkludere
flere barn med minoritetsbakgrunn i lokale speidergrupper. Kampianerne var prosjektets pilotgruppe i Oslo, og
troppen har med sine rundt 10% speidere med flerkulturell
bakgrunn, nådd sitt mål om å speile befolkningen i Gamle
Oslo. Kampianerne speidergruppe har i dag ca. 85 medlemmer med bakgrunn fra åtte forskjellige land.
Gruppeleder Marte Schrøder har gjort seg noen refleksjoner rundt 90-års-jubileet. – Det er ikke mange frivillige organisasjoner som har eksistert i så mange år,
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Foto: Stine Ga

brielsen

Over: Gruppens ulver i 1937 med flokkleder Randi Heian Oma og assistent Gunvor Hagtvedt.
Venstre: Fra starten av troppens sykkeltur til Danmark i 1938 utenfor Kampen Menighetshus.
Venstre, skråbilde: Troppstur til Holterkollen i Nittedal i 1927.
Venstre, nede: Fra innvielsen av 17. Oslos hytte Vennvassbu, 22. august 1937.
Nytt bilde: Kampianerne ankom filmfestivalen på rød løper.

uttaler hun. – For eksempel er speidergruppen eldre enn
Kampen Janitsjarkorps. Det er utrolig mange som har hatt
gleden av å være medlem hos oss opp gjennom årene.
– Hva tror du er grunnen til at Kampianerne speidergruppe
har overlevd så lenge?
– Jeg tror 17. Oslo speidergruppe har overlevd så lenge
fordi vi har solide tradisjoner, samtidig som vi har satset
nytt, mener gruppelederen. – Vi har stort fokus på kvalitet,
og har spennende turer og morsomme aktiviteter. For eksempel gikk turen sommeren 2008 til Sveits, hvor vi blant
annet raftet, klatret og besteg fjelltopper. Vi har dessuten
gode og flinke ledere.
– Hvorfor bør barn bli speidere?
– Å være speider er morsomt! Speiding er vennskap,
friluftsliv, samfunnsengasjement og kreativitet, fastslår
Marte Schrøder. – I speideren lærer barn å ta ansvar for seg
selv og andre. Noe som jeg mener er spesielt viktig i dagens
samfunn.
Tekst: Gro Aschim
Foto: Utlånt fra 17. Oslo Kampianerne
11

Kampen Økologiske Barnebondegård

Fest med hest
I femten år har hester, griser, sauer, geiter,
kaniner og høner gledet Kampens beboere på
Kampen Økologiske Barnebondegård (KØBB).
De siste årene er det satset mye på hest. Nå bor
både Blakken, Tinja og Svarten på gården sammen
med eselet Tussi. Og om ettermiddagen står barna
i kø for å ta ridetimer.

D

en ettermiddagen Kampenposten er på besøk, er det tre
unge ryttere mellom sju og ni
år som skal ri på Tinja under rideinstruktør Rannveig Brattegards ledelse.
Både Fritiof Bjerner, Amanda Hennie
Isaksen og Hedda Borgvin Christensen
gleder seg til ridetimene hver onsdag
selv om hesten er stor, og de blir ganske så små i forhold. – Min beste hest
er størst, og det er Svarten, forteller
Fritiof. Han er sju år, men har allerede
ridd i to. Amanda har ridd siden januar
og betror oss at det bare er kjempegøy
å sitte på en stor hest. Det synes Hedda også, og alle tre barna viser at de
både kan sitte på hesten uten å holde
seg fast i tøylene og snu seg rundt slik
at de sitter baklengs. Men plutselig går
det galt, og Fritiof deiser i bakken. Da
er det godt at hode og kropp er beskyttet med hjelm og ridevest, og snart har
Fritiof tørket tårene og er oppe på hesteryggen igjen.

Populære ridetimer
De siste årene har KØBB tilbudt ridetimer for barna i nabolaget. – Tilbudet er svært populært, forteller
Heidi Tønnessen ved KØBB. – Så vi
har venteliste, veldig lang venteliste
for ridetimer. Timene er billigere enn
på vanlig rideskole, men så har heller
ikke hester og ryttere store plassen å
boltre seg på ved KØBB. – Men det er
fint for små barn, sier Heidi Tønnessen. – Når barna blir eldre, anbefaler
vi dem å ta timer på en rideskole.
Hestegruppa på KØBB teller i dag
over 25 medlemmer fra 3 til 18 år,
12
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og ofte er det de eldste i gruppa som
er instruktører. De eldste tilbyr også
kjøring med hest og vogn nesten hver
eneste søndag for bondegårdens gjester. – I sommer skal de eldste jentene
i gruppa til Førde for å delta på NM
i fjordhest og NM i kjøring. Det blir

morsomt, forteller Tønnessen.
15 år på Kampen
1. april feiret KØBB sitt 15-års-jubileum med gjester, kjempestor marsipankake og taler. Heidi Tønnessen,
agronom og snart ferdig barneverns-

pedagog, har jobbet på gården siden
den første høsten. I dag jobber hun
sammen med førskolelærer Kjersti
Kvernhaugen og tre praktikanter:
Siri, Kjell og Nina. – Uten praktikantene hadde vi ikke klart oss, sier Heidi Tønnesen. For hverdagen er travel
med besøk av barnehager, skoler og
SFO-grupper og terapiridetimer med
voksne og ungdom på formiddagen.
Friluftsbarnehagen ”Friluften” har
fast tilhold på KØBB to dager i uka.
Om ettermiddagen har KØBB en stellegruppe for barn fra fjerdeklasse og
oppover. Her får barna delta i stell og
mating av dyra.
På ettermiddag- og kveldstid og i
helgene er det fortsatt frivillige som
bidrar til å holde bondegården i gang.
Kampenposten gratulerer KØBB
med jubileet!

Tussi til operaen
KØBBs populære esel Tussi er statist i operaen Carmen denne våren. Kampenposten har ved selvsyn sett at Tussi egner seg godt på
scenen. Eselet lar seg ikke stresse
verken av publikum, orkester eller av operasang. Hun beveger seg
over scenen som om hun aldri har
gjort annet mellom store og små
statister og velvoksne sangere.
Heidi Tønnessen ved KØBB forteller at Tussi klarer seg bra fordi
hun er vant til liv og røre fra bondegården. Så en kveld i operaen i
ny og ne klarer hun fint. Lønn for
innsatsen får hun også, så når en-

gasjementet ved Operaen er over,
får Tussi sin egen ponnivogn.
På Operaens nettside er Tussi
presentert på lik linje med Carmens berømte operasangere og
instruktører. Her står det blant
annet at Tussi gjester Den Norske
Opera & Ballett for første gang,
at hun er blitt 9 år og har teatererfaring fra julekrybba i Oslo
sentrum. Programmet røper også
at hun planlegger å bli drektig til
sommeren. Så neste sommer må
Tussi sannsynligvis forberede seg
til enda en ny rolle: rollen som
mamma.
KH

Tekst og foto: Kristin Hagen

Amanda Hennie Isaksen, Fritiof Bjerner og
Hedda Borgvin Christensen har ridetime på
KØBB en gang i uka. Her sitter de på hesten
Tinja.

Kampens ”Tussi Bjørling” gjorde lykke i operaens oppsetning av
Carmen i april og mai (foto: Erik Berg, Den Norske Opera og Ballet).

Svar på ”Hvor på Kampen”:
1. Vital aromaterapi & Thai massasje i Bøgata. 2. Bunnpris ved Kampen Bydelshus.
3. Hjemgaard, glasskunst i Bøgata. 4. Kampen Blomster i Nannestadgata
5. Kampen Møbeltapetsering i Normannsgata

Takk for oss! Etter denne utgaven av Kampenposten
forsvinner Jørgen Engeskog, Leif Gjerland og
Gro Aschim ut av redaksjonen etter henholdsvis tre,
åtte og elleve års frivillig innsats.
Nye medlemmer i redaksjonen er Mette Thurmann-Moe,
Bente Fausk og Agneta Kolstad.
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Kampen Økologiske Barnebondegård

– 15 årsjubileum!
På fundamentene til Kampen Friluftsbad, populært kalt Ishuset
(fordi vannet var uoppvarmet), ligger Kampen Økologiske Barnebondegård, KØBB.
Ishuset forsvant en gang på 1950-tallet. Deretter har arealene vært brukt som
skolehage for Kampen skole fram til skolehagedriften ble redusert på slutten av
1980-tallet, og tomta gradvis ble liggende brakk.

I

déen om en barnebondegård dukket opp i 1991, og ble videreutviklet som et prosjekt i regi av Bydel
Gamle Oslo og Miljøbyen Gamle Oslo.
Miljøby-prosjektet var et flerårig prosjekt med fokus på å ruste opp Oslo
indre by øst ved hjelp av statlige tilskudd i spleiselag med midler fra Oslo
kommune, sysselsettingsmidler og
betydelig egeninnsats. KØBB ble ett
av mange miljøprosjekter i bydelen,
kanskje det med mest fokus på barn og
oppvekstmiljø.
Det startet med utredningsmidler
fra Miljøverndepartementet. Tomta
som tilhørte Skolesjefen i Oslo, og en
liten bit eid av NSB ble stilt til disposisjon. Så ble det søkt om penger til
byggesaken, og prosjektet ble tegnet
og godkjent for bygging våren 1993.
Det ble søkt flere departementer, sysselsettingsmidler, sponsing, midler

fra bydelen og Skolesjefen - hele tiden
forutsatt en betydelig egeninnsats fra
barnebondegårdens venneforening.
En viktig forutsetning for å få til
prosjektet var at det skulle sysselsette
arbeidsledige. Gamle Oslo Servicesentral fikk den gang tilskudd for å sysselsette og gi opplæring til arbeidsledige.
En gruppe derfra bygde gårdshuset. I
tillegg var det med elektriker og rørlegger. Hele byggesaken ble ledet av
byggmester Varhaugvik med undertegnede som prosjektleder. Budsjettet
var på til sammen kr. 597.326,-.
Høsten 1993 arrangerte Avdeling
603 av Fellesforbundet en protestaksjon mot byggesaken. De ville at man
skulle slutte å benytte folk på sysselsettingstiltak, og heller gjennomføre
prosjektet som en ordinær byggesak.
Dette mente vi var urimelig, da det
ikke var penger til det, samtidig som

opplæringsprosjektet fungerte bra og
var viktig for de involverte. Protestene fra Fellesforbundet ble ikke tatt til
følge, og KØBB ble realisert.
Bygningskontrollen godkjente det
ferdige bygget 27. april 1994, og tre
dager etterpå var det oppstartfest.
Nina Seljord var KØBBs første bybonde, hengebuksvinet Bendix og sauen
Roberta de første dyrene.
Stor entusiasme og mange frivillige,
både store og små, har gjennom årene
sørget for at gården fortsatt lever. De
første årene med driftstilskudd fra
Miljøbyen Gamle Oslo, deretter drevet av Bydel Gamle Oslo. Det umulige
ble mulig gjennom vilje til satsning,
og de mange brukerne fra barnehager,
skoler og frivillige tilsier at de første
15 årene bare er en start på noe som
vil fortsette å leve.
Tekst og foto: Robert Lorange

Venstre: Grunnmurer og gulv armeres. Høyre: Gårdens første innbyggere, sauen Roberta (oppkalt etter artikkelforfatteren) og en hvit en uten navn.

Kampen Vel gleder seg til å møte alle
beboere under Kampendagene
Vi skal som alltid gjøre stas på en engasjert kampianer med
Kampenprisen. I tillegg har vi en overraskelse: Vi har opprettet en
ny barnepris, som skal deles ut lørdag. Følg med!
Vi ses! Vennlig hilsen styret
Kampen Vel er i ferd med å lage nettsider.
De er ikke helt klare ennå, men følg med på denne adressen for nyheter:
velnett.no/vel/oslo/oslo/kampen-vel.aspx
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Hvor på Kampen?

3.

Kampen har en del butikker, og vi kjenner dem så godt.
Men kjenner vi igjen butikkskiltene når vi bare ser detaljer?
1.

2.

5.
1. Er det langt til dette eksotiske 		
tilbudet?

4.

2. Sent og tidlig, dag ut og dag inn ..!
3. Hvor hører denne gledessprederen
hjemme?
4. Dette er neppe restaurant Blom
som har utvidet seg opp hit …
5. Hvor finner vi dette stilrene tilbudet på Kampen?
Er du besøkende eller lommekjent? Gi deg selv et poeng for hvert sted du vet hvor er, og bedøm deg selv etter følgende skala:
0 riktige – Bare på besøk?, 1 riktige – Nyinnflytter, 2 riktige – Husvarm, 3 riktige – Kjentmann, 4 riktige – Godt kjent på Kampen,
5 riktige – Lommekjent Kampenguide. (Svarene finner du et annet sted i avisen.)

av Leif Gjerland

Har du en time til overs? Frivilligsentralen er til for alle som har lyst
til å delta med sin frivillige innsats. Har du en interesse eller kunnskap du vil dele med andre?
Det er de frivilliges interesser som avgjør hvilke aktiviteter som settes i gang. Frivilligsentralen
samarbeider med mange lokale organisasjoner og med bydelen.
Frivilligsentralen kobler de som vil være frivillige og
de som vil ha kontakt med en frivillig. Eksempler
på aktiviteter er: leksehjelp, turvenn, besøksvenn,
matprosjekt, foredrag, byvandring m.m. Frivilligsentralen er et tilbud til alle i nærmiljøet, uansett alder.
Nå trenger vi frivillige som vil være leksehjelpere.
Ta kontakt med Kampen Frivilligsentral mandag
til fredag 9 – 16 på telefon 22 68 69 17 eller du kan
besøke oss i våre lokaler i Hedmarksgata 23.
Bildet er fra prosjektet “Vafler og Sambusa – mat fra hele
verden” – et integreringsprosjekt i nærmiljø.

Du kan lese mer på nettportalen for alle frivilligsentralene i Oslo: www.frivillig-oslo.no
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