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Kampens julekalender
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Kampen jubilerer
Flere av Kampens foreninger jubilerer i høst. Kampen Vel er 40 år, Kampen Historielag er 25 år og sjakklubben Kampen på brettet er 10 år. Alle
tre gjør på hver sin måte en viktig jobb for Kampens beboere. Kampenposten gratulerer!
Du kan lese om alle de tre jubilantene i høstens nummer av Kampenposten. I dette nummeret kan du også lese at Kampen Bydelshus innkaller
til ekstraordinært årsmøte 2. desember. På dagsorden står navneskifte:
Styret forslår å endre navnet på huset til Kampen kultur- og bydelshus.
Det nye navnet skal reflektere «styrets sterke ambisjoner om å legge enda
bedre til rette for at Kampen Scene og øvrige deler av huset kan tjene som
arena for kulturaktiviteter av alle mulige slag». Kampenposten mener det
er et spennende forslag, men synes det er en dårlig start at et av Bydelshusets flaggskip – Kampenjazz – i høst måtte flytte ut av Bydelshuset. Les
mer om dette i denne utgaven.
Det er snart jul, og som vanlig har vi forsøkt å samle det som skjer på
Kampen i slutten av november og desember i Kampens julekalender. Ta
deg tid til å gå på en spennende konsert eller besøk en av Kampens små
butikker eller serveringssteder i adventstida.
Har Kampenposten havnet i papirsøpla? Endelig kan du lese Kampenposten på nettet også. Gå inn på www.kampenposten.no og se selv!
Kampenposten ønsker alle en fin adventstid!

Lørdag 19. nov. – sønd. 12. des.
Utstilling i Galleri Kampen med
malerier Marilyn Amatruda. Galleriet er åpent tirsdag til fredag klokka
11.00 – 16.00, lørdag 11.00 – 15.00
og søndag 12.00 – 16.00. Mandag
stengt.
Søndag 27. nov. kl. 16.00 – 18.00
Kampen Kunstbarnehage holder julemarked i Galleri Bastian. Utstilling
av høstens tema «streetart» og salg av
barnas egenproduserte julepynt. Det
vil også bli mulighet til å kjøpe noe
varmt i koppen og nystekte vafler og
kaker.
Søndag 27. nov. kl. 18.00
Julegrantenning og aftensang.
Tradisjonell julegrantenning med
gang rundt juletreet. Etterpå er det
aftensang inne i kirken. Kampen
skoles musikkorps, prest Sunniva
Gylver, Kantor Peter James Downey
og medlemmer av Kampenkoret
deltar. Arr. Kampen kirke i samarbeid
med Kampen Vel.
Tirsdag 29. nov. kl. 19.00
En sogneprest ser tilbake – trettifem
år på Kampen ved Kirsti Aasen.
Møtet holdes i Storsalen, Bydelshuset. Arr. Kampen Historielag.
Tirsdag 29. nov.
Kampen historielags kalender for
2012 legges ut for salg på Tøyen Bok,
Javelin Kaffebar og Lille Kampen.

Søndag 4. des. kl. 12.00 – 15.00 Kjøring med hest og vogn og runderidning på Kampen økologiske
barnebondegård.

Søndag 11. des. kl. 18.00
Julefredskonsert «Nightlight» i
Kampen kirke med Tora Synnøve Yli
Myre, sang.

Søndag 4. des. kl. 19.00
Konsert ved Oslo Kammerkor i Kampen kirke.

Mandag 12. des. kl. 19.30
Juleklang. Konsert med sangerinnen
Eli Helland og noen av hennes elever
i Kampen kirke. Det begynner med
FOLK og ender i JAZZ med trioen
Bossa Intim.

Onsdag 7. des. kl. 19.00
«Film med mening». Vi feirer Nobels
fredspris-vorspiel med prisbelønnet dokumentar om de liberiske
fredsprisvinnerne i Kampen kirke.
Samtale om religionens konflikt- og
fredsskapende potensiale. Musikalsk
innslag.
Torsdag 8. des. kl. 19.30
Julekonsert ved Sebastian HaugenMarkussen m.fl. i Kampen kirke.
Fredag 9. des.
Bajazz Big Band holder sin tradisjonelle julekonsert på Kampen Scene.
Spesiell gjest Julie Dale Aagaard.
Lørdag 10. des. kl. 16.00
Tradisjonell julekonsert med Kampen
Janitsjar i Kampen kirke.
Søndag 11. des.
Siste åpningsdag kl. 12.00 – 16.00
for Studio Kampen. De som stikker
innom kan vente seg litt ekstra!

Onsdag 14. des. klokka 18.30
Jul i Sør. Konsert i Kampen kirke
med Torstein Sødal, Maria Arredondo
og kvederen fra Setesdalen, Kim
André Rysstad. Gjest er gospelkoret
Reflex.
Torsdag 15. des. kl. 17.00 – 19.00
Juleshow på Kampen økologiske
barnebondegård. Showet er lager
sammen med barna på gården.
Søndag 18. des. kl. 18.00
«The Festival of Nine Lessons and
Carols» etter engelsk tradisjon i
Kampen kirke. Med Kampenkoret og
dirigent kantor Peter James Downey.
Organist Svein Amund Skara. Gratis
inngang.
Lørdag 24. des. kl. 15.00
Gudstjeneste på julaften ved prest
Sunniva Gylver.

Kampen økologiske barnebondegård er åpen 12 – 15 hver lørdag og
søndag i desember. Zara galleri er adventsåpent søndagene 27. november,
4. desember og 18. desember fra 12.00 – 15.00.

Redaksjonen i Kampenposten

Svar på Hvor på Kampen? 1: Urinalet ved Kampen kirke. 2: Busskuret ved Kampen park.
3: Flaggstanga ved vannreservoaret 4: Oppslagstavla bak busskuret. 5: Strømboksen ved kirken.
Kampenposten Høst 2011
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I nabolaget

Chaska –

Blokk avvist, men byggesaken er uavklart

smykkeverksted
med særpreg
Det er ikke lett å drive butikk på Kampen.
Nå gir Studio Kampen seg. De kreative
innehaverne har opprettet agentur som
vil selge varene videre. To interiørarkitekter overtar lokalet som kontor.
Klesskapet i Bøgata 21 har blitt til
Chaska, et smykkeverksted drevet av
Celestino fra Peru og Angelina med bakgrunn fra Kroatia. Chaska betyr stjerne
på quechua, og alle smykkene har innslag
av kulturen fra indianerstammer som
Mochika, Inka og Nasca. Stener med spesielle betydninger og gammelt håndverk
gir hvert smykke et unikt preg.
Celestino lager smykkene, og Angelina,
som egentlig er tannlegeassistent, hjelper
til med sluttarbeidet. Venner og familie i
Peru får prosenter for salg av sine bidrag,
et slags familiært «fairtrade». Noen av
smykkene er resirkulerte, med utgangspunkt i både gafler og skjeer!
Vi trenger små butikker på Kampen.
Legg julehandelen til småbutikkene.

Omsorg+ reiser seg
Den siste måneden har nybygget på hjørnet av Norderhovgata og Brinken
reist seg høyere og høyere. Planen er fortsatt at Kampen Bo- og Aktivitetshus skal stå ferdig 15. juni 2012. Bygget skal huse et såkalt Omsorg+-tilbud
med 90 leiligheter til eldre over 60 år som ikke lenger kan bo hjemme. Det
er Kirkens Bymisjon som skal drifte Kampen Bo- og Aktivitetshus, som
foruten leilighetene skal inneholde store fellesrom, eldresenter, hjemmehjelpsbase og ha en døgnkontinuerlig bemanning. En kafeteria blir det også
plass til.

Ny prest og nytt menighetsråd i Kampen kirke

Mettes grønne hjørne

Kampen menighet har denne høsten fått både en nytilsatt prest og
et nytt menighetsråd. Lars Martin
Dahl er tilsatt som kapellan i Gamle
Oslo, med stabstilhørighet Kampen. Sunniva Gylver er fortsatt fungerende sokneprest.
Det nye menighetsrådet ser slik
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ut: Brit Vareberg (leder), Liv Anna
Hagen (nestleder), Mette Kristin
Brenna, Berge-Andreas Steinsvåg,
Anne Cathrine Owe og Lene BeckerAndersen. Varamedlemmer er:
Torill Bull-Njaa Larsen, Rolf Andersen, Bjørn Hecter, Ragnhild (Pia)
Hougen og Angelica Fritzvold.

Alunrot

Heuchera sanguinea
Alunrot er en skyggetålende, bunndekkende staude med
bladvariasjoner fra grønt til mørk rødt. Planten blir også fin i
krukker og blomstrer fra juni til september. På grunn av det
fine bladverket er den dekorativ hele sesongen. Bladene
vokser i rosetter. Blomstene kommer opp i elegante aks
hvor de danner et hvitt, rosa eller rødt slør, alt etter hvilken
sort man velger. Roten smaker av alun. Indianerne i NordAmerika brukte røttene tørket og malt, blant annet mot
blødninger og verkebyller.

Plan- og bygningsetaten har avvist
seksetasjes blokk i Kampentrappa. Saken er likevel ikke endelig avgjort da
utbygger har klaget på avgjørelsen.
Kampen Vel var tilfreds med avslaget og deler etatens oppfatning om at
blokk på seks etasjer helt inntil Kampentrappa ikke skal realiseres. Både
hensynet til den nyrestaurerte trappa,
til parken og til det verneverdige trehusmiljøet tilsier et mindre og lavere
hus. Kampen Vel og Kampen historielag protesterte mot planene som
forelå og fikk altså medhold. Også Bydel Gamle Oslo og Friluftsetaten var
kritiske til planene. Trafikkforholdene

ble også kommentert fra nærmiljøets
side, da forholdene i Brinken og bunnen av trappa er lite tilfredsstillende
og kan bli verre med planene.
Seff Holding AS som er ny tiltakshaver, har påklaget avgjørelsen og Planog bygningsetaten har bedt om nye
innspill etter dette. Kampen Vel, med
støtte fra Historielaget, har derfor
igjen sendt inn uttalelse i høst. Velet
bestrider utbyggers framstilling i klagen, minner om noen av de viktigste
innvendingene, støtter etatens vurderinger og ber om at avslaget blir opprettholdt. Kampenposten følger saken.

Yogakurs på Kampen!
I Kampenklinikkens lokaler i Hedmarksgata har Lise M. Sørlie holdt yogakurs fra mai i år. Vi merker den rolige
stemningen i lokalet med en gang vi
kommer inn. Dempet belysning og levende lys er med på å gi en god atmosfære.
Lise M. Sørlie har solid faglig bakgrunn. Hun er sertifisert yogalærer
i klassisk yoga gjennom Yoga Works,

og i yoga mot stress og utbrenthet gjennom Elisabeth Engqvist og Institutet
för Medicinsk Yoga i Sverige. I tillegg
avslutter hun våren 2012 en toårig utdannelse ved Kundaliniyoga Institutet i
Stockholm.
Hva slags yogakurs kan du tilby? spør
Kampenposten.
Jeg kan tilby kurs innen klassisk yoga
og medisinsk yoga. På sikt ønsker jeg
også å tilby kurs for bedrifter, enten her
i lokalene på Kampenklinikken eller ute
hos bedriftene. Man må ikke holde på i
1 ½ time for å få utbytte av yoga. 15 minutter i lunsjen kan gjøre underverker
for stive nakker og slitne hoder.
Hva er klassisk yoga? Klassisk yoga består av fysiske øvelser, pusteteknikker,
avspenning og meditasjon.
Hvorfor skal vi praktisere yoga? Fordi
yoga gjør hverdagen både bedre og morsommere! Bedre ved at du kommer i
form og blir smidig, at muskler, ledd og
skjelett styrkes og at sirkulasjonen stimuleres. Morsommere fordi du får mer
energi – og dermed bedre humør.
Kampenposten treffer fornøyde kursdeltakere som svever hjemover, nedstresset og avspente etter en time med
klassisk yoga hos Lise M. Sørlie. Det
kommer flere nye kurs over nyttår! Se
www.kampenklinikken.no.

Det blir
juletre i år
også!
I mange år har Kampen Vel sørget for at det har blitt satt opp
juletre foran kirka. Julegrantenninga med gang rundt treet
til musikk fra Kampen skoles
musikkorps er en årlig begivenhet som gleder mange kampenboere. Mange stiller opp enten
det snør eller regner. Etterpå
er det konsert i kirka, og så står
treet der og lyser opp i den mørkeste tida på året, til glede for
enda flere.
Treet skal kjøpes inn, transporteres og settes opp, og lysene
skal være i orden og settes opp
de også. Utgiftene er store for et
vel som sliter med økonomien,
bare treet koster mer enn 5000
kroner.
I år kan vi takke næringsdrivende på Kampen for at det blir
juletre foran kirka.
I skrivende stund har disse
lovet et bidrag til treet: Studio
Kjell Jarnfeldt, Bjørn Hecter
klinikken, City Taktekking as,
Norsk Bandysport, Gunnar
Ruud Catering og Galleri Kampen. Velet håper også på bidrag
fra flere.

Kampenposten Høst 2011
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Nærmiljøstasjon åpner på Kampen
Nå får vi miljøstasjon på Kampen. Miljøstasjonen er under bygging i Bøgata
vis à vis Kampen park. Prosjektleder
Dugald Baird Hultberg informerer
Kampenposten om at miljøstasjonen
sannsynligvis åpner før jul. Åpningstidene er ikke helt avklart i skrivende
stund, men miljøstasjonen skal være
åpen alle hverdager, med kveldsåpent
to ganger i uken, etter mønster fra nærmiljøstasjonen på
Sofienberg.
Byggingen av miljøstasjonen
er i regi av Bydelsrusken 2, som
er et samarbeidsprosjekt mellom Bydel Grünerløkka og Rusmiddeletaten. Det er et arbeidskvalifiseringsprosjekt, det vil si
at de ansatte får et eierskap til
prosjektet. Samtidig som de bygger miljøstasjonen, kvalifiserer de
seg til jobb på anlegget. Det er lagt
vekt på tradisjonell og miljøtilpasset byggeskikk, slik at miljøstasjonen

skal passe sammen med de gamle
bygningene som sto på tomta fra før.
Grunnen til at Bydel Grünerløkka er
med på dette, er erfaringen bydelen
har med en tilsvarende nærmiljøstasjon ved Sofienbergparken.
Dugald Baird Hultberg fremhever
at dette blir et ressurssted for beboere i nærmiljøet.

Hyggelig betjening,
alle rettigheter,
visekvelder, god mat,
alt innen catering og
selskapsmat, juletallerken
og pinnekjøtt.

– alt innen catering og selskapsmat
Hedmarksgata 29, 0658 Oslo
Telefon 22 19 53 42 / 911 83 431 Faks 21 37 96 38
Epost dileks.kafe@gmail.com Web dileks.no
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Alt spesialavfall kan leveres her, i
behagelig gangavstand for beboerne
på Kampen. Det er planlagt en egen
avdeling for gjenbruk, hvor man kan
levere inn brukbare ting som ellers
ville blitt kastet.
Vi gleder oss og ønsker nærmiljøstasjonen velkommen!
Tekst og foto: Mette Thurmann-Moe

Her kommer Kampens nærmiljøstasjon.

Hos oss får du
gavekort og fine
julegavetilbud

Bom i Skedsmogata!
Miraklet har skjedd: Folk på Kampen går nå til skole
og jobb i høstmørket uten fare for liv og helse.
Årsak: Én handlekraftig kommunal leder og vips er
det bom i Skedsmogata.
Walter Frøyen, leder for hele Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i
Oslo, har i høst samlet all virksomhet i Skedsmogata 25. Gårdeieren har
lagt til rette for 180 ansatte og deres
besøkende gjennom oppussing av
bygningen. Walter Frøyen opplyser
til Kampenposten at kontrakten er på
10 år.
– Et ufravikelig krav for å leie oss
inn her var at grunneier stengte trafikken gjennom eiendommen. Jeg
har sjøl bevitna at barn nesten er blitt
påkjørt og en forelder med barnevogn
var på nippet til å bli kjørt ned. Trygghet for barna som kommer hit, er et
grunnleggende premiss for PPT, som
betjener alle barn i Osloskolen med
særskilte behov. Også de ansatte følte
seg utrygge, sier Frøyen. Han har hatt
tett kontakt med gårdeier som var
svært positiv til bommen og nå tar alt
vedlikehold av den. Det trengs stadig
reparasjoner. - Først prøvde vi å stenge gjennomkjøringen med betongsperrer nærmere T-banen, men de ble
røsket vekk av rasende bilister. Også
bommen har blitt utsatt for rampone-

ring. Vi forsøker å lukke den så raskt
vi ser den er åpen, men folk går bare
ut av bilene sine og river den opp så
lenge låsen ikke virker. Vi reparerer
så fort det er mulig, opplyser Frøyen.
Alle som går til T-banen om morgenen, kan bevitne de nye tilstandene.
Av og til kommer en bil som må snu
da sjåføren ikke har fått med seg nyheten. Men ellers er det blitt riktig
hyggelig å gå på jobb uten å være redd
verken for seg selv eller for skolebarna som tidligere ble presset av veien.
For et par år siden kom det opp en del
fartshumper i Skedsmogata, blant
annet midt under Gjøvikbanen. Nå
blir alle våte her i den store vanndammen som stadig samler seg. Humpen
demper nok farten gjennom vannet,
men mange bilister blir irritert over
humper og setter farten opp etterpå.
I minst 20 år har ulike institusjoner
og privatpersoner på Kampen forsøkt
å få stengt Skedsmogata. Det var også
en aksjon hvor beboere selv stengte
veien, men dette er så lenge siden at
undertegnede har glemt hvem som
gjorde det. Samferdselsetaten har

hevdet at gata ikke var farlig, basert
på sine tellinger av biler. Ulike byråder for samferdsel opp gjennom årene
har vendt det døve øret til eller skjøvet henvendelser videre. Utallige privatpersoner har ringt politi og diverse
etater. Møter med bydel Gamle Oslo
har ikke ført fram. Eiendoms- og Byfornyelsesetaten anerkjente til slutt
problemet så det ut til, da de startet
planleggingen av Tyngdepunktet. De
så for seg en snarlig stengning som
følge av utbygging på Ensjø.
Selv om gjennomkjøring alltid har
vært forbudt, og industribygningene
nærmest ble ristet i filler, i tillegg til
faren for fotgjengerne, har det altså
ikke lyktes å få stengt Skedsmogata.
Antall beboere på Kampen som har
sett eller opplevd alvorlige situasjoner har økt i takt med trafikken. Farligst har det vært midt i undergangen
under Gjøvikbanen om morgenen.
Men selv ikke fortauene, på de deler
av Skedsmogata som har dette, har
vært trygge, der irriterte bilister har
presset seg fram. Stor trafikk i høy
hastighet i uoversiktlige kryss og
mellom fartshumpene, hører også
med til situasjonsbeskrivelsen, noe
Østkantavisa satte søkelyset på for
noen år siden. Etter årelang kamp gav
nærmiljøet opp. Dette var før. Plutselig en dag sto bommen der uten mer
oppstyr og Skedsmogata er stengt.
Utrolig. 
Tekst og foto: Marit Bache


Vi har fremdeles
ledige timer
før jul

Til alle våre kunder
– god jul og godt nyttår!
Torill & Kjersti

hårkammerset
Tlf 22 57 13 73

Ny bom stenger for ulovlig kjøring både gjennom
private eiendommer og Skedsmogata.
Kampenposten Høst 2011
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blir spesielt kommentert: «Dette er
kun en illusorisk park – dvs den finnes ikke i virkeligheten. Det avsatte
området er dels en bratt skråning,
uegnet til aktivitet, dels består den
av to små plenstykker, uegnet for aktivitet og lek, ikke minst fordi «parken» deles på midten av en trafikkert
vei(!). Bilveien vil være en av hovedbilveiene i området. Den skal brukes
for innkjøring til gatetun og for gjennomkjøring til Jordal. Innkjøring via
rampe til garasjeanlegg under samtlige blokker vil også skje her. Kampen
Vel krever at navnet Rolf Hofmos
park fjernes da det er helt misvisende.
Velet foreslår seks etasjer som
makshøyde for hele Tyngdepunktet, med to unntak. Dette er samme
høyde som nybyggene som allerede
er oppført nær Tyngdepunktet. Utearealene til de nye husene derimot

er ikke et eksempel til etterfølgelse,
ifølge velet.
Kampenposten har tidligere skrevet om at bygningene på Ensjø vil
virke som en mur mellom Kampen
og resten av Ensjø. Muren er der fortsatt i den nye planskissen, men den
er flyttet litt lenger vekk fra Kampen.
Langs hele Ensjøveien er det foreslått
en lang og nærmest uavbrutt bebyggelse på 10 etasjer, med et 12-etasjes «signalbygg» på hjørnet der Rolf
Hofmosgate møter Ensjøveien. Velet
ønsker også denne bebyggelsen ned
til 6 etasjer, med maks 8 på hjørnet.
Det er lagt fram to alternativer for
Tyngdepunktet, med og uten bevaring av Levahns mekaniske verksted.
Velet skriver at dersom verkstedet
skal bevares, må utnyttelsesgraden
ytterligere ned.
Tommy Grotterød, ny leder for

Kampen Vel, har et godt håp om at
planleggerne lytter til velet og modererer planene i Tyngdepunktet, slik at
også dette skal bli et godt miljø å bo i.
– Spesielt viktig er det at næringsområdet/torget blir levedyktig på sikt og
at ikke Tyngdepunktet lider samme
skjebne som Tøyensenteret. Det er
gledelig at Hovinbekken skal åpnes
og vi har også formidlet ønsket om at
dammen på torget får et naturlig preg
som kan bidra til å myke opp området, sier Grøtterød.
Tekst og foto: Marit Bache
Illustrasjon: Thorstein Ramberg Arkitektur AS

Det er satt av lite plass til lek ved nybygde blokker på Ensjø, noe Velet mener
ikke er et eksempel til etterfølgelse.

Forhåndshøring om Tyngdepunktet
Kampen Vel har sendt inn høringsuttalelse om nybyggingen i T-baneområdet på Ensjø.
Planskissen som er sendt ut til forhåndshøring i høst, viser at utbyggerne ønsker særdeles høy utnyttelsesgrad i Tyngdepunktet, med mange blokker på 10 og 12 etasjer.
Kampen Vel er tilfreds med at de laveste husene er tegnet inn mot Kampen og syns forslaget om et torg er
spennende. Velet protesterer imidlertid mot høydene og den tette samlingen av hus oppå T-banelokket, langs
Ensjøveien og også på Kampensiden
av T-banen. Forslaget harmonerer
ikke med områdene rundt og heller
ikke med ønsket om en «bymessig
utvikling», slik planprogrammet for
Ensjø beskriver, mener velet. Generelt ønsker Kampen Vel en omgjøring av Ensjø fra bilby til boligby med
noe næringsvirksomhet velkommen,
men tror ikke den framlagte skissen
vil gi akseptable bomiljøer i T-baneområdet. Utnyttelsesgraden er for

Den såkalte Rolf Hofmos Park blir liggende på begge sider av Rolf Hofmoes gate.
Bare østlige del er opparbeidet i dag.
8
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høy og grøntarealene for små og lite
anvendelige. Barns behov er ikke godt
ivaretatt, mener velet, som også minner om at tilsvarende forhold mellom

hus og uteområder i andre prosjekter
de seinere år har fått til dels sterk kritikk av fagfolk.
Den såkalte Rolf Hofmos Park

Ekstraordinært årsmøte
på Bydelshuset
Fredag 2. desember klokka 17 holdes ekstraordinært
årsmøte på flisrommet på Bydelshuset. På dagsorden står et forslag om å endre bydelshusets navn til
Kampen kultur- og bydelshus AL.
I styrets innkalling står det: Begrunnelsen er at
husets navn i større grad enn nå skal være dekkende
for det som faktisk skjer på huset daglig; konserter,
teaterforestillinger, band- og andre musikkøvinger,
sjakklubben, historielaget og mye annet. Forslaget
reflekterer også styrets sterke ambisjoner om å legge
enda bedre til rette for at Kampen Scene og øvrige
deler av huset kan tjene som arena for kulturaktiviteter av alle mulige slag. At huset også i framtiden
skal møte behovet for alle andre typer lokale fellesaktiviteter er en selvfølge.

Mange husløse speidere
Kampen-speiderne har fortsatt ikke funnet noe egnet
sted som kan erstatte lokalet de har leid i mange år i
Hagegata. Leiekontrakten deres går ut i februar 2012.
– Foreløpig ser det ikke lyst ut for oss, forteller gruppeleder Line Murud Andersen. – Aller helst ønsker vi
å få kjøpt eller leid vårt eget lokale, men sånn som det
ser ut nå, må vi ta det vi får. Lokalet vårt i Hagegata
har vært vannskadet hele det siste året, og vi har måttet være mye ute. Av og til har vi vært inne i Storsalen
i Bydelshuset, men det blir ikke det samme som å ha
et eget sted.
Line Murud Andersen forteller at Kampianerne
nå har mellom 80 og 90 medlemmer og at det stadig
kommer nye barn i alle aldre som vil begynne i speideren. – Det synes vi er kjempemoro, men vi trenger
altså et sted å være, sier Line Murud Andersen.
Kampenposten Høst 2011
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Søndag 8. oktober

Kampen Blomsterverksted
– og litt historie fra Bøgata 6
Den er et av Kampens landemerker. På Finn.no
skryter eiendomsmeglere av vår sjarmerende
bydel med bilder av nettopp Kampen Blomsterverksted. Nå er butikken ribbet, fylt med glorete
julekuler, og i vinduet henger et skilt med Konkurssalg. Hva skjer med vår kjære blomsterbutikk?
Mange Kampenbeboere var bekymret
da Kari ga seg etter å ha drevet butikken i 12 år. Hennes fagkunnskap som
blomsterdekoratør fikk alle balkonger,
bakgårder og små hager til å gro og
blomstre over hele Kampen. Det var
ikke bare at vi visste at her fikk vi de
beste varene. Det var like mye varmen,
atmosfæren og den personlige servicen, den var desidert blomsterbutikken i Oslo med mest sjel. Karis butikk
var møtested for Kampenfolk ved alle
livets anledninger, og et sted å stikke
innom bare for en titt og en prat.
Da Ola overtok etter Kari ga vi
ham en sjanse. Hjørnebutikken ved
kirken så ut til, så å si, blomstre som
før. Men så kom altså de urovekkende
70% SALG- plakatene. Og til slutt:
konkursplakat på vinduet. Ola drev
Embassy Blomster i Henrik Ibsens
gate som gikk konkurs og tok med seg
Kampen Blomsterverksted i fallet.
Det var altså ikke omsetningen på
Kampen som gikk dårlig.
Blant mengder av stearinlys og rariteter finner vi nå Andrew Shaw som
forteller at han kjøper opp konkursbo
over hele byen. Varene stablet i esker
og hauger er rester fra mange små butikker som har gitt opp, i kampen mot
kjeder og kjøpesentre.
Familiehistorie i Bøgata 6
Urolig måtte Kampenposten gå til
en pålitelig kilde: Karis svigermor og
enken etter Per på hjørnet. Som det
meste på Kampen har alt en nær sammenheng og en lang historie. Karin
Hansen er født og oppvokst i Bøgata 6.
– Jeg var fryktelig urolig da jeg fikk
vite om konkursen. Det har vært to
10
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tunge år, først med Per som var sykere enn noen visste om. Etter det
femte hjerteinfarktet ble han mye
dårligere. Men han ble tross alt 80 år.
Karin har blitt 79, men ser ti år
yngre ut. Likevel synes hun kreftene
ikke strekker til. Heldigvis bor et barnebarn og et oldebarn i huset og kan
hjelpe når det trengs. Hun forteller at
svigerdatteren Kari ble syk av lengsel
da hun fikk vite at Ola hadde gitt opp.
Hun ville tilbake til Kampen.
– Men Kari og Frank (Hansen, sønnen) bor jo på Fjellstrand på Nesodden, og Kari har blitt 58. Jeg advarte
henne, tenk på slitet og den lange
veien, sa jeg.
Svigerdatteren driver blomsterbutikk på Fjellstrand sammen med datteren Jeanette. De har nok med hus
og hage i tillegg. Karin Hansen vet
hvordan det er å drive butikk. Moren
hennes hadde frukt- og tobakkforretning i trehuset på det andre hjørnet

ved kirken før de bygget nr 10. 73 år
gammel orket hun ikke mer, og Karin
valgte fast jobb, først i Pengelotteriet
og siden i bank. Moren ble 93 og bodde i huset til det siste. – I vår familie
tar vi vare på hverandre, sier Karin.
– Men nå har jeg håp. En blomsterdekoratør ringte Kari og var interessert. Vi vil jo gjerne ha en med fagkunnskap. Jeg håper noe vil skje etter
jul, muligens starter butikken opp
igjen i februar. Vi kan jo håpe. I mellomtiden har konkurssalget kontrakt
ut året.
Man skulle jo tro at Kampen Blomsterverksted med sitt gode rykte og
fortreffelige beliggenhet vil være av
interesse for blomsterelskere. Så får
vi andre bare håpe at neste leietaker
har noe av den samme stoltheten
over fagkunnskap og nærheten til
kundene som Kari hadde.
Av Agneta Kolstad

Normannsgata

– Kampens boulevard –
strekker seg fra Galgeberg og opp til Kampen park

Fra 1850 var dette mer som en sti som
snodde seg over den grønne Kampenkollen. Bydelen lå den gang et godt
stykke øst for Christiania. Fram til byutvidelsen i 1878 ble gradvis de første
husene reist langsetter stien, som ble
til en kjerrevei som igjen ble til Normannsgata. Flere små selvbyggerhus
før byutvidelsen, men også murhus
og mindre leiegårder ble oppført av
den tidens byggmestere og eiendomsutviklere. Fra 1863 ble Kampen underlagt den alminnelige bygningslov av
1845, hvor det blant annet står at
trehus og bindingsverkshus ikke må
være større enn to etasjer.
Etableringsperioden av Kampen
strakte seg over mange år, og mange
mennesker var involvert. En samlet reguleringsplan for Kampen ble
ikke vedtatt før 1880, og da ble heldigvis den gradvis utviklede nedre

del av Normannsgata beholdt, mens
øvre Kampen fra Kampen kirke og
opp til den ennå ikke anlagte Kampen
park ble mer regulert som en klassisk rutenettplan.
Akvarellen er resultatet av en noe
frossen høstsøndag med papir og
vannfarger, produsert på min sittesekk mellom to parkerte biler. Motivet er fra den selvgrodde delen av Normannsgata, sett oppover gata. Bak
hjørnet av den treetasjes leiegården til
venstre, ligger tidligere Otto Olsens
røykeri, nå drevet av Brødrene Andreassen med lutefisk og frossen scampi
som viktigste næringsgrunnlag.
Videre oppover gata oppleves bebyggelsens mangfold og forskjellighet. Toetasjes leiegårder, nå utbedret
som eneboliger i rekke. Innimellom
ligger små hus med sidestilte gårdsrom. Litt lenger opp, der gateløpet

dreier, finner vi et hus med andreetasje under et klassisk mansardtak og
dertil med en fin forhage med syriner
hengende over gjerdet. Deretter følger nyere bebyggelse som dukker
opp bakerst i gateløpet der det dreier
mot øst. Og som et ekstra frodig byelement, ses det i bakgårdene til den
fargerikt malte bebyggelsen ruvende trekroner med løvet sprakende i
høstens sterke fargeprakt.
Dette er et fint og tydelig bymiljø på
Kampen, med varierende bygninger
som oppleves i en fin sammenheng, et
spennende gateløp, masse historiske
spor, mangfold, bolig og næring i enhet – dette må flere enn jeg oppleve
som et berikende gateløp i vår flotte og levende bydel Kampen.
Av Robert Lorange

Porterettet

Kongen på brettet
Sjakk betyr konge, selv om dronningen er den sterkeste brikken.
I «Sjakklubben Kampen på brettet» er Per Kristian Hansen eneveldig hersker.
I 10 år har store og små samlet seg i konsentrasjon på flisrommet i Bydelshuset.
– Sjakk er vel en slags transetilstand.
For dem som har falt ned i gryta, hender det vel at man glemmer både tid
og sted, sier Per Kristian Hansen, som
var initiativtaker til klubben som nå
jubilerer. I forbindelse med julebordet
i desember skal tiårsdagen markeres,
selv om «bursdagen» var den 25. september.
Livsvarig forhold
Omlag 400 store og små kampianere
har vært innom sjakklubben i løpet av
disse årene, hvorav ca 50 voksne. Voksengruppa er naturlig nok den mest
stabile. Det varierer mer hvor lenge
barna og ungdommene fortsetter. Per
Kristian anslår at rundt 20 prosent
av barna spiller i klubben i mange år,
og må dermed sies å være angrepet
av sjakkbasillen. En tilstand som for
mange er livsvarig.
Per Kristian begynte med sjakk allerede i 5-årsalderen, og behovet for et
sjakkmiljø i nærheten var årsaken til
at klubben ble startet.
– Jeg bodde i Sons gate, og en nabo
og jeg spilte sjakk i bakgården. Etter
hvert ble det mer og mer snakk
om at vi burde hatt en klubb. Så
spilte vi litt på Kafé Lars,
som Kampen Bistro het
den gangen. Det gikk enda
flere år før vi reklamerte for
sjakk på Kjempedagene (dagens Kampendager) i
2001. Og samme høst
ble klubben en realitet, forteller
Per Kristian.
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Nå er det bare han og Geir Farner
som har vært med fra begynnelsen.
Fordommer
Noen av oss har kanskje fordommer
mot sjakkspillere, som en litt kjedelig
og nerdete gjeng. Slike påstander blir
selvfølgelig avvist på det kraftigste:
– Jeg tror dette kommer av at mange
ser på sjakkspill som en evigvarende
tenkepause. Vi voksne spiller som
regel lynsjakk. Det vil si at hele partiet er over på fem minutter. Så da er
det både tempo og temperatur. Vi kan
rekke 20-30 partier på en kveld.
Og om noen har den villfarelsen at
sjakk bare er for de meste intelligente,
så tilbakevises dette også. Evne til å
konsentrere seg og tenke framover er
imidlertid viktige egenskaper.
Barna holder på fra klokka 17 til 19,
og etterpå tar voksensjakken over.
Tempoet er ikke like høyt blant barna.
Her er det mange som fremdeles er
under opplæring. Som regel er det bare
Per Kristian som er voksen, så de mest
erfarne barna må også ta et ansvar for
opplæring av nybegynnerne.
– Så er det noen ganger slik at man
helst ikke vil lære bort alle triksene
sine, og risikere å bli slått av eleven
etter hvert, forteller Per Kristian og
smiler. Men han beroliger straks med
at det stort sett går veldig fint for seg.
Kampen på brettet har stilt lag til
Oslo-mesterskap og NM, men har aldri kommet hjem med de største pokalene.
– Noen av spillerne ble veldig gode.
Spesielt 1996-årgangen var bra. De

fleste av dem har sluttet nå. Håpet er
likevel at de tar opp igjen sjakken når
de blir voksne. Dette er noe de kan
ha glede av resten av livet, sier Per
Kristian.

Over og med klokka:
– Stiftelsesmøtet i Sjakklubben Kampen på Brettet tirsdag 21.9.2001. Fv:
Hans Paulsen, David Putney, Timo
Nurmi, Per Kristian Hansen, Fredrik
Normann, Geir Farner, Per Ivar Olsen.
– Stifterne Geir Farner og Per Kristian hjemme hos Per i Sonsgate 3.
– Klubbkveld for barna 2011.
– Kjempedagssjakk 2003.
– Klubbkveld for barna 2011.

Finner opp kruttet på nytt
De fleste barna og ungdommene er
mellom 6 og 14 år. Sjakk-kongen
mener at denne hobbyen gjør at barna
lærer å fordype seg og konsentrere seg.
Samtidig må de tenke ut strategier og
taktikk, noe som er verdifullt seinere
i livet.
– Det dreier seg vel om å finne opp
kruttet på nytt og på nytt, sier Per
Kristian. – Og enkelte trekk er en estetisk nytelse, fortsetter han.
Per Kristian er også med rundt fotball-laget til sønnen Kasper, og er en
av heltene som bruker store deler av
fritiden på frivillig arbeid i nærmiljøet.
Sjakklubben er hedret med Kampenprisen og barne- og ungdomsprisen fra
Kampen Vel. Og ellers vanker det ros
og gaver fra takknemlige foreldre.
– Jeg synes jo det er kjempegøy med
sjakk, ellers hadde jeg vel ikke holdt på
så lenge. Denne hobbyen kan du holde
på med til du går i grava. Det er også
gøy å ha vært med på å bygge opp noe
fra grunnen av. Dessuten er det slik at
alle slags mennesker spiller sjakk, noe
som skaper et fasinerende miljø.
Han betegner seg nå som «klubbeier» og advarer med et smil mot at det
ikke blir lett for noen å prøve å få til
endringer. Men nye medlemmer, derimot, er alltid velkomne.
Tekst: Anne Mette Ødegård
Foto: Ragnhild Skaug Ødegård og
Per Kristian Hansen
Kampenposten Høst 2011
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Kampen Vel

Tommy Grotterød, dagens leder av
Kampen Vel.
satt dukker det opp planer om svært
høy utnytting av tomtearealer, og
fortsatt er det behov for en aktiv velforening .
Ny giv – 40 år etter oppstarten
Etter en tid med begrenset aktivitet
i Velet, er styret i gang med å utvide
arbeidsområdene. Den nye styrelederen, Tommy Grotterød, går i sporene
til tidligere styreledere når han forteller at styret er opptatt av at Kampen,
med sitt særpreg, må tas vare på. Han
forteller videre:
– Vi engasjerer oss sammen med
Kampen Historielag i plansaker og
bevaringssaker som på ulike måter
vil kunne påvirke utviklingen her på
Kampen. Slike saker er bevaringen av
Kampentrappa, kamp mot høyblokk

Kampen Vel 40 år
og fortsatt engasjert!
En forening med en aktiv fortid, som på nytt ønsker
å engasjere seg bredt i utviklingen av Kampen.
Kampen Vel ble startet i 1971 med
formål å bevare Kampens særpreg.
Et viktig utgangspunkt var å få stoppet Studentsamskipnadens planer
om å bygge flere høyblokker som den
vi har i Hølandsgata 1. En byfornyelsesplan som ble utarbeidet på initiativ fra Kampen Vel, omfattet fortsatt
forslag om å rive betydelig bebyggelse
på Kampen. Da planen ble lagt fram i
1975, utviklet det seg en kraftig opposisjon i Velet mot planforslaget. Dette
medførte blant annet full utskifting
av sittende styre i Velet, og sterk mobilisering av mange nye medlemmer.
Etter dette utviklet Kampen Vel en
mer direkte arbeidsstil, med folkemø14
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ter mot stadige forslag til rivning
av bygninger i området, dugnader
på forfalte kommunale eiendommer, støtte til husokkupanter i
tomme hus i Brinken, maleraksjoner, mm. Det nye velstyret utarbeidet sammen med medlemmene en
alternativ bevaringsplan for omtrent
alle hus på Kampen. Denne ble det
innsamlet over 2000 underskrifter
til støtte for før overlevering til Bygningsrådet i Oslo i 1982.
Velet holdt også på med mange andre aktiviteter, som rebusløp for barn,
skirenn i Kampen Park, bussturer for
eldre, hyggemøter, osv. I det hele tatt
en svært engasjert forening med på

Lekeplassaksjon i Ullensakergata 13, 1978.

tett inntil trappa, og mot nybygg i
Kampengata, der Nerlien holdt til
tidligere. Så har vi større planer, som
Kommunedelplan for byutvikling og
bevaring, og planer for Ensjøutbyggingen, som også har betydning for
oss på Kampen. Vi ser det som vår
oppgave å ivareta Kampens interesser
i alle slike saker, sier styrelederen.
Kampen Vel er i tillegg engasjert i
kulturtiltak i nærmiljøet, som Kampendagene, der Velet deler ut Kampenprisen, en pris til noen som har
betydd mye i nærmiljøet. Da Barnebondegården var nedleggingstruet,
var Velet aktivt i motstanden.
Velet har også ansvar for julegrantenninga ved kirka. Det er en kostnadskrevende oppgave, men dette er
en lang tradisjon Velet håper blir bevart i mange år framover.
Styrelederen ønsker seg flere barnefamilier med i Velet. - Flere ønsker
i dag å bo i byen også etter at de har
fått barn, sier han. - Velet kan være en
arena der de er med på å skape det miljøet de synes barna fortjener her på
Kampen. Det kan gjelde alt fra trygge
forhold i trafikken og god belysning
på uteområder, til aktiviteter for barn
og familier. Styret er åpent for at engasjerte medlemmer kan organisere
arbeidsgrupper der de jobber med enkeltsaker.
– For å gjenoppbygge Kampen Vel
etter at det har hatt begrenset aktivitet de siste årene, må vi vise beboerne
på Kampen at Velet tar hånd om viktige oppgaver, sier en engasjert styreleder. - Kun da vil vi ha nødvendig tillit

hos de som bor her, og kun da vil folk
se verdien av å være med i Velet. Både
familier, enkeltpersoner og bedrifter
kan være medlem. Som medlem er du
med på å sikre Kampens særpreg for
framtida, du er med og bestemmer sakene Kampen Vel skal jobbe med, og
du er med og sikrer gode kulturtradisjoner.
Kampen Vel planlegger en egen
nettside i løpet av året, der kampenbeboerne kan kontakte Velet og fortelle
hva de er opptatt av, og se hva Velet
jobber med. Inntil nettsiden er på
plass, kan man bruke epostadressen
kampen.vel@gmail.com for å komme
i kontakt med Velet. Det finnes også
en postboks i Bydelshuset, adressen er
Bøgata 21, 0655 Oslo. Kampen Vel håper på vekst i medlemsmassen, kontingenten er viktig for å kunne gjennomføre alle de viktige oppgavene.
Derfor vil det blir delt ut giroer nå i
november og desember.
Av Toril Hegvik og Robert Lorange
Tegninger: Robert Lorange
Foto: Robert Lorange og Børge Øgård

FOTPLEIE
Vil du ha fotpleier
hjem til deg?
��

Kontakt Anniken
tlf. 900 31 266

GARASJEPLASS
det meste over 400
medlemmer.
Mye av denne innsatsen har helt
klart hatt avgjørende betydning for
dagens Kampen som et populært boligområde med hovedinntrykk av å
være en godt bevart bydel, med gode
boliger, både bevarte og enkelte innpassede nybygg, med flere lokale arbeidsplasser og kulturbygg, og med
lite gjennomgangstrafikk. Men fort-

PÅ KAMPEN ØNSKES LEID,
ELLER HELST KJØPT

Sikker betaling
Henvendelse: Mette
Thurmann-Moe,
Sørumgata 5, tlf: 922 19 996
Kampenposten Høst 2011
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Aktuelt

TIL ALLE BEBOERE PÅ KAMPEN
Om Aktiv Grønland
Aktiv Eiendomsmegling er markedsledende aktør i Oslo med til sammen 18 kontorer, der hvert
kontor er ekspert i sitt lokalområde. Aktiv Grønland er lokalmegler på Kampen.
Til sammen har Aktiv Eiendom solgt nærmere 100 boliger på Kampen fra 2010.
Aktiv Grønland har 12 ansatte med 100 års samlet bransjeerfaring. Vårt kontor har holdt på klart lengst
i bydelen. Flere av våre ansatte har over 10 års lokal erfaring, det er ingen andre i nærheten av!

Prisrekorder i 2011
Samtlige av Aktivs siste salg har gått 100.000 – 600.000 over prisantydning. I snitt nærmer
kvadratmeterprisen seg 50.000 på Kampen. Under følger våre siste salg i området:

Adresse

Rom

Kvm

Prisant.

Salgssum

Differanse

Pris inkl
fellesgjeld

Pris / m2

Brinken 16 A

2

37

1 490 000

1 800 000

310 000

1 918 285

51 846

Brinken 16 B

2

49

1 650 000

1 750 000

100 000

1 922 725

39 239

Brinken 19 B

2

53

1 790 000

2 200 000

410 000

2 293 277

43 269

Brinken 2 A

1

24

490 000

600 000

110 000

1 146 945

47 789

Brinken 2 b

1

24

480 000

700 000

220 000

1 242 780

51 783

Bøgata 30 A

2

40

1 990 000

2 350 000

360 000

2 350 845

58 771

Hølandsgata 1 A

2

50

1 850 000

2 000 000

150 000

2 046 293

40 926

Hølandsgata 1 A

2

51

1 950 000

2 480 000

530 000

2 526 293

49 535

Nannestadgata 6

2

30

1 390 000

1 550 000

160 000

1 577 240

52 575

Normannsgata 32 a

3

70

2 790 000

3 450 000

660 000

3 738 000

53 400

Normannsgate 73

2

51

1 750 000

1 850 000

100 000

1 951 922

38 273

Skedsmogata 15 A

2

60

1 650 000

1 850 000

200 000

1 886 082

31 435

Skedsmogata 4

3

70

2 790 000

3 350 000

560 000

3 350 000

47 857

Sons gate 3 B

2

54

1 850 000

2 450 000

600 000

2 587 544

47 917

Sons gate 3 E

2

50

1 790 000

2 030 000

240 000

2 161 434

43 229

Sørumgata 1

3

72

2 890 000

3 525 000

635 000

3 525 000

48 958

Telemarksvingen 19

2

55

1 950 000

2 290 000

340 000

2 401 706

43 667

Telemarksvingen 19

2

55

1 970 000

2 460 000

490 000

2 571 706

46 758

Telemarksvingen 21

2

49

1 890 000

2 030 000

140 000

2 127 676

43 422

Telemarksvingen 22

2

50

1 980 000

2 100 000

120 000

2 201 920

44 038

Telemarksvingen 4

2

50

1 950 000

2 250 000

300 000

2 351 918

47 038

Kampenjazz på Grønland
I høst har Kampenjazz forlatt Kampen. For å kunne nyte
musikken, må du nå belage deg på en spasertur til Cafeteatret på Grønland.
– Vi har fått et veldig fint lokale, og ønsker selvfølgelig
at Kampen-beboere skal følge med oss til Grønland, sier
leder i Kampenjazz Jon-K. Johnsen. I så fall er adressen
Hollendergata 8, rett nedenfor politihuset.
Flyttingen fra Kampen Bistro skjedde, ifølge Jon-K.
Johnsen, ikke etter eget ønske. Daglig leder av Kampen
Bistro, Kristian Tinnen, påpeker at Kampenjazz var velkommen til å fortsette i lokalene, men på grunn av en marginal drift har ikke bistroen økonomi til å sponse musikerne med mat og drikke.
– I tillegg følte vi at det lokale engasjementet for Kampenjazz var dalende, samt at vi ønsker å satse på våre egne
arrangementer, sier Tinnen.
Kampenjazz velger å se positivt på framtida: – Det er
Nordic Black Theatre som nå driver Cafeteatret, og vi har
fått et veldig godt samarbeid med dem. Dette har også
trukket andre mennesker til våre konserter, og vi får en
anledning til å blande kulturformer. Men vi skal beholde
navnet og profilen, som blant annet innebærer at jazzmusikere bosatt på Kampen har en sentral rolle hos oss, og at
vi fortsetter samarbeidet med Kampen skoles musikkorps,
sier Jon. K. Johnsen. Følg med på www.kampenjazz.no

Tekst: Anne Mette Ødegård

Kampenjazz
på nyåret
Søndag 22. januar.
Anja Skybakmoen m/band: Sebastian
Haugen-Markussen, Kristoffer Kompen,
Ivar Loe Bjørnstad, Kim-Erik Pedersen
og Dag-Filip Roaldsnes
SØNDAG 29. JANUAR
Christian Wallumrød/Ole Morten 
Vågan/Erik Nylander
SØNDAG 5 FEBRUAR
Tesla: Ebba Westerberg, slagverk,
Staffan Svensson, trompet, Owe
Almgren, bass
SØNDAG 12 FEBRUAR KAMPEN KIRKE
«Omenås Kammerorkester« (Plateslipp)
stian omenås - trp / rob waring - vib /
mats eilertsen - bs / erik nylander - tr
SØNDAG 19 FEBRUAR
Audun Kleive (Plateslipp)
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SØNDAG 18 MARS
Kampen Soul Searchers (Bandet til
Kampen Skoles Musikkorps)
SØNDAG 25 MARS
NOPA jubileum
Livelien: Live Maria Roggen & Helge
Lien, Thomas Strønen & Sidsel Endresen
duo, Norther Arc: Wenche Losnegård,
Liv Ulvik & Anja Skybakmoen- vokal,
Morten Halle- sax Børge PetersenØverleir- gitar Bjørn Kjellemyr- bass
Finn Sletten- trommer
SØNDAG 22 APRIL
The Deciders: Ole Morten Vågan,
Rudi Mahall og Axel Dörner, Fredrik
Ljungkvist og Jon Fält

Nei til moms

på Nøkkelhull!
Vi fortsetter å holde prisene nede
på nøkkelhullprodukter.

KIWI-kunder
velger sunnere når
det blir billigere!

Ta kontakt for mer info eller om du ønsker en gratis og uforpliktende verdivurdering.
Tlf: 23 08 07 00
Mail: gronland@aktiveiendom.no 
Adr: Grønlandsleiret 23
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SØNDAG 4 MARS
Marius Neset kvartett

Folket har talt!

Er du nysgjerrig på hva din bolig er verdt?

Vi megler frem dine verdier.

SØNDAG 26 FEBRUAR
ADA TRIO
Peter Brötzmann (D): Saxophones,
Clarinet, Tarogato, Fred Lonberg-Holm
(Us): Cello & Electronics, Paal NilssenLove (N): Drums

7-23 (23) 7-23 (23) 7-23 (23)
KIWI Jordal

KIWI Vålerenga

KIWI Grenseveien

7-23 (23) Søndag 10-21
KIWI Ensjø

Kampenposten Høst 2011
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Kampen Historielag
ikke er en ukjent tanke for Historielaget. Om det skjer, får tiden vise.

Dette ble Bydelshuset.

Fra venstre: Lasse Solberg, Line
Arneberg, Sverre Syversen, Ragnhild
Hoel, Ivar Nygaard, Terje Allum.
Vidar Johansen var ikke tilstede
da bildet ble tatt.

25 år i den «kampianske»
histories tjeneste
Historie; støvete nedtegnelser over konger og fyrstehus.
Knirkete beretninger om slag som sto rundt forrige istid.
Historien er noe som skjedde en gang i en tid som ikke
vedkommer oss som lever i vår turbo-tid.
Når en hører flere av våre folkevalgte,
leser aviser, magasiner og de mange
som liker å fremføre sine postulater
om rikets tilstand, kan det fremstå
som at enhver tidsepoke lever i sin
egen lille tidsboble.
Heldigvis finnes det folk som mener
at historien lever blant oss. Folk som
er av den oppfatning at tidligere tider er en del av det livet vi lever i dag.
«Den som ikke lærer av historien, må
leve den på ny!» Noenlunde slik lyder
en flittig brukt læresetning (oppr. Edmund Burke, 1729-1797) Det handler om det samfunnsmessige ansvar
den enkelte av oss har. Det andre er
den lokale historie som gir identitet
til stedet vi bor. Historien gir oss en
tilknytning til vårt nabolag. For at
18
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kommende innflyttere og slekter skal
ta del i denne identiteten, ligger det et
ansvar hos dagens borgere i «Det kampianske fellesskap».
Historisk formidler
eller politisk aktør
Styret i Kampen Historielag er opptatt av å balansere dualiteten i å ivareta Historielagets rolle som bevarer
og formidler av nær og fjern historie,
og også å engasjere seg i mer politisk
betonte saker. Et grenseland styret
syntes kunne være vanskelig å ferdes
i. Hvor er grensene mellom velforeningens mer politiske rolle og Historielagets ansvar? Uansett engasjerer
Historielaget seg også i aktuelle saker,
og helst i samarbeid med Kampen Vel.

«Kampen for Kampen» kalles det den
frittstående aksjonsgruppa under disse to «foreningene».
25-års-jubileum
Uansett: Her på Kampen har vi et historielag som sørger for å opprettholde
vår historiske bevissthet. I 25 år har
Historielaget, som den 25. oktober
1986 ble stiftet av Leif Ryve med
blant andre Chr. Christensen (C.C.),
Hassa Horn, Greta Gulbrandsen, Erik
Oluf Melvold med flere som sentrale
aktører. Hassa Horn og Erik Oluf Melvold var primus motor i bydelsvandringene som pågikk i flere år. Disse
foretaksomme kvinner og menn kan
det leses mer om på Historielagets internettsider.
Fyldige nettsider
Med dårlig skjult stolthet kan styret slå
fast at internettsidene www.kampenhistorielag.no har blitt sentrale i dagens historielag. Her kommer respons
på møter og arrangementer, etter-

lysning av gamle venner, forslag til temaer til møter og kalendere, utveksling av bilder med mer. Billedgalleriet
på weben er rikholdig, og det kommer
stadig til nye bilder. Med redaktør
Lasse Solberg i spissen legges æren på
«blokka» for å holde sidene oppdatert.
Undertegnede kan rette en advarsel
til Kampenpostens lesere: Sett av tid
når dere skal begi dere inn i Historielagets møysommelig konstruerte
irrganger i Cyberspace! Det kan omtrentlig sammenlignes med å falle ned
i det kaninhullet som Alice falt ned i.
En spennende og fargerik verden behagelig fritt for koleriske dronninger
med hang for aktiviteter man forbinder med middelalderens Galgeberg.
Kampenkalenderen
Da er det betimelig å begå noe så
unødvendig som å påpeke at Kampen
Historielag er mer enn gode internettsider. Kontinuitet er et annet sentralt
stikkord. Kalenderen har de fleste
Kampianere stor glede av. Den har
vært et fast innslag i samtlige år (undertegnede sliter fortsatt med traumer fra det året kalenderen ikke kom i
hus). Bildene med tilhørende anekdoter burde gis ut i bokformat. Noe som

Faste møter
Et annet tiltak som skattes høyt ,er
de faste møtene. Tre temamøter i
halvåret skal avvikles uansett om
svartedauden skulle gjenoppstå med
samme kraft som på 1300-tallet. Flere ganger har møtene tatt utgangspunkt i en aktuell bok med røtter fra
Kampen eller nærområdet. Kjente
forfattere som Karsten Alnæs som
vokste opp på Kampen, eller Espen
Haavardsholm som også har sterke
bånd til Kampen, er eksempler på
noen. Men de som har fått med seg
Historielagets møteprogram, vil vite
at tematikken på møtene er mangfoldige og rikholdige.
Helt til slutt skyter Ragnhild Hoel
og Line Arneberg inn en liten betraktning: – Styret i Historielaget har alltid vært en blanding av innflyttere
og barnefødte Kampianere. For egen
regning vil undertegnede tilføye at
dynamikk oppstår i møtet mellom
mennesker med forskjellig bakgrunn
og kulturell ballast. Det som er sikkert, er at Kampen har et historielag
med hjerte for denne høyden som
Erik Oluf Melvold kalte for Oslos «Beverly Hills».
Lasse Solberg ville gjerne ha sluttreplikken. I den første tiden var det
mer rødvin og kos i forbindelse med
møter. Blant andre var Melvold, CC
og Hassa Horn samlende figurer i det
sosiale rundt Kampen Historielag.
– Kanskje vi burde begynne å trekke
frem den tradisjonen igjen, avslutter
Solberg.

Leif Ryve

Chr. Christensen

Av Børge Øgård

Fra historielagets styre fikk undertegnede et nyss om at Kampen
historielag var verter for høstens møte
i Fellesrådet for Historielagene i Oslo.
Byantikvar Janne Wilberg innledet med
noe som minnet mer om en appell
enn et innlegg fra Byantikvaren i Oslo
kommune. Wilberg påpekte viktigheten
av historielagenes rolle som opponent og
pådriver i bevaringssaker, samt korreks til
reguleringer og utbyggingsplaner.
– Et historielag må romme mer enn kun
å bevare, mente Wilberg.
Hassa Horn
Kampenposten Høst 2011
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Lille Kampen på
verdensveven
3500 husstander får
Kampenposten gratis i
postkassene sine. De aller
fleste setter nok pris på
å kunne bla i papirversjonen i farger. I dagens
Norge forventer vi likevel
å finne det vi leter etter
elektronisk. Kampenposten har lenge hatt
planer om en internettside. Og nå er vi
endelig i gang!
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Hjemmesider på internett må oppdateres jevnlig hvis de skal holde på
interessen. Redaksjonens ambisjoner
med en nettside vil foreløpig bare
være å legge ut tidligere utgaver av
bydelsavisa som pdf. Et langsiktig
mål er å skanne versjoner før de eksisterte i pdf-format.
Robert Lorange i redaksjonen var
med på å starte Kampenposten på
slutten av 70-tallet. Da ble avisa laget
etter klipp og lim-metoden og trykket på offsetplater. Rivningsspøkelset herjet i bydelen vår, og Kampenposten var et kamptidsskrift. Det vil
være av historisk verdi å ta vare på
alle utgaver av bydelsavisa vår elektronisk.
Allerede på nett
Mange organisasjoner på Kampen
har vært på internett lenge. Den
beste og mest brukte er nettsiden
til Kampen Historielag. Har du ikke
allerede vært inne på www.kampenhistorielag.no anbefaler vi varmt å ta
et dypdykk! Du vil lære mer om bydelen du bor i og finne bilder av hvor-

dan nærmiljøet ditt så ut for både 40
og 100 år siden. Historielaget har et
imponerende billedgalleri, og nettsiden er delikat og enkel å manøvrere
i. På sidene annonseres møter og populære foredrag av kjente og ukjente
personer med temaer knyttet til
Kampen. Her kan du også melde deg
inn og bidra til at denne flotte tjenesten basert på frivillighet fortsetter!
Kampen Historielag har eksistert siden 1986 og har 25-årsjubileum i år.
Mens dette skrives, har historielaget
kommet på facebook!
Bydelshuset har også mange brukere. På www.kampenbydelshus.no
kan man bestille leie av lokaler, se
bilder fra Kampendagene og sjekke
hva som skjer på Kampens Scene. Her
finner du også linker til aktiviteter i
huset, som Sjakklubben Kampen på
brettet. Bydelshuset har øvingsrom/
lydstudio, og er du på jakt etter lokaler til ulike arrangementer, finner du
alle opplysninger du trenger og kan
booke selskapslokale online. Kampenfolk har til og med rabatt, barnebursdager i Storsalen koster kun 500
kr! Bydelshuset har et styre og årsmøter som annonseres på siden.
Kampen og Jordal skole er et opplagt sted for foreldre og elever, men
visste du at både Kampen kirke og
barnebondegården har egen nettside? www.kampenkirke.no og www.
koebb.no
Kampen Bistro leier i bydelshuset.
På www.kampenbistro.no kan du se
menyer, bilder fra hele huset, arrangementer og konserter.

www.kampenjazz.no har flyttet
til Cafeteateret på Grønland, men
beholdt navnet sitt. Du finner dem
også på Facebook.
Kampen på Facebook
Flere har startet Facebookgrupper
med Kampen i navnet. Hvis du blir
venn med Kampen Konserforening,
får du meldinger om nye og spennende konserter, noen ganger overraskelser (Susanne Sundfør og Ingrid
Olava har dukket opp) og nye band du
kanskje ikke har hørt om. Konsertforeningen drives av ildsjeler med
musikalsk intelligens. Andre er interessert i skateboard! Rulle JordalSkateboard-Klubb jobber med oppussing og fornying av Jordal Skatepark
og arrangerer også ulike konkurranser. Bli venn med dem på Facebook og
finn ut mer.
Andre Facebook-grupper er KampenScene, Kampenjazz, Kampen Vel,
Kampen Historielag, Kampen Hageby,
tegneserien Kampen Park og Kampen
blomsterverksted. Bruk søkefeltet på
Facebook og bli venn med alle Kampenfjes!
Når vi har nevnt de mest besøkte
nettstedene, kommer vi ikke utenom
at ærverdige www.kampen-janitsjar.
no også ligger der ute! Har vi glemt
noen? Kampenposten minner lesere
våre om at henvendelser og tips om
stoff kan sendes: kampenposten@
gmail.com.
Av Agneta Kolstad

Nabolagsadresser
www.kampenhistorielag.no
www.kampenbydelshus.no
www.kampenkirke.no
www.koebb.no
www.kampenjazz.no
www.kampen-janitsjar.no
......
kampenposten@gmail.com
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Hver mandag

29,-

Vi har gjort det enkelt for deg:
Hver dag, mandag til lørdag, har vi
et fast middagstilbud til en
fantastisk lav pris.

Hver onsdag

LAKSEPORSJON U/SKINN OG BEN

19,KARBONADEKAKER

SKJEGGERØD 360 g. 52,77/kg

GJENDEMSJØ frysevare 4x100 g. 72,50/kg

Hver torsdag

19,-

Hver tirsdag

Hver fredag

29,-

19,-

Hver lørdag

29,-

STRIMLET SVINEKJØTT

GRILLET KYLLINGLÅR

KJØTTDEIG NYKVERNET

GRILLET KYLLING

SKJEGGERØD 300 g. 63,34/kg

KLØVERKYLLING 750 g. 38,67/kg

KLØVERKJØTT 400 g. 47,50/kg

KLØVERKYLLING 880 g. 32,95/kg

KAMPEN
Alle dager 08-23!

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.
Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

De siste årene har ihUs vært Den meglerkjeDen
som har solgt flest boliger på kampen.
vi kan meD flest salg 1. kvartal 2011
fortsatt vise at vi er markeDsleDer.

Ullensakergata 10 D, 2. etasje

brinken 20, 1. etasje

normannsgata 60, 1. etasje

takst kr. 3.600.000,–
solgt kr. 3.900.000,–
bra/p-rom 84 / 87 m2

takst kr. 3.550.000,–
solgt kr. 4.250.000,–
bra/p-rom 84 / 87 m2

takst kr. 1.900.000,–
solgt kr. 2.100.000,–
bra/p-rom 48 / 49 m2

telemarksvingen 6, 4. etasje

normannsgata 32 C, 1. etasje

normannsgata 62, 2. etasje

takst kr. 2.450.000,–
solgt kr. 3.025.000,–
bra/p-rom 65 / 65 m2

takst kr. 1.980.000,–
solgt kr. 2.250.000,–
bra/p-rom 57 / 57 m2

takst kr. 1.780.000,–
solgt kr. 2.100.000,–
bra/p-rom 49 / 49 m2

Kampen Bydelshus
– huset med de mange muligheter

Bøgata 21, 0654 Oslo
Tlf: 22 68 74 02
Mobil: 907 09 314
Fra 9-17 på hverdager
styret@kampenbydelshus.no
www.kampenbydelshus.no

Utleie på dag og kveldstid
til kulturarrangementer,
selskaper, kurs og seminarer.
Reduserte leiepriser til alle
Kampenbeboere.

vUrDerer DU salg og ønsker høyest mUlig pris for Din bolig?
vi har kjøpere og et skreDDersyD salgskonsept.
ta kontakt for tilbUD på salg eller
verDivUrDering av Din bolig.

ihUs grønlanD/gamle oslo
Brugata 19, 0186 OslO
tlf: 23 13 59 00

www.ihUs.no
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Hvor på Kampen?

1.

Det finnes flere små konstruksjoner på dette høydedraget som heter Kampen.
Noen har vært statussymboler å regne, andre favner både funksjon og god
design. Og vi har dem som rett og slett ikke er spesielt pene. Uansett hva den
ene eller andre av oss måtte mene om de forskjellige konstruksjonene som vi
finner hist og her: Samtlige som her er avbildet, er nyttige den dag i dag.
2.

3.

4.

5.

1: En bestemt del av Kampens innbyggere (og sikkert besøkende) har følt en lettelse ved denne utsikten.
2: Stål og glass, men passer det inn? Uansett så er det nyttig på grå og våte dager.
3: Som oftest er det en annen del av denne konstruksjonen som får all oppmerksomhet.
Men hvor hadde hoveddelen vært hvis det ikke var for denne stålkonstruksjonen?
4: Twitter meg her og Facebook meg der, men denne forhutlede plankekonstruksjonen fyller fremdeles en misjon.
5: Det virker som estetikk og funksjon var mer verdsatt i tidligere tider. Dette lille byggverket betydde at folk skulle
«holde fingra fra fatet«.
Av Børge Øgård
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,
5-6 riktige – Lommekjent Kampenguide. (Svarene finner du på side 2.)
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