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Mangfoldig og ujålete
Mye gammalt og etter hvert ganske mye nytt, noe lavt og noe høyt, litt 
rosa, litt lilla og litt blått. Tre, betong, plater, glass og murstein. Det er 
ikke lett å definere stilen til Kampen. Slik er det med befolkningen også. 
I redaksjonen er det mange som etter hvert har lang fartstid som Kam-
pen-beboere. Vi snakker ofte om at vi bor i et befriende og ujålete miljø, 
samtidig som vi noen ganger kjenner småbyens følelse av trygghet, og at 
folk vet hvem vi er. 

Kampen Vel og Kampen Historielag har laget en felles resolusjon til 
kommuneplan for Oslo «Oslo mot 2030». Økt befolkningsvekst og press 
på indre by skaper frykt for at Kampen utsettes for spekulativ utbygging. 
Derfor er det et sterkt ønske om at Kampen får et bedre vern. Det pekes 
også på at bokvalitet og trivsel bare indirekte berøres i planen. 

Kampen-beboere har gjennom de siste 40 årene vist at det er mulig å 
bevare og utvikle nye bygninger som en del av bydelen. At det er mulig 
å skape gode boforhold på Oslos østkant, både bygningsmessig og miljø-
messig, er Kampen et godt eksempel på. Stadig nye prisrekorder settes 
på boligene i området, et tydelig tegn på at det er attraktivt å bo her. 
Faren for spekulasjon blir større, noe som også skaper utfordringer for 
bomiljøet. Derfor er det viktig å ikke lulle seg inn i en forestilling om at 
alt forblir som det er uten at vi engasjerer oss, for eksempel i arbeidet 
med kommuneplanen. 

Gode boforhold og bomiljø er noe vi også ønsker for Kampens nærom-
råder. Derfor har vi fortsatt å følge utviklingen på Tøyen og på Tyngde-
punktet på Ensjø i dette nummeret. 

Og så er det er snart jul, til helgen er det meldt om snø, kanskje det blir 
hvit jul igjen. Selv med høyere gjennomsnittlige temperaturer i høstmå-
nedene enn noen gang, så tror vi på jula. Vi har besøkt en av Kampens 
tradisjonsrike bedrifter for å ta en titt på årets lutefisk. Tradisjonen tro 
gir vi deg også Kampens julekalender med arrangementer på Kampen 
før jul. 

Redaksjonen håper at Kampen-beboerne får en strålende julefeiring 
og et godt nytt år!

KaMpENKalENdErEN 2015

Siden 1988 har Kampen historielag 
gitt ut kalender med bilder fra nær-
miljøet. 2015-utgaven inneholder som 
vanlig små fortellinger med bilder fra 
Kampens historie. Neste års utgave 
kan kjøpes hos Blomsterenga, Oasen 
bruktbutikk, Kos & Kanari og Tøyen 
Bok. Den koster 100 kroner. Alle 
medlemmer av historielaget får den 
gratis. 2015-forsiden er et maleri fra 
Kampen av Anders Castus Svarstad.
Historielaget er interesserte 
i å få kontakt med beboere 
som har gamle bilder fra 
Kampen. Alt om livet og 
menneskene er av interesse. 
Kontakt post@kampenhis-
torielag.no 

KAMPENS JULEKALENDER 2014
lørdag 22. nov. – søndag 14. des 
Utstilling med malerier av Olav 
Thune i Galleri Kampen. Åpnings-
tider: Tirsdag til fredag kl. 11.00 
- 16.00, lørdag 11.00 - 15.00, søndag 
12.00 - 16.00. Mandag stengt.

alle søndager i advent Zara Galleri 
og glassverksted holder åpent alle 
søndager i advent klokka 12 – 15.

Onsdag 26. nov. kl. 19.00 Kampen 
Historielag inviterer til møte på 
Kampen bistro med foredrag av  
Leif Gjerland: Det var en gang i Oslo 
- et Østkantforedrag med utgangs-
punkt i en ny bok med Aften- 
posten-artikler.

Søndag 30. nov. kl. 15.30 – 18.00  
Julemarked i Kampen Kunstbarne-
hage, med salg av julekunst og kafe 
før julegrantenning utenfor Kam-
pen kirke. 

Søndag 30. nov. kl. 18.00 Tradi-
sjonell julegrantenning med gang 
rundt juletreet på plassen foran 
Kampen kirke. Adventssamling og 
sang inne i kirken etterpå. Kampen 
skoles musikkorps deltar.  
Arr. Kampen Vel og Kampen kirke.

Torsdag 4. des. kl. 19.30 Kammer-
koret Sinus har julekonsert i 
Kampen kirke.

Fredag 5. des. Taternes julekonsert 
i Kampen kirke.

lørdag 6. des. kl. 18.00 En jule-
konsert i ettertenksomhetens  
tegn. I Kampen kirke med Alice 

Myrbostad, Preben Olram og  
Sigmund Thorp.

lørdag 6. des. Konsert med The 
Pink Moon på Kampen bistro i regi 
av Kampen konsertforening.

Søndag 7. des. kl 12.00 Julemesse 
og bruktmarked på Kampen Om-
sorg+. Salg av kaker, husflidvarer og 
mengder av retrolopper. Tombola og 
loddsalg. Enkel servering!

Søndag 7. des. kl. 19.00  «Jorden tar 
himlen i favn». Julekonsert i Kam-
pen kirke ved kammerkoret Nova.

Torsdag 11. des. kl. 18.00 «Årets 
julekonsert» - Rein Alexander, 
Christine Guldbrandsen, Mads  
Belden i Kampen kirke.

lørdag 13. des. kl. 17.00 Kampen 
janitsjars tradisjonelle julekonsert i 
Kampen kirke.

Søndag 14. des. kl. 18.00 Kampen-
korets julekonsert i Kampen kirke. 
Messe i g-moll av Rheinberger og 
urfremføring av «Advent» av Colin 
Smith. Burghard Wellmann og en-
semblet Markusklokker deltar. Co-
lin Smith er dirigent. Gratis adgang. 
Kollekt til veldedig formål.

Onsdag 17. des. kl. 14-20 Godt 
gammeldags julemarked i Storsalen 
på Kampen bydelshus. Ønsker du å 
ha stand på julemarkedet, ta kon-
takt med styret i bydelshuset.

Onsdag 17. des. kl. 19.00 Oslo stor-
bands julekonsert i Kampen kirke

Torsdag 18. des. kl. 18.00 «Blå jule-
glede». Julekonsert i Kampen kirke 
med familien Akselsen: Elias med 
sine barn Veronica, Stig og Kristine. 
I tillegg medvirker fullt band.

lørdag 20. des. kl. 14.00 Førjuls-
konsert i swingende mainstream-
stil i storsalen på Kampen bydels-
hus med vocalgruppen Jazzådu og 
Kjell Eriksen septett. 

lørdag 20. des. kl. 18.00 «Ei mor-
genstjerne klår og fin» – Orgelmu-
sikk for juletiden i Kampen kirke. 
Colin Smith spiller verker av Rei-
mann, Karg-Elert, Sløgedal, Dubois, 
Sandvold, Guilmant, Bossi, m. fl.

Søndag 21. des. kl. 19.00 «Jule- 
fredskonsert» ved Tora Synnøve Yli 
Myre i Kampen kirke.

Mandag 22. des. kl. 18.00 Det nor-
ske jentekors julekonsert i Kampen 
kirke.

Onsdag 24. des. kl. 15.00 Julaften-
gudstjeneste i Kampen kirke ved 
sokneprest Marit Skjeggestad, orga-
nist Colin Smith og Kampen skoles 
musikkorps.

Søndag 4. jan. 2015 kl. 17.00 
Juletrefest i Kampen menighetshus 
med pølser, kaker, saft og kaffe for 
store og små. De hellige tre konger 
kommer med godteposer til barna.
 

Kjell Eriksen septett

Svar på vann på Kampen? Bilde 1: Fuglebadet i den lille parken ved siden av Kampenparken. Bil-
de 2: Vannet ved grotta i Kampen park. Bilde 3: Jordalsbekken løper under Jordal Amfi og blir kan-
skje bragt opp i dagen i forbindelse med ny hall. Bilde 4: Helsfyrbekken går bak tribunen på Jordal.
Bilde 5: Jordalsbekken og Helsfyrbekken møtes i denne kummen der 20-bussen har endestasjon.
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I nabolaget

Hva skjer i skolegården?
Gymsalbygningen på Kampen skole står som et tomt skall. Arbei-
dene har pågått en stund, og folk lurer på hva som skjer. 

Eivind Olsen i Undervisningsbygg forteller Kampenposten at byg-
get er verneverdig og står på riksantikvarens gule liste. Det ville 
vært mer lønnsomt å rive hele det flotte bygget fra 1888, sier han, i 
stedet vil fasaden ivaretas mens hele innmaten skal moderniseres. 
Det er infrastrukteren, særlig kravene til ventilasjonssystem med 
luftekanaler, som krever plass. Da gulvet ble revet, fant de ikke bare 
grus, men gamle fundament. Undervisningsbygg har universelt 
utformete bygg, og trinnet ned til garderobene måtte utjevnes. På 
grunn av de uforutsette utfordringene fikk entrepenøren forlenget 
fristen til jul. 

Tøyensatsingmidler

Bydelsutvalget har vedtatt at det 
settes av 500 000 kroner til aktivi-
tetsmidler for Tøyen.

Hvem som helst kan søke. Du fin-
ner søknadsskjema på Bydel Gamle 
Oslo sine sider om Tøyensatsingen. 
Det er tiltak rettet mot barn og unge, 
og som stimulerer til trivsel for be-
boerne på Tøyen, som prioriteres. 

Søknadsfrist for aktivitetsmidler 
er 20. juni, og søknadene vil bli be-
handlet i det første møtet i bydels-
utvalget over sommeren. Midlene 
vil derfor ikke bli utbetalt før i sep-
tember.

Hedmarksgata 23
Psykisk helse- og rusteam (PHRT) har fått 5 års leieavtale med 
Norgesgruppen i det gamle seniorsenteret. Frivilligsentralen er 
foreløpig flyttet til Platous gate 16. Det er planlagt oppstart av ny 
Frivilligsentral på Tøyen. I oktober 2014 flytter FACT Gamle Oslo 
også inn i lokalene. Dette er et ambulerende team hvor ansatte fra 
bydelen og Lovisenberg sykehus jobber sammen,  80 % av arbeids-
tiden foregår utenfor lokalene.

Kafé Jordal opprettholdes på tirsdag, onsdag og torsdager på 
samme måte som før. De som bruker Kafé Jordal i dag, går dit fordi 
de har behov for å møte andre mennesker og samtidig kunne kjøpe 
seg et næringsrikt måltid. Det er ca. 25 brukere pr. kveld, gjen-
nomsnittstallene stiger år for år.  

Salongen 
på Kampen 
Bistro
Hører du på NRKP2? Da har du kanskje fått 
med deg Salongen kl 17 på hverdager.

Ett innslag har vært vanlige folks historier. 
Det er gjerne taleføre folk, som deler en fortel-
ling fra livet sitt. Historiene bringer ofte fram 
både latter og gråt. Men du visste kanskje ikke 
at disse fortellingene ble tatt opp på Kampen 
Bistro?

Programmet samler en blanding av kjente 
og ukjente fortellere, seks i alt, og arrange-
mentet er åpent for alle. Første gang det ble ar-
rangert, var 10. april i år. Blant annet kunstner 
Unni Askeland, forfatter Selma Lønning Aarø 
og artist Truls Heggero har fortalt historier fra 
sine liv. Historiene kommer på lufta ukentlig, 
av og til oftere. Neste kveld etter at Kampen-
posten går i trykken er 22. januar.

Har du en god historie, kan du ta kontakt 
med Salongen: salongen@nrk.no.

Som en av seks finalister, og den 
eneste nordiske, var Omsorg+ med 
helt fram til siste runde i den presti-
sjetunge Public Procurement of Inn-
ovation Award. Prisen ble delt ut i 
Gent, Belgia, i slutten av september. 
Prisen har som mål «å vise aner-
kjennelse til suksessfulle, innovati-
ve, praktiske og effektive løsninger». 
Finalistene representerer de beste 
og mest innovative eksemplene for 
offentlige anskaffelser som gjøres i 
Europa.

Kampen Omsorg+ var nominert 
for deres bruk av «smarthustekno-
logi» som i stor grad baserer seg på 
bruk av nettbrett. Teknologien gjør 

Takk til Kampen fra Kampen skoles musikkorps

Vi vil gjerne si takk for at folk på Kampen bidrar når vi kommer på kon-
voluttinnsamling, sier leder av skolekorpset, Bitten Forsudd. Vår og høst 
spiller Kampen skoles musikkorps i gater og bakgårder på Kampen, mens 
foreldre og aspiranter ber tilhørerne om bidrag til korpset.  – I høst samlet 
vi inn 10 000 kroner på denne måten. – Tusen takk fra korpset til folk på 
Kampen! sier Bitten Forsudd.

Etterlysning!

Kampen Vel trenger hjelp 
til drift av nettsida. 

Ingen lønn. Hyggelig miljø.
Ring Tommy: 97086597

Tangokursene i Menighetshuset har startet 
opp igjen. Robert Åkerberg er ildsjelen bak 
initiativet, og han har fått med seg kompetente 
lærere i Randi Brecke og Liv Marie Bendheim. 
Nybegynnerkursene starter mandager kl 18-19, 
videregående kurs fra kl 19-20.30. Det er også 
mulig å få privattimer. Er du i beit for gaveidé 
til en som blir glad for noe annerledes, kan du 
kjøpe gavekort til tangokurs hos Tangomood.
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Dette er en staude som blomstrer når de fleste andre har gitt seg. 
Blomstringstiden er august til september, men den står fint her på 
Kampen i skrivende stund i slutten av oktober. Den mest kjente sorten 
er `Herbstfreude` som blir 30-50 cm høy med skjermer av gammelrosa 
blomster. Sedum er en sukkulent med tykke, kjøttfulle blader. Vi har en 
viltvoksende sort av Sedum telephium med gulaktige blomster. Knuste 
blader av denne planten ble i gammel tid brukt som rensende middel 
mot kviser og byller. Den ble også brukt som te til å vaske urolige barn.  
Hagesmørbukk foretrekker en solrik plass og veldrenert jord.

Sedum telephium ssp.telephium

Hagesmørbukk

Av Mette Thurmann-Moe

Kampen Omsorg+ blant finalistene 
til europeisk innovasjonspris

det mulig for beboerne å kommuni-
sere med familie, venner og helse-
personell. Via brettene kan de eldre 
bestille og bli minnet på aktiviteter 
og avtaler, og systemet er også knyt-
tet til en trygghetsalarm som bæres 
rundt halsen.

Omsorg+ er en del av EU-prosjek-
tet eSenior, som tester ut og utvikler 
smarthusteknologi i omsorgssek-
toren. Målet er utprøving og erfa-
ringsutveksling for å gi en enklere 
og tryggere hverdag til eldre og om-
sorgstrengende i egne hjem. Sente-
ret driftes av Kirkens Bymisjon.

Vi gratulerer med finaleplass!

Tangomood 
på mandager
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Ensjøutbyggingen: 

Planen for utbyggingen av «Tyngde-
punktet» og Ensjø torg tar i disse 
dager et steg videre. Plan- og byg-
ningsetaten (PBE) har nå sendt sine 
vurderinger og anbefalinger videre 
til politisk behandling. Her tegner 
og beskriver de det de ser som tre 
alternative planer (se faktaboks) 
for bomiljøet i det som er tenkt som 
hjertet av Ensjøbyen. Erlend Løv-
stakken, arktitekt og beboer i Kam-
pen Hageby, har sett på alternative-
ne som nå foreligger. 

– Hva syns du om de planene for ut-
byggingen av «Tyngdepunktet»  som nå 
er sendt fra PBE til politisk behandling? 

– De tre alternativene som leg-
ges fram, fremstår som nesten like, 
i og med den svært høye tettheten 
og utnyttelsesgraden av tomta. For-
skjellen mellom alternativene ligger 
kun i høyden på de to høybyggene. 
Makshøyde for de tre alternativene 
er henholdsvis 58, 50 og 42 meter. 
Og det laveste alternativet anbe-
fales ikke av PBE. Hovedproblemet 
med planene er altså den ambisiøse 
tettheten som presser byggene opp 
i høyden, og utearealene ned til en 
absolutt minimumsstandard. Opp-
rinnelig foreslo PBE selv et alterna-
tiv med en lavere utnyttelsesgrad av 
tomta (270%). Dette alternativet har 
de gått fra i møtet med utbyggers 
krav til utnyttelse, som nå ligger på 
ca. 300 %. I prinsippet krangler PBE 
nå kun om noen få etasjer på de to 
høybyggene. 

– Som nabo og arkitekt, hvilket alter-
nativ håper du politikerne velger?
Vel, her dreier det seg om å velge 

mellom det verste og det nest verste. 
Det laveste alternativet på 42 meter 
har den laveste tettheten med bo-
liger, men det hjelper lite fordi PBE 
selv ikke anbefaler politikerne å 
velge dette. 

Det er et uttalt ønske fra Oslo kom-
mune å bygge tett rundt kollektiv-
knutepunkter, og med det bygge en 
mer miljøvennlig by. Hva syns du 
om det?

Hvorvidt det er en miljøvenn-
lig måte å bygge på kan diskuteres 
dersom miljø også omfatter bomiljø. 
Så høye bygg, og så trange uterom 
og manglende tilliggende grønne 
rekreasjonsarealer tilbyr etter mitt 
skjønn et dårlig bomiljø. 

I høringsrundene i forkant av de 
tre forslagene som nå foreligger, 
kom det en rekke kritiske naboreak-
sjoner, flere av dem fra Kampen.

 – Er vi kampenfolk for konservative 
og gjerrige når det kommer til å dele 
vår lille perle av en bydel med andre? 

Dette dreier seg ikke om gjerrig-
het, det handler om å jobbe for kva-
litet på nye bomiljøer som kommer 
i og rundt Oslo. Tendensen er høyt, 
tett, trangt og dårlige planløsninger. Plan- og bygningsetatens (PBE) forslag 

for utbygging rundt Ensjø torg: 

Alternativ 2, fra utbyggerne: 
630 boliger
Høyeste bygg 58 og 49,3 meter
Bryter med kommunens høyhusstrategi (makshøyde 42 meter) 
Åpner for å bygge 250 studentboliger
Utnyttelsesgrad for tomten: 300% (dvs. innvendige arealet på 
bebyggelse er tre ganger større enn tomtearealet)
Anbefales ikke av PBE

Alternativ 5, fra PBE: 
Høyeste bygg 48 og 49 meter 
Bryter med kommunens høyhusstrategi
Utnyttelsesgrad for tomten: 296%
Godtar avvik i norm for leilighetsfordeling (sikre en miks av 
små og store leiligheter) kun dersom det bygges studentboliger
PBE anbefalefaler dette alternativet

Alternativ 5A, fra PBE: 
Høyeste bygg 42 meter, i henhold til kommunens 
høyhusstrategi
Ellers identisk med alternativ 5
Anbefales ikke av PBE

Levahnbygget, det gamle teglsteinsbygget som i dag huser blant 
annet Bertram bil, bevares i alle tre alternativene, 
og skal bli til boliger. 

Forslagene er nå til behandling i byrådsavdeling for 
byutvikling. Deretter skal saken behandles av politikere 
i byutviklingskomiteen, før endelig bestemmelse skjer i 
bystyret. Det antydes at endelig beslutning vil komme 
et godt stykke ut i 2015.  

Kommunens knefall 
for utbyggerne? 
Plan- og bygningsetaten serverer nå politikerne 
tre alternativer for utbyggingen av området 
rundt Ensjø T-banestasjon. Arkitekt og kampia-
ner Erlend Løvstakken mener hovedproblemet er 
at det ikke foreligger noe reelt alternativ som tør 
å utfordre utbyggerne. 

Her trengs det motstand og kon-
struktiv medvirkning fra oss som 
beboere og brukere av byen. 

– Du er selv arkitekt. Hvis du fikk 
påvirke prosessen, hvordan ville denne 
delen av Ensjø se ut da?

I høringsrunden sendte sameiene 
i Kampen Hageby inn noen gode 
forslag. Blant annet at bygg langs 
Ensjøveien og Rolf Hofmosgate blir 
maks 7 etasjer og høybygget på hjør-
net 10 etasjer. Dette vil gi et langt 
bedre samsvar mellom bygningsvo-
lumene og de tilhørende uteareale-
ne. For egen del vil jeg legge til at det 
ville vært heldig å sløyfe bygget som 
ligger midt inne i kvartalet. Da ville 
vi fått en romslig, lys og grønn oase 
mellom byggene, med langt bedre 
plass for lek og uteopphold – et stort 
pluss for hele planen. 

Tekst og foto Helene Samuelsen

Arkitekt og nabo til utbyggingen, 
Erlend Løvstakken, mener hovedprob-
lemet med alle de tre forslagene er 
den ambisiøse tettheten som presser 
byggene opp i høyde, og senker 
kvaliteten på utearealene til et abso-
lutt minimum. 
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Folk og røvere på 
Egners plass

Egnermarkedet ble arrangert for tredje 
gang den 13. september. Arrangementet 
samlet folk og røvere fra langt utenfor 
bydelsgrensene, til Thorbjørn Egners 
plass foran Kampen kirke. Her kunne 
kampianere og tilreisende glede seg over 
en rekke aktiviteter. Tobias traff heldig-
vis med sine spådommer om strålende 
vær, og lånte villige bort kikkerten sin 
til alle som benyttet anledningen til å 
nyte utsikten fra kirketårnet. Pølsema-
ker Ruud bidro med pølser og kjøttmat. 
Siden alle vet hvordan det går med den 
som spiser det hele dagen, ble et balan-
sert kosthold sikret med gratis gulerøt-
ter, kålrot og persille. 

Egners plass krydde for anledningen 
av små tigre, rever, kaniner og sjørø-
vere, takket være ansiktsmaling fra de 
lokale barnehagene. De små fikk også 
male selv på oppstilte staffelier. Som 
seg hør og bør kom også musikantene 
til byen. Kampen skoles musikkorps 
bidro med flott underholdning, og fami-
lien Rullestad Teigen dro i gang allsang 
med velkjente Egnerviser. Kampen øko-
logiske barnebondegård stilte med hest 

og kjerre for alle små som ville ta seg 
en rundtur på Kampen, og de mest tål-
modige små røverne fikk kjøre vaskekte 
brannbil.

Herreklubben «Herrenes tale» på Om-
sorg+ hadde laget lykkehjul på snek-
kerverkstedet. Heldige vinnere kunne 
få med seg både bamser, leker og noe å 
bite i, mens herrene selv håpet på et lite 
tilskudd til reisekassa. 

Egnermarkedet trekker på mange 
gode krefter og er et samarbeid mellom 
blant andre Kampen Vel, Kampen His-
torielag, de lokale barnehagene, skoler, 
menigheten og korpset. Det er glede-
lig å se at interessen for markedet har 
vokst seg så stor, og arrangement er en 
flott anledning til å vise fram bydelen 
vår. Samtidig medfører veksten noen lo-
gistiske utfordringer med lange køer til 
en del av aktivitetene. Utfordringen for 
arrangørene før neste års arrangement 
blir å finne en form som tar høyde for 
den økte oppslutningen, og samtidig be-
varer nærheten og særpreget.

Tekst: Henriette Lunde, Foto Børge  Øgård

Egnerdagene:
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Aktuelt

Dette var overskriften da Fortids-
minneforeningen i Oslo og Akers-
hus, i samarbeid med Kampen His-
torielag og Kampen Vel, inviterte til 
vandring på Kampen, med påføl-
gende møte og debatt om Kampens 
framtid, onsdag 27. august.

Utgangspunktet for møtet var at 
Kampen med sitt mangfold og sine 
historiske verdier, ikke har et klart 
vern. I Kommunedelplan for Oslo – 
Oslo mot 2030, legges det heller ikke 
opp til en bedre vernestatus. Så her 
er det bare å stå på! Fortidsminne-
foreningen skrev i sin invitasjon: 
”Dette unike området på høyden 
over Oslo fortjener en mer sikker 
fremtid”. 

Kvelden startet med vandring på 
Kampen. Raskt kunne en se at dette 
er forhold som opptar mange. Minst 
80 personer deltok i vandringen, og 
like mange i den etterfølgende de-
batten. Vandringen hadde fokus på 
Kampens kvaliteter og historiske 
tidsdybde, og vi fikk se flere ek-
sempler på verneverdig bebyggelse 
og ombygginger og nybygg utført 
i ”oppsluttende karakter”. Vi fikk 
også eksempler på hvordan utbyg-

gere ikke tar hensyn til eksisterende 
bebyggelse, der det nye framstår 
som fremmedelementer i miljøet.  
Vandringen var en fin opptakt til de-
batten i bydelshuset. De som viste 
oss rundt, var Arne Kristiansen fra 
Kampen Historielag og Robert Lo-
range fra Kampenposten.

Det påfølgende møtet ble avholdt 
i Kampen bydelshus. Hovedinnleg-
get til debatten var ved Even Smith 
Wergeland fra Byantikvaren. I pane-
let satt også Espen Ophaug fra Oslo 
Venstre, Harald Nissen fra Miljøpar-
tiet De Grønne og Tommy Grotterød 
fra Kampen Vel. Engasjementet var 
stort, og innleggene fra salen var 
mange. Politikerne ga uttrykk for 
støtte til et sterkere vern av Kam-
pen.

Kampen Vel fremmet forslag til en 
resolusjon med krav om et sterkere 
vern av Kampen. Resolusjonen må 
ses som et innlegg i saken om Kom-
muneplan for Oslo – Oslo mot 2030. 
Resolusjonen ble vedtatt med ak-
klamasjon av en fullsatt sal. Og er i 
ettertid oversendt Rådhuset, under-
skrevet av de tre organisasjonene 
som arrangerte møtet. 

Kampens 
framtid – 
Resolusjon
Kampen innehar unike historiske 
kvaliteter og varierte, levende bo-
miljøer av høy kvalitet. Kampen 
har i dag ikke tilstrekkelig vern til 
å ivareta disse kvalitetene.

Vi krever at Kampen reguleres 
til «hensynsone bevaring», slik 
at Kampens historiske kvaliteter 
og varierte bomiljøer ivaretas for 
framtida. Retningslinjer for ny-
bygg og bevaring må ta utgangs-
punkt i eksisterende bebyggelse. 
Vi vil ha presise bestemmelser – 
kvartal for kvartal – for bygnings-
volum og byggehøyder – både ved 
ombygg og nybygg. 

Vi er kritiske til den befolk-
ningsveksten utkastet til kom-
muneplan legger som premiss. 
Veksten må ikke gå på bekostning 
av bevaring av historiske verdier 
og kvalitativt gode bomiljøer.

Beboernes medvirkning i plan- 
og byggesaker må sikres. Vi går i 
mot unntak fra reguleringsplan, 
slik utkastet til kommuneplan 
legger opp til. Vi skal fortsatt 
kunne påvirke utviklingen i eget 
nærmiljø.

Tar opp Kampen!
Og like viktig; Det ble skapt alli-

anser for videre samarbeid. Byan-
tikvaren tok ansvaret for å innkalle 
Fortidsminneforeningen, historie-
laget og velet til nytt møte om den 
videre prosessen for bedre vern av 
Kampen.

Av Tommy Grotterød, Kampen Vel

Foto: Lasse Solberg, Kampen Historielag

Nei til OL – 
ny hockeyhall likevel
– Vi er  bekymret for at hallen faktisk kan dette ned snart. Så noe nytt 
må komme, sier klubbdirektør i Vålerenga Ishockey, Jan Tore Kjær. 

Det blir ikke OL i Oslo. Men ny hockeyhall kommer sannsynligvis  
på plass i løpet av de neste fem årene. Plantegningene for OL er lagt 
bort, og det blir trolig en ny plan- og designkonkurranse til vinteren. 
Jan Tore Kjær opplyser at en ny hall kommer der hvor dagens Jordal 
Amfi står. På den måten blir friområdene bevart. Kjær ønsker også å 
få plass til andre idretter i det nye anlegget, slik at det blir flere bred-
detilbud til nærmiljøet. 

– Målet er at den nye hallen skal være ferdig i januar 2019, og håpet 
er at det skjer enda litt før. Norge vurderer å søke om ishockey-VM i 
2020, og meningen er da at Jordal skal være en av arenaene, sier Jan 
Tore Kjær. 

Vålerenga Hockey har politikerne med på laget. Men det er i skri-
vende stund ikke klart når saken kommer til behandling. Etter at OL-
søknaden ble trukket, var byrådsleder Stian Berger Røsland svært 
tydelig i uttalelsen om å sikre en ny hall på Jordal. Ap-politiker Jan 
Bøhler har også sagt til Dagsavisen at politikerne bør bestemme seg 
for ny hall allerede i høst.

Tekst og foto Anne Mette Ødegård
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Brødr. Andreassen AS – lutefiskens riddere

Torsk er en av Norges viktigste rå-
stoffer. Den har alltid vært en del av 
vårt kosthold, og vil sikkert overleve 
oljealderen, vel å merke om vi lar 
være å bygge ut Lofoten og Vester-
ålen. Helleristningene i Hjemmeluft 
ved Alta, rundt 5000 år gamle, viser 
torskefiskere. Kong Christian den 
fjerde av Danmark-Norge dro åtte 
ganger helt til grensa i nord-øst Finn-
mark for å passe på fiskeressursene i 
perioden 1578-1648. Torskens betyd-
ning kan vanskelig verdsettes nok.

Våryr skrei
Torsk er primært en ferskvare. Tør-
king og salting for bevaring har like-
vel lange tradisjoner. Men ideen om 

luting av torsk er en historisk merk-
verdighet for å få tørket torsk tilba-
ke til spiselig. Noen påstår at første 
gang man lutet torsk, var etter lyn-
nedslag i et tørrfisklager. En større 
brann startet, men så begynte det å 
regne og asken som er alkaisk, bløt-
gjorde fisken og masse regn gjorde 
fisken ren. Det var slike store meng-
der ødelagt fisk at man før kasting, 
smakte på produktet, og vips så var 
lutefisken født.

Våryr skrei på vei inn for å gyte i 
Vestfjorden i millioner er et ufatte-
lig årlig våreventyr. Fanges gjennom 
noen måneder i Norges største fis-
kerivirksomhet gjennom alle tider, 
sløyes og henges på fiskehjell for 

tørking og deretter fram til slutten 
av juni for sortering og lagring. Tor-
sken har da gått ned ca. 23 % i vekt, 
og er nå tørrfisk. Videre bearbeiding 
tar først til i september med utvan-
ning i store kar, så luting i noen da-
ger, og tilslutt ytterligere vasking, 
renskjæring og vakumpakking, klar 
for utsending til markedene. 

Lutefisk på Kampen
Med dette som bakteppe besøkte 
Kampenpostens utsendte Brødr. An-
dreassen AS en tidlig mandag mor-
gen. Varebilen full av vakumpakket 
lutefisk hadde ankommet fra Værøy, 
for å settes på mellomlagring. Lute-
fisk som har vært og fortsatt er ho-

 Vår venn torsken
vedvirksomhet hos våre venner, får lutet fisk fra fami-
liens fiskebedrift på Værøy. En fabrikk startet for flere 
generasjoner siden. 

For 16 år siden skrev vi om Lutefiskens riddere, noe 
som er på tide igjen. Den gangen ble tørket fisk kjørt fra 
Værøy og lutet på Kampen. Men fordi etterspørselen har 
eksplodert, er de beskjedne lokalene på Kampen for små 
og utidsmessige til lutingsprossessen i dag. Volumet har 
øket fra rundt 150 tonn ferdig lutet fisk, til rundt 500 
tonn.  Nå kommer det store lastebiler med 10 tonn ferdig 
lutet fisk kjørende fra Værøy til Kampen for mellomlag-
ring og videre distribusjon til grossister.

Generasjonsbedrift 
med entusiaster
– For noen år siden lurte vi på om vi skulle flytte fra 
Kampen. Lokalene er trange, og det er vanskelig å kom-
me hit med store lastebiler. Men nå tenker vi at vi må 
være på Kampen, her er det trangt, men trivelig, sier 
senior Ole Andre Andreassen.

Det er seks personer knyttet til arbeidsplassen, «sjø-
lan», hans sønn Ole, og av og til hans sønn igjen Daniel 
(BI-student). En familiebedrift, med i tillegg spennende 
og kjempedyktige internasjonale medarbeidere fra Nord 
Korea og Seychellene. 

Opprinnelig ble det røyka kjøtt her, så fisk i store 
mengder. Luting ble det slutt på rundt år 2000. Siste laks 
ble røkt på Kampen i 1992. Nå er hovedvirksomheten 
videresalg av hjemtraktenes ferdig lutet torsk, klar for 
de kresne ganer. Men ettersom dette er en sesongvare, 
holder bedriften i tillegg på med frossen scampi fra i 
første rekke Vietnam, og vill kveite fisket langs norske-
kysten og ved Grønland. Sistnevnte må være linefisket, 
uten garnskader. Vi blir vist to eksemplarer på rundt 20 
kilo, og vi tenker med ærefrykt på at denne fisken kan 
bli opp til 250 kilo.

Lutefisk med tilbehør 
– nam, nam
Men lutefisken, hva med den? Andreassens lutefisk kan 
du få servert så mye du orker på Oslos fineste restauran-
ter; Gamle Rådhus, DFS Louise, Lofoten og Stortorgets 
Gjestgiveri for å nevne noen. Du kan også kjøpe ferdig 
lutet fisk i butikkene og tilberede delikatessen selv. 

En større gjeng på Kampen har holdt på med lutefisk i 

mange år, førjulas høydepunkt for oss involverte, og da 
selvsagt med lutefisk fra Værøy, prima vare, som kvel-
dens midtpunkt.

Vi møtes noen timer før matinntak og åpner vakum-
pakkene, sjekker fisken som er ferdig vraket (sortert). 
Råstoffet er perfekt. Deretter skjæres hele fiskesider i 
passe biter og legges for salting i ½ til 1 time i f.eks. opp-
vaskkummen. Og det trengs ganske mye salt (dette er 
det Finn som bestemmer). Deretter legges fisken i lang-
panne med skinnsiden ned, fortsatt med noe mer salt 
på, og aluminiumsfolie som tett lokk oppå. Dette inn 
i ovnen på rundt 225 grader i 50-60 minutter, og vips  
ferdig.

Ta alltid en kontroll ved å ta ut langpanna og titt under 
folien. Er bitene fortsatt nokså intakte, gjennomblanke, 
transparent med lekkert marmoret skiver, eller har fis-
ken blitt et svømmebasseng i langpannen? Her må det 
passes på, endringene skjer veldig fort.

Og tilbehøret: Ringerikspoteter, lekker ertestuing 
(som selvsagt Kari lager i stand), baconbiter i baconfett, 
og sennep. Ikke alle synes dette er det optimale tilbehør, 
men for oss i Kampen Lutefisk-kokkelag er dette favorit-
ten. Saml noen venner og prøv selv.

Og glem ikke øl og akevitt, det hører også med.
Gled dere.

Kampenpostens utsendte medarbeidere
Tekst og tegning: Robert Lorange  

Foto: Børge Øgård 

God hjemmelaget mat 
og konkurransedyktige priser.

Pinnekjøtt kr 245,-
Juletallerken kr 215,-

Alltid hjemmelagde gryter 
hos Dileks!

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

– alt innen catering og selskapsmat

Dette er kysttorsk fra Sørlandet med 
mer rødlig skinn, og følgelig ikke så 
grå som lofotskreier. Men torsk er 
dette også, også mulig å lute.
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Portrettet

Hege Loftfjell synes ikke det hun 
gjør hører inn under begrepet fri-
villig arbeid. Hun mener dessuten 
at mange andre gjør mye mer enn 
henne.

Hege er et kjent fjes på Kampen, 
kanskje særlig for bøssebærere un-
der tv-aksjonen. Hege forteller at 
en hard kjerne på 5-6 stykker har 
jobbet sammen siden 1999. Femten 
frivillige stiller på selve aksjonsda-
gen. - Ti-tolv av oss ringer rundt til 
folk på forhånd. I år var det spesielt 
mange som gikk med bøsser, både 
fordi det var Kirkens Nødhjelp, og at 
vann er så essensielt. 

– Jeg kom rett fra studier og barn 
til Kampen i 1999, og tenkte at å job-
be med tv-aksjonen her ville være 
en fin mulighet til å bli kjent med 
folk. Så det satte jeg i gang med med 
én gang. Samtidig begynte jeg på 
bondegården.

Bybarn og dyr i byen 
Da Hege hadde jobbet på bondegår-
den i 10 år, fikk hun et saueskinn 
som takk for tro tjeneste. Opprin-
nelig var tanken at ungene hennes 
skulle bli kjent med dyr, og ikke bare 
bli bybarn. Men de ble bybarn, de ble 
med bare det første året. Mens Hege 
har jobbet på gården en helg i måne-
den pluss en ettermiddag i 15 år. Nå 
har familien fått hytte, og hun har 
nettopp sluttet. - Bondegården har 
betydd mye for meg. Jeg liker natur 
og dyr.

Hege husker jentene på bondegår-
den fra de var små. Hun mener det 
er bra for barn å ha ansvar for store 
dyr. - Gården er et flott tilbud for de 
som ikke liker sport eller andre ak-

tiviteter. På jubileet forleden var det 
mange barn og unge som sto fram 
og snakket til publikum. De lærer 
om mye mer enn dyr!

Natteravning er sosialt
Ellers har jeg ikke gjort så mye, sier 
hun. Jo, natteravnene da. Hege og 
Rob Waring har satt opp lister for 
natteravnene i bydelen i mange år. 
Frivillighetssentralen på Grønland 
ved Thomas Lange sender ut påmin-
nelser på mail. - Rob og jeg prøver 
å sette opp listene så det ikke er de 
samme som går vakter hele tida. 
Hvis det ikke er noen som vil gå 
sammen, da. Dette er en veldig fin 
måte å bli kjent med andre foreldre 
i området på. 

Man går onsdag og fredag eller 
torsdag og lørdag, og jo flere som 
melder seg, jo sjeldnere går man. - 
Vi møter unger som er glad for at vi 
er ute. Det er ikke tvil om at det er 
bra vi er der. Politiet er glad for at vi 
finnes.

– På området rundt Jordal er det litt 
av hvert, men også mange bra akti-
viteter for ungdom, sier Hege. - Nat-
teravnene trenger ikke utskiftning, 
men mange av de som går nå, har 
store barn. Jeg vil oppfordre folk til 
å melde seg, bli kjent med andre for-
eldre. Hvis noen har lyst, kan de bare 
ringe eller sende melding til meg. 

Aksjon for verden og nærmiljøet
– Det var tilfeldig at det ble tv-aksjo-
nen i 1999, men jeg har fortsatt fordi 
det er veldig lite arbeid for mye gøy. 
Det er veldig morsomt på selve da-
gen Vi har fått gode rutiner, så det 
går av seg sjøl.

250–300 mennesker kommer innom 
kirken, alle samtidig. Det blir kø og 
mye trøkk. Men når de kommer til-
bake, er det roligere, og det serveres 
kaffe og vafler. - Da er det veldig 
koselig. Vi får alle ingrediensene til 
maten fra KIWI, det er vi veldig for-
nøyd med. 

Området de dekker har vokst kraf-
tig med åra. Kampen, Vålerenga helt 
ned til Gamlebyen, Kværnerbyen, 
Valle, Tiedemannsjordet og nå En-
sjø. - Det blir stadig flere husstander 
vi skal dekke. De siste områdene har 
jo eksplodert i antall.

Komiteen på Kampen har derfor 
foreslått for det sentrale sekreta-
riatet at det opprettes en ny komité 
for områdene Ensjø, Valle og Tiede-
mannsjordet. - Vi skal hjelpe den nye 
komiteen i gang. De som bor i områ-
det og vil gå der, kan starte opp.

– Vi har ikke lyst til å flytte fra  

Fra venstre bakerst: Kjersti Myrene, Thomas Baardseng, Marianne Høgklev Tengs, 
May-Britt Buhaug, Gunhild Sander, Thor Vidar Olsen 
Fra venstre foran: Emil Loftfjell Baardseng, Karen Domaas, Reidunn Mulehamn, 
Trine Hagen, Hege Loftfjell, Trude Isnes, Ida Skarsæterhagen (med plakat) og Inga 
Myrene Nørstebø (med bøsse og rosa genser).

– Frivillig arbeid, det er ikke det jeg gjør. 
Jeg driver jo bare med aktiviteter sammen 
med andre.

Vålerenga kirke der vi har vært i alle 
år. Men nå er kapasiteten sprengt. Vi 
vil jo at folk skal kunne tusle med 
småunger i nærområdet sitt.

-Vålerenga damer fotball har gått 
flere år på rad, når de kommer ned, 
15 damer, dekker de hele Valle. Det 
er utrolig kule jenter. Neste år vil vi 
prøve å få med gutta!

Nye ideer
Familien til Hege kom flyttende fra 
Tøyen. - Der var jeg besøksvenn 
for en gammel dame som begynte 
å se dårlig, og som bodde på Kam-
pen. Tøyen hadde ikke frivillighets-
sentral. Emil var baby og jeg kjedet 
meg. Og så var jeg leksehjelp for en 
pakistansk jente. Det var før jeg flyt-
ta hit, det har jeg glemt. 

Det er ikke bare Hege i familien 
som driver med aktiviteter sammen 
med andre. Mannen hennes har 
vært aktiv i Vålerenga fotball i man-
ge år. – På tv-aksjonen må ungene 
mine være med. De er veldig knytta 
til området, og til østkanten. Iden-
titeten deres er Vålerenga-Kampen, 
de vil ikke bo noe annet sted. 

Nå har Hege en ny idé. – Vi var 
nettopp i Paris. Der har de frivillige 
lokale folk som guider turister i sitt 
nabolag, det var mye morsommere 
enn vanlig turistguiding. Helt gra-
tis, vi kunne gi en donasjon til orga-
nisasjonen. Det syns jeg vi må ha på 
Kampen. Dette er noe å vise fram, 
ingen finner fram hit på egenhånd.

Det kunne jeg tenke meg å starte 
opp. Hvis andre er interesserte, kan 
de godt kontakte meg.

Av Agneta Kolstad. Foto: Liv Hilde Hansen, 

Kristin Hagen, Helene Samuelsen.

Frivillig gøy på 
Kampen

Helene Hoggen, Jesper Hoggen-Wold og 
Morten Åm klar med bøsse.
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Hva skjer?

Det er et enormt 
behov for aktiviteter 
for barn og unge på 
Tøyen. Dette var en  
tydelig konklusjon 
etter et folkemøte 
som Arbeiderpartiet 
i Gamle Oslo arran-
gerte i høst. Kolstad-
gata 1 skal fylles med 
aktivitet. Og noen er 
allerede på plass. 
I tillegg blir det eget 
barnebibliotek på 
Tøyen. 

Ennå er det ikke så mange ytre, syn-
lige tegn på Tøyensatsingen. Pro-
sjektet startet i år og varer fram til 
2018. Men det skjer noe: Byrådet har 
foreslått å gi midler til ny barne– og 
ungdomsfilial på Tøyen. Biblioteket 
har holdt til på Tøyensenteret siden 
1991, men flyttet inn i nye lokaler på 
selve plassen i 2009. Biblioteket er 
med på å trekke mange mennesker 
til Tøyen-senteret, med hele 128 000 
besøkende i fjor.

I Kolstadgata 1 skal 2000 kvadrat-
meter gi plass til organisasjonsliv og 
aktiviteter. Frivillighetshuset, som er 
en felleslokalisering av mange ulike 
frivillige organisasjoner, er allerede 
på plass. Tøyenprosjektet har også 
fått egen leder, som heter Hanne Ma-
rie Sønstegaard. Hun kommer også 
til å flytte inn i Kolstadgata 1. Åpnin-
gen av huset er planlagt til 1. april 
neste år. 

 Huset skal bli et aktivitetshus for 
hele befolkningen, men med hoved-
vekt på barn og unge. Vi satser på at 
det også blir en ungdomsklubb her, i 
en eller annen form, sier Hanne Ma-
rie Sønstegaard. 

Som en del av Tøyenløftet fikk 

skolen ekstra ressurser, og elevene 
gratis halvdagsplass på SFO. Ifølge 
osloby.no forteller både rektor og po-
litikere at noe er i ferd med å snu på 
Tøyen skole. Faglig gjør elevene det 
bedre. 96 prosent går på aktivitets-
skolen, mot 20 prosent i fjor. Bebo-
erne har også startet en 5-årsklubb, 
med målsetting om å få flere fami-
lier til å velge nærskolen på Tøyen. 
De siste 14 årene har tallet på første-
klassinger med norsk morsmål som 
har startet på Tøyen, variert fra null 
til rundt to–tre, men i høst var det i 
følge NRK, tolv barn med norsk som 
morsmål som startet på Tøyen skole.

Brinken med i satsingen
Bydelsutvalget har vedtatt at kjerne-
området for satsingen skal utgjøres 
av ti såkalte roder. Det kan også gis 
støtte til prosjekter i tilgrensede om-
råder. Denne inndelingen betyr at for 
eksempel Brinken er en del av kjer-
neområdet. I forrige utgave av Kam-
penposten finner du en mer detaljert 
beskrivelse, både av området og av 
tiltak som da var satt i gang, se Kam-
penposten.no.

I bydelsutvalget i slutten av septem-
ber ble fordelingen av én million kro-
ner i aktivitetsmidler til «Områdeløft 
Tøyen» vedtatt. RulleJordal Rulleklubb 
var blant tiltakene som fikk støtte, 
med 45 000 kroner.

I desember blir det høring om 
hvordan den nye Tøyenparken skal 
se ut. Arkitektfirmaet Hille Melbye 
har laget en skisse på oppdrag fra 
Oslo Kommune ved Bymiljøetaten. 
Løsningen inkluderer nytt hovedbad, 
vitensenter, friluftscener og et park-
drag som forutsetter at Finnmarks-
gata enten stenges eller legges under 
bakken. Løsningsforslaget har også 
tatt hensyn til planene om et vekst-
hus på Universitetets tomt.

Av andre nyheter kan nevnes: 
•	 Tøyen kulturstasjon har startet  
 opp. Dette er et samarbeid  
 mellom Oslo musikk- og kultur- 
 skole og Tøyen skole. 
•	 Opprustningen av Tøyen  
 T-banestasjon starter i 2015. 
•	 Det kommer ny thai-restaurant  
 på Tøyensenteret: MELT Thai   
 Kitchen

Av Anne Mette Ødegård

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

LANG ERFARING OG MEGET GOD LOKALKUNNSKAP GJØR iHUS TIL EN AV MARKEDSLEDERNE I BYDELEN

DU KAN ALDRI STARTE FOR TIDLIG.  
PLANLEGGER DU Å SELGE BOLIGEN DIN ETTER JUL?
TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE BOLIGPRAT! 

 

Joachim Jullum
Trainee/
Back Office
T: 481 04 899 
E: jullum@ihus.no

Anders Nykkelmo Solem
Eiendomsmegler MNEF/
Partner
T: 916 03 852
E: anders@ihus.no

Renate Evensen
Eiendomsmeglerfullmekkg 
MNEF
T: 464 61 269
E: renate@ihus.no

iHUS Eiendomsmegling
Avd. Grønland/
Gamle Oslo
T: 231 35 900
E: gronland@ihus.no

Steffen Hafsund Usterud
Eiendomsmegler MNEF/
Partner
T: 924 99 143
E: steffen@ihus.no

Anne Grete Næss
Daglig leder/
Partner
T: 922 89 232
E: annegrete@ihus.no

Robert Borgås
Eiendomsmegler MNEF/
Partner
T: 970 76 899
E: robertb@ihus.no

Henrik Nylænder Nilsen
Eiendomsmegler MNEF/
Partner
T: 970 09 514
E: henrik@ihus.no

iHUS GRØNLAND / GAMLE OSLO
TLF: 23 13 59 00 - E-POST: GRONLAND@IHUS.NO - WEB: WWW.IHUS.NO

GOD JUL!

Tøyensatsingen:
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Kirken den er et gammelt hus – ly-
der det i en salme av Grundtvig. Og 
det finnes mange gamle kirkebygg i 
kongeriket! Urnes stavkirke i Sogn, 
oppført i 1130, skal være den eldste 
bevarte kirke i Norge. Moster kirke, 
også oppført på 1100-tallet, er en 
steinkirke i romansk stil. Sånn kan 
jeg fortsette; men dette er ikke en 
artikkel om kirkebygg i Norge. Ei 
heller om hemmeligheter, skjulte 
rom eller historier om mørke gjer-
ninger utført i dølgsmål. Denne re-
portasjen har et formål: Å gi kam-
pianere et bilde av kriker og kroker i 
Kampen kirke som ikke er så tilgjen-
gelige som kirkerommet. 1882 er 
året for innvielsen av vår nygotiske 

teglsteinkirke, tegnet av arkitekten 
Jacob Wilhelm Nordan.

Med Thorbjørn Egners plass i 
front, er det lett å se at Kampen 
kirke bærer spennet mellom det se-
kulære og det kirkelige. Et sikkert 
vårtegn er kampianere som samler 
seg på kirketrappa for å nyte noen 
sparsomt varmende solstråler og en 
kopp kaffe. Nå må jeg ikke glemme 
julegrana og Egnermarkedet. Spe-
sielt Egnermarkedet er et strålende 
eksempel på Kampen kirke og Thb 
Egners plass som et samlingspunkt 
på tvers av tro, tvil, håp og kjærlig-
het - uansett tilhørighet og bekjen-
nelser.

Tekst og bilde: Børge Øgård

Kilder:
“Kirker i Norge” (Arfo, 2000) 

Bømlo kyrkjelege fellesråd
kampenkirke.no

Den 26. oktober gjestet Esben 
Esther Pirelli Benestad Kampen 
kirke. Benestads tale var engas-
jerende, og rakk langt utover 
den ”vanlige” kirkegjenger.

Benestad hadde ved flere 
annledninger prøvd å få tale i 
kirker, men Kampen menighet, 
med Sogneprest Marit Skjegges-
tad i spissen, var den første 
som ønsket Benestad. 

Organist Colin Smith om orgelet: 
Orgelet i kampen kirke var opprinnelig 

bygd i 1882 av August Nielsen, den 
gangen Norges største orgelbygger.

Ombygd i 1960 av Jørgensen, 
senere igjen ombygd i 1999 

av brødrene Schrøder.
Siden har det bare forfalt!

I årene 1989-1994 ble kirken utsmykket 
med tolv store og seks små glassmal-
erie, samt to rosetter over inngangs-
dørene, alt utført av Peer Lorentz Dahl. 

Han tegnet også kirkens antependier, 
prekestolkleder og messehakler i 
kirkeårets farger. 

på fotosafari 
i Kampen kirke

I nabolaget
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Akvarellen viser tydelig hvor  
Kampen slutter eller begynner. 
Norderhovgata 38 er definitivt siste 
bygg i gata, og danner en markant 
overgang fra tung bybebyggelse til 
grønn park.

I all sin dramatiske form er kan-
skje dette bygget et av bydelens 
mest vakre og detaljrike teglbygg. 
Med utrolig flotte stuck-pussede fa-
sader med border, profiler, kvader-
puss og klassisk ornamental pynt. 
Bygget i det man kalte stilforvirrin-
gens periode, utført i en blanding av 
nyrenessanse med enkelte barokke 

preg. Kneisende plassert helt ytterst 
på kanten av Kampens høydedrag 
ut mot byen i vest og parken i nord. 

Her er det vel verdt å stoppe 
opp for beundrende blikk og nær- 
studier.

Norderhovgata 38 ble tegnet i 
1894 like etter at Kampen Park var 
blitt etablert. Kampen var blitt en 
del av Christiania med murtvang 
etter det store tidsskillet i 1878 da 
det ble slutt på trehusbyggingen. 
Bygget var ferdig i 1898. I 1900  
bodde det 105 mennesker der for-
delt på 19 leiligheter.

Jeg ble kjent med en av den eldre 
garde i bygget da jeg var fersk på 
Kampen i 1974, Harald Schukstock 
den gang godt plassert i pensjonis-
tenes rekker. En spennende person 
som både var hyggelig og aktiv i 
70-tallets innsats på Kampen rettet 
mot rivingshysteriet. 

Han gjorde meg kjent med byg-
gets oppnavn ved å presentere seg 
slik: «Jeg heter Harald, og jeg bor i 
slottet.»  Vel og merke Kampen slott.

Et ærerikt navn på en flott byg-
ning. 

Robert Lorange

Norderhovgata 38

Høsten er her igjen, trærne mister blader som får 
en fantastisk fargepryd like før de slipper. 

Øyeblikket
Søndag 12. oktober

Bøgata 21, 0654 Oslo  
Tlf: 22 68 74 02   

styret@kampenbydelshus.no   

www.kampenbydelshus.no 

Kampen Bydelshus 
– huset med de mange muligheter

Utleie på dag og kveldstid 
til kulturarrangementer, 

selskaper, kurs og seminarer.

Reduserte leiepriser til alle 
Kampenbeboere.
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Vi har lekre gavepakker, 
mange gode tilbud og gavekort.

Vi tilbyr også vippeextention, collagenbehandling 
for ansikt og kavitasjonbehandling for kropp.

hårkammerset

Torill og Kjersti

Hårkammerset, Bøgata 10, tlf 22 57 13 73

Vi ønsker 
alle våre kunder 
en god jul!

Kontakt meg for kundereferanser.  
Det er våre kunder som har stemt oss frem som bransjens beste.

Kenneth Willassen  Tlf: 97 75 72 63 Mail: kw@aktiv.no
Tam Le  Tlf: 40 21 58 26  Mail: tl@aktiv.no

www.aktiv.no

Til beboerne på Kampen
Aktiv Eiendom er kåret til eiendomsmegleren med høyest kundetilfredshet i bransjen, 4 år på rad! 
Skal du selge bolig, bør du derfor kontakte oss. 

Vi tar presentasjon av din bolig et steg lenger – både tekst, foto og på visning. Det er summen  
av disse tiltakene som får frem verdien av din bolig og skaper merverdier for deg.

Vi er et av Oslos største meglerkontorer, med 15 ansatte og over 100 års bransjeerfaring!

For butikker og åpningstider se bunnpris.no

KAMPEN 
Mandag–Søndag: 08–23

Velkommen til 
vår nyoppussede 
butikk Bunnpris 
Kampen! Åpent 
alle dager 08-23.

NyoPPussEt 
ButIKK
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vaNN PÅ KaMPEN –
hvOR? 

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 – Ny-

innflytter, 2 riktige – Husvarm, 3 riktige 

– Kjentmann, 4 riktige – Godt kjent på 

Kampen, 5 riktige – Lommekjent Kam-

penguide. (Svarene finner du på side 2.)

Kampen Vel:
– er primus motor for Egnermarkedet
– arrangerer julegrantenning med poser til barna
– holder gratiskonsert på Kampen hvert år
– forsvarer Kampens særpreg

Støtt arbeidet, meld deg inn i Kampen Vel!
kampenvel@gmail.com

1.

3.

5.

2.

4.

Vann er fellesnevneren for bil-
dene i Hvor på Kampen denne 
gangen – både vann over og 
under jordas overflate. Klarer 
du full pott i denne kvissen, 
kan du virkelig kalle deg lom-
mekjent på Kampen!

1. tips: Her trives småfuglene.
2. tips: Her er det kanskje flest hunder 
som bader.
3. tips: Under dette bygget renner Jordal-
bekken (visstnok et lokalt navn på Hovin-
bekken). Hvilket bygg?
4. tips: Helsfyrbekken befinner seg under 
dette anlegget. Hvor?
5. tips: I denne kummen møtes Jordals-
bekken og Helsfyrbekken. Det er mulig å 
høre sus og brus fra vannføringen. Hvor 
ligger den?


