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Lørdag 21. nov. -  sønd. 13. des.  –  Utstilling 
i Galleri Kampen med malerier av Eigil Madsen. 
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 29.  nov. kl. 13.00 - 14.00  – Kjøring 
med hest og vogn fra Kampen økologiske barne-
bondegård ved Siri og hesten hennes Viljar.

Søndag 29.  nov. kl. 18.00 – Julegrantenning 
ved Kampen kirke. Kampen skoles musikkorps 
spiller. Allsang inne i kirken etterpå. Godteposer 
til barna.

Søndag 29. nov. kl. 20.00 – Odd Riisnæs’ 
Another Breeze. Konsert på Kampen bydelshus 
med Odd Riisnæs - saksofon, Stig Hvalryg – 
bass, Eyvind Wahlen – trommer pluss en  stryke-
kvartett med bl.a. cellisten Sigrun Eng.

Lørdag 5. des. kl.16.00 –  Konsert i Kampen 
kirke med Kampen Janitsjar.

Lørdag 5. des. kl. 20.00  –  Julekonsert i Kampen kirke. En 
kveld med de kjente, ukjente og nye julesangene. Christopher 
S. Pedersen - baryton, Marius Røe Nåvik - fiolin, Benedicte 
Alstveit Årsland - cello og Maren Ørstavik - klaver.

Søndag 6.  des. kl. 13.00 - 14.00  – Kjøring med hest og 
vogn fra Kampen økologiske barnebondegård ved Siri og hes-
ten hennes Viljar.

Søndag 6. des. kl. 19.00 – Konsert i Kampen kirke med 
Bjølsen Ungdomskorps.

Tirsdag 8. des. kl. 19.00 – Julemøte i Kampen historielag i 
storsalen på bydelshuset. En dag i 1314. Hverdagsliv i middel-
alderens Oslo ved Petter B. Molaug, arkeolog og forsker ved 
Norsk institutt for kulturminneforskning. Molaug har deltatt 
i og ledet utgravninger i middelalderbyen siden 1970. 
Foredraget blir illustrert med bilder.
 
Lørdag 12. des. kl. 18.00 – Julekonsert i Kampen kirke med  
Elisabeth Andreassen og Rein Alexander.

Søndag 13.  des. kl. 13.00 - 14.00  – Kjøring med hest og 
vogn fra Kampen økologiske barnebondegård ved Siri og 
hesten hennes Viljar.

Tirsdag 15. des. kl. 20.00 – Teatergruppa Skatollet frem-
fører Den skallede sangerinnen av Eugène Ionesco på Kampen 
Scene.
 
Søndag 13. des. kl. 19.00 – Konsert i Kampen kirke ved 
Bygdelagskoret.

Fredag 18. des. kl. 19.00 – Årets tradisjonelle julekonsert 
med Bajazz Big Band på Kampen Scene.

Lørdag 19. des. kl. 15.00 – Julejazz  med Kjell Eriksens 
septett og sangkvintetten Jazzådu på Kampen bydelshus.

Torsdag 24. des. kl. 16.00 – Julekveldsgudstjeneste i 
Kampen kirke. 
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I 32 år har Kampenposten blitt delt ut gratis til 
Kampens beboere. I høst var  bankkontoen nesten 
tom, og vi – den nye redaksjonen – var usikre på om 
vi ville klare å gi ut nok et nummer av den 
tradisjonsrike bydelsavisa vår.
Men vi klarte det! I dette nummeret er det flere 
annonser enn det pleier å være, og dermed er øko-
nomien sikret et godt stykke på vei. En stor takk til 
annonsørene!
Vi håper ellers at dette nummeret av Kampen-
posten inneholder variert lesestoff som vil interes-
sere mange. Til neste nummer vil vi gjerne ha tips 
til flere saker. Vi har fått ny epost-adresse: 
kampenposten@gmail.com.
Redaksjonen ønsker alle lesere og annonsører god 
jul!

Hilsen Redaksjonen

Svar på Hvor på Kampen? 1. Kirken. 2. Kampen Bistro. 3. Statue ved hoved-
inngangen på Kampen skole. 4. Fred restaurant og cafe. 5. Kristi Menighet.  
6. Dusjen ved plaskedammen.
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Julerose
Julerosen selges som potteplante i blom-

sterforretningene før jul, men visste du 
at den egentlig er en staude? Den hvite 

julerosen (Helleborus niger) blomstrer fra 
oktober  til mars og er hardfør til klima-
sone 5. Her på Kampen har vi klimasone 

3 (og kanskje til og med 2 inne i skjer-
mete bakgårder). 

 Det finnes også hybrider (krysninger) 
av julerose med mange spennende farger. 

Hold liv i julerosen til du kan plante 
den ut, gjerne et sted med halvskygge 

eller skygge. Bladene er vintergrønne og 
planten blir en fin bunndekker som sprer 
seg. Planten blomstrer ofte under snøen. 
Graver du den fram, får du se de yndige, 

hvite, anemonelignende blomstene.

I nabolaget

Tangokurs på Kampen
Er du interessert i dans? Kanskje vi spesielt nå i mørketida 
trenger musikk som bruser i årene? Hva med argentinsk 
lidenskap og varme i de lange, kalde kveldene vi har foran 
oss? Robert Åkeberg underviser i tango i Kampen bydels-
hus på tirsdager.

Robert er svensk, men har bodd i Norge i fem år. Han 
har vært aktiv som tangodanser  i elleve år, og har bodd 
i Argentina i tre. Han kom så langt som til semifinalen 
i tangokonkurransen Metropolitano i Buenos Aires. Han 
behersker både tradisjonell og moderne tangostil.

Så vil du få futt i parforholdet eller treffe andre med 
samme interesse for dans, har du sjansen til å kombinere 
alt dette på tangokurs i Kampen bydelshus. Robert vil 
helst at par melder seg, for som med mange dansekurs er 
det ofte mangel på menn. Kampenposten ble litt latter-
mild da han unnskyldende sa at han «kan ordne menn», 
og lar det være en oppfordring til  single damer også!

Du kan lese mer 
om tangokursene 
til Robert på 
www.tangomood.no
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Barnedans, Klassisk, Hip hop, Break dance, 
Jazz, moderne, og Barre au sole. 

Kurs for barn, ungdom og voksne. 
Vi holder til i store, flotte lokaler 

i Borggata 7 på Tøyen. 

Oppstart: 18. januar 2010, uke 3

Med pedagoger som: 
Marek Jez fra Nasjonalballetten Jeffrey Carter, 

Vibeke Sæther og David Byer. 

Terpsi, Borggata 7, 0608 Oslo. 
tlf: 23241814 

epost: post@terpsi.no
www.terpsi.no

Istid på Jordal
Visste du at Jordal ung-

domshall er åpen for alle på 
lørdager nå i vinter? Fra 

klokka 12 til 14 kan skøyte-
entusiaster i alle aldre knytte 

på seg skøytene og bruke 
isen i ungdomshallen. Et 

godt alternativ når helgene 
er våte og mørke, og det ikke 
er mulig å gå på ski, ake eller 

gå på skøyter utendørs! 

Vær oppmerksom på at 
hjelm er påbudt, og at puck 

og køller ikke er tillatt i 
ishallen. Enkelte lørdager 
kan hallen være stengt for 

publikum fordi det er andre 
arrangementer der. I så fall 
vil du finne oppslag utenfor 

ishallen.

Barneteater på historisk grunn
Søndag 13. september var den idylliske bakgården i ”Familiekroken”  fylt opp 
med publikum til barneteaterforestillingen ”Hvorfor er de så sinte”. I det fine 
været gjorde Kampen Barneteater historien så levende at det grøsset på ryg-
gen. 

Handlingen i stykket er lagt til 1878, da det såkalte Onsumslaget stod 
mellom steinkastende arbeidere, væpnet politi og soldater. Teaterstykket 
viser hvordan noen fattige arbeiderbarn bosatt i leilighetskomplekset ”Fa-
miliekroken” i Norderhovgata, opplever konflikten. De velkledde niesene og 
nevøene til fabrikkeier Onsum får også komme til orde.

Det er Bernt Kristian Børressen som har skrevet tekst og musikk til 
”Hvorfor er de så sinte”. Stykket ble første gang framført innendørs av Kam-
pen Barneteater i 2008. Under utendørsframføringen i ”Familiekroken” 
hadde barna fra barneteateret hjelp av ulike lokale krefter: Medlemmer fra 
Gamle Oslo Kro- og Kirkekor bekledde forskjellige voksne biroller, og Pål 
Rullestad var kapellmester for et lite orkester bestående av eldre og yngre 
Kampenmusikanter.
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Med utgangspunkt i gruppa 
som jobbet med Innbygger-
initiativet, er det nå startet 

et arbeid for bedre vern av Kampen.  
– Vi ønsker at innbyggere og nærmiljø 
skal ha et ord med i laget når vår bydel 
«utvikles», sier Tommy Grotterød, en 
av initiativtakerne. – Vi har foreløpig 
samlet en  gruppe mennesker som 
skal jobbe med ulike saker i en litt løs 
organisasjon, men vi håper å mobi-
lisere både vanlige innbyggere, ulike 
faglige ressurspersoner og lokale poli-
tikere til å ta vare på det som er igjen 
av historien vår.

Kampenposten har tidligere skrevet 
om Innbyggerinitiativet som i mars 
i år samlet inn 600 underskrifter på 
bare en uke mot en 6-etasjes blokk 
nedenfor Kampentrappa. Her ble det 
krevd at trappa ble satt i stand, og at 
hele det historiske området rundt den 
ble omregulert. En brennaktuell sak 
pågår fortsatt i kvartalet Kampen- 
gata-Norderhovgata-Skedsmogata-
Bøgata, hvor det står om å bevare 
gamle næringsbygg og å hindre store 
blokker kloss opp i små trehus. 

– Andre steder på Kampen kjøper 
investorer opp gamle hus, river ut all 
innmat og originale bygningsdeler 
og omgjør husene til mange små lei-
ligheter, forteller Tommy Grotterød.  
– Eller de blir revet for å bygge blok-
ker på tomtene. Andre steder blir 
bakgårdsmiljøer ødelagt. Også grønt-
områder uten tilfredsstillende skjøt-
sel er i stor fare. 

Også tidligere har det vært protes-
tert heftig mot ulike byggeplaner på 
Kampen. Trehusrekka i Brinken gikk 
tapt på 80-tallet tross sterke protes-
ter. Det samme gjorde trikkestallene  
som lå der vi idag finner Kampen  

Hageby og Jordal Borettslag. I 2000 
ville VIF i samarbeid med COOP byg-
ge blokker i Jordalparken. I dag blir 
12 - etasjes hus til på tegnebrettene 
hos Skanska. Slik ser de for seg at 
Ensjø T-banestasjon og tomtene som 
grenser til Kampen blir bebygd. 

– Kampen blir berørt av alt som 
foregår i våre nærmeste omgivelser, 

Aksjonsgruppe for Kampen

Trappa ble forsiktig demontert 
i høst og alle trinnene num-
merert. Gamle granittblokker 

er nå lagt pietetsfullt på plass i riktig 
rekkefølge. - 7 trinn er skiftet ut med 
ny norsk granitt, forteller formannen 
for arbeidslaget, Stein Jarle Nilsen 
i  AB-Utemiljø. Firmaet er leid inn av 
Friluftsetaten som leder prosjektet. 
Nilsen forteller at det ikke er gravd 
dypt i bakken, bare skrapt på overfla-
ten for å lage nytt fundament for trap-
pa. Den gamle tørrmuren langs siden 
av trappa er også bevart og reparert, 
etter krav fra byantikvaren. Nielsen 
og hans lag har arbeidet på en måte 
som har vært skånsomt for trappas 
omgivelser. Firmaet driver med gjen-
oppbygging av gamle hager og vet å ta 
vare på det grønne. 

– Noen av stolpene i gelenderet kan 
brukes, men en god del av gelenderet 
er så ødelagt at det må byttes, for-
teller Nilsen. Tommy Grotterød, fra 
Innbyggerinitiativet, har imidlertid 
fått forsikringer hos Friluftsetaten 
om at nytt gelender skal bli en nøy-
aktig kopi av det gamle. Et midler-
tidig rekkverk er satt opp i påvente 
av at det blir ferdig. Selv om noe blir 

nytt, skal trappa til slutt se ut slik 
den alltid har gjort når arbeidet er 
helt ferdig. Også belysningen i trappa 
blir ny. – Ja her kan vi virkelig være 
fornøyde, sier Tommy Grotterød. – I 
trappa var det tidligere en type belys-
ning som slett ikke passa inn, men nå 

Nygammel Kampentrapp

men gruppas hovedarbeidsområde er 
selve Kampen, forteller Tommy Grot-
terød. – Men ingen viktige saker får 
fred for oss. Han ønsker at folk følger 
med og melder saker til gruppa. Og 
ønsker noen å bidra til arbeidet med 
saker, håper han de tar kontakt. 
E-post til gruppa: tgsg5@online.no

Tekst og foto: Marit Bache

Aktuelt

får vi Oslolykter, av samme type som 
i resten av parken. 

Det var midler fra Statens tiltaks-
pakke for å avdempe virkningene av 
finanskrisa som til slutt reddet Kam-
pentrappa. Aldri så galt, så er det alt-
så godt for noe.  Tekst og foto: Marit Bache

Åpningstider: Hverdager 9-18
Helgedager 10-18

Ferske brød og bakevarer, sandwicher og suppe. 
Hos oss kan du få fine julegaver. 

Vi har oljer, balsamico, gavekort m.m.

Tel 47 36 06 59 | 40 47 98 99 | www.lillekampen.no | post@lillekampen.noLine Arneberg, Ragnhild Hoel og 
Tommy Grotterud i verneverdig stall på 
Kampen.

Formann Stein Jarle Nilsen leder trapperestaureringen.

Eiendomsutviklere vender stadig blikket mot Kampen og våre nærmeste omgivelser. 
Både historiske verdier og grønne lunger er truet. Men Kampen kjemper fortsatt for 
å beholde sin historie.

Kampentrappa ble stengt i begynnelsen av 2009 etter mangelfullt vedlikehold. 
Etter mange klager og sterkt påtrykk fra nærmiljøet er trappa nå sikret og pusset opp. 
Den er flunkende ny og likevel fortsatt Kampens gamle, gode trapp.
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Per er oppvokst på Malerhaugen. 
For 60 år siden, i 1949, ble han 
med en kamerat på danseskole 

på Kampen. Her traff Per for første 
gang Karin som senere ble kona hans. 
Fra da av bodde Per mer på Kampen 
enn på Malerhaugen. 

Karin bodde i Bøgata 6. Det var for-
eldrene til Karin som opprinnelig eide 
gården som ligger på hjørnet av Bøgata 
og Nannestadgata. Per og Karin giftet 
seg i 1953 og flyttet da inn i 2. etasje. 
I 1. etasje var det den gang frukt- og 
tobakksforretning. I 1955 ble sønnen 
Frank født. Som sikkert mange vet, er 
Frank mannen til Kari som tidligere 

drev Kampen blomsterverksted. I dag 
er det nye leietakere her. 

Per har bestandig hatt praktisk 
håndlag.  En gang bygde han en ratt-
kjelke med plass til 12 personer. De 
akte med rattkjelken fra Kampen 
kirke, nedover Hagegata og endte helt 
nede ved Botanisk Hage. Det var den 
gang det nesten ikke fantes biler på 
Kampen.  

Men det ble kjøretøyer som ble leve- 
veien til Per. Han jobbet i mange år 
med montering av taksametre for dro-
sjeeiere. Senere startet han eget firma 
hvor han leverte og monterte taksa-
metre. Han kjørte buss i mange år, og 

har du tatt rute 71 Sværsvann – Jern-
banetorget, eller rute 18 Maridalen – 
Vippetangen? Ja, da har du antakelig 
sittet på med Per.

Per er en meget praktisk mann med 
mange talenter. Han er blant annet en 
mester i å låse opp dører. Han forteller 
en historie fra mange år tilbake: Det 
sto en mann på hjørnet. Per spurte 
om han ventet på noen. - Ja, jeg ven-
ter på politiet. - Politiet? Det viste 
seg at mannen hadde låst seg ute fra 
bilen og trengte hjelp med å åpne bil-
døra. Per mente at dette kunne han 
hjelpe til med og gikk inn for å hente 
pianotråd. Da han kom ut igjen, hadde  

politiet kommet, og de ba Per holde 
seg unna. Dette skulle de fikse. De 
holdt på, men fikk ikke åpnet den 
venstre døren. Til slutt kunne ikke 
Per dy seg, han gikk på høyre side av 
bilen, stakk ned pianotråden og trakk 
til. Og dermed var døra oppe. Per føy-
er til at det var en Volvo, et bilmerke 
som den gang var lett å fikse med pia-
notråden. 

Kampenpostens fotograf, Bente, 
som er nabo med Per, kan bekrefte at 
han har teken på dører. Hun fikk en 
gang hjelp av Per i en fortvilet situa-
sjon, der låsen på inngangsdøra var 
frosset. 

Og mang en Kampenboer har fått 
hjelp når bilen har hostet og harket. I 
mange år har en glødende hobby vært 
å mekke biler. Per har en velutstyrt 
garasje. Her finnes det meste av verk-
tøy og praktiske innretninger.  

Men garasjen rommer mer enn 
verktøy. Kampenpostens utsendte la 
merke til et stort utvalg av fiskered-
skap, og Per kan bekrefte at han er 
glad i å fiske, både ferskvann og hav-
fiske. Og – han har fremdeles en stor 
rull pianotråd. Men, sier han, dørene 
på dagens biler er ikke like lett å få 
opp.

Hva er den største forskjellen fra 
den gang og nå? Jo, det var jo nesten 
ikke biler her, og se nå: Det er jo blitt 
håpløse parkeringsforhold. En annen 
stor forskjell er antall butikker. Her 
var det butikker på hvert et hjørne: 
melkebutikker, dagligvare, trikota-
sje, urmaker og mange flere. - Mange 
av butikkene måtte legge ned da Hed-
marksgata ble stengt for mange år si-
den, sier Per. 

Hva synes Per om miljøet på Kam-
pen i dag?  Per synes at mye er bra, 
men liker ikke tendensen til inn-
brudd og hærverk, for eksempel på 
biler. Dette er noe han selv er blitt 
utsatt for. Men så lenge folk kan opp-
føre seg ordentlig ... 

Per avslører at   Karin og han lurer 
på om de skal flytte etter til Kari og 
Frank på Nesodden. Kampenposten 
for sin del håper vi får se Per på hjør-
net ennå  i  mange år.

Tekst: Mette Thurmann-Moe
Foto: Bente Fausk

Per på hjørnet er en kjent skikkelse på Kampen. 
Han heter egentlig Per Kr. Hansen.

”Per på hjørnet” 
i 60 år!

Portrett

hyggelig atmosfære 
og flinke frisører

ring 22 57 13 73 
og spør etter torill 

eller kjersti 
eller kom innom i 

bøgata 10

hårkam
m

erset
Per i vinduet i 2.etg.i Bøgata 6.

Per på hjørnet av Bøgata/Nannestadgata.
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Rektor på Jordal skole, Sissel 
Gråberg Vatn, ble hentet fra 
Midstuen da Jordal sto uten 

rektor i fjor. Før de fire årene på vest-
kanten, hadde hun vært skoleleder på 
Hersleb i 2 ½ år. – Vi tror vi får gjort 
så veldig mye på én dag, vet du, sier 
hun når hun tar imot Kampenposten 
på valgdagen innimellom samtaler og 
møter. Elevene har fri, mens lærerne 
bruker dagen til planlegging.

Fem på lærerværelset
På personalrommet treffer jeg fem læ-
rere for tre av de forskjellige interesse-
gruppene. Jeg utfordrer lærerne med 
ekle spørsmål, og konfronterer dem 
med ryktet Jordal hadde for noen år 
siden. – Vi er kjempefornøyde med å 

få lov til å jobbe med de elevene vi har, 
og vi har et veldig godt kollegamiljø. 
Til sammen gjør det Jordal til en sa-
bla god skole. Jeg ville ikke nølt med 
å sende barnet mitt hit. Høyt under 
taket, elevene er veldig inkluderende, 
de ser på hverandre med respekt både 
i forhold til nasjonalitet og annerle-
deshet. Jeg kjenner at jeg blir frykte-
lig lei meg når andre har fordommer 
mot Jordal, og ordentlig fornærma 
på mine elevers vegne! Anette er læ-
rer på media og kommunikasjon, og 
har vært på Jordal i åtte år. – Det er 
veldig mange veldig engasjerte lærere 
her. Det merker man når man gyver 
løs på en utfordring. Solveig setter ord 
på stemningen blant disse fem som er 
merkbar umiddelbart.

Det er en fellesnevner i hvordan 
lærere, rektor og rådgiver beskriver 
elevene på Jordal skole. De uttryk-
ker beundring for ungdommene de 
jobber med: Kompetansen elevene 
har på Jordal er preget av refleksjon, 
inkludering og respekt. Som rådgiver, 
Nils Kvissel, sier: – Elevene her er av-
anserte, de er vokst opp i mangfoldet 

i en kjempespennende bydel, en bydel 
som er et speilbilde av den flerkultu-
relle storbyen Oslo. 

Solveig er lærer på kulturgruppa.  
– Jeg har vært sensor på andre sko-
ler, og noe jeg har lagt merke til, er at 
vi har veldig reflekterte elever. De er 
vant til å tenke sjæl. Jordal har blitt 
en populær skole, mye på grunn av in-
teressegruppene. Søkningen er stor, 
og vi må si nei til elever. Mangfoldet 
gir større toleranse og et refleksjons-
nivå i forhold til medmenneskelig 
samhandling. Når du spør elever her, 
får du kvalitet på svarene, ikke bare 
ferdigproduserte. Elevene våre er 
dessuten hyggelige og veloppdragne. 
Det er ikke sjelden elever med et smil 
holder døra for deg når du bærer på 
noe, det er alltid noen som vil hjelpe 
til. 

Rune er lærer på idrettslinja. – Et-
ter at 10. klassingene mine slutta 
i fjor, har det allerede kommet sju 
elever på besøk i høst og gitt meg en 
klem, de savnet Jordal og sa at det var 
den beste opplevelsen de hadde hatt 
i livet. Han forteller at før var det 
klasser med nesten bare gutter (på 

Jordal ungdomsskole hadde en gang et dårlig rykte. 
Siden 2005 har det vært stille. Hvordan går det egentlig 
på Jordal nå? Noen foreldre er fortsatt usikre på om de 
vil sende barna sine dit. Har de grunn til det?

idrettslinja), men at det nå er endret 
ved å slå sammen flere interessegrup-
per. Det har hjulpet på støynivået og 
konsentrasjonen. 

– Jordal er ingen feie-under-teppe-
skole, her rapporterer man tilfeller, 
som man egentlig er pålagt. Andre 
skoler lar være. Jordal har etablert 
ordninger som er kontroversielle, 
sier Rune. Alle fem er enige om at én 
grunn til at Jordal har fått mye nega-
tiv omtale i fortida, er at Jordal har 
valgt en åpen linje.

– Bare i løpet av de tre åra jeg har 
vært her, sier Solveig, – syns jeg Jor-
dal har blitt en skole som også har 
fokus på fag. Vi har en visjon om at 
«Vi ser hele mennesket», den er like 
levende, men det handler også om det 

faglige. Det er ingen motsetning i å 
bry seg om hele mennesket og bry seg 
om det faglige. 

Fra andedam i vest til 
broket bønsj i øst
Sissel Gråberg Vatn fikk et godt inn-
trykk fra første dag hun kom til Jor-
dal. – Da vi startet skolen i fjor i Jordal 
idrettshall, tenkte jeg, har de virkelig 
hele bønsjen i hallen, samtidig, sitten-
de på gulvet! Men de satt blikkstille 
og hørte på rektors tale, jeg så blide 

ansikter og velkomstklemmer mellom 
lærere og elever. Et helt annet inn-
trykk enn den myten som levde om 
Jordal. I gangene her er det ikke bråk!

Jordal Ungdomsskole

Rektoren tror interessegruppene er 
en viktig faktor for det gode miljøet. 
Det at elevene har arenaer de er in-
teressert i å lykkes på, gir motivasjon. 
Hun er opptatt av å forankre interes-
sefagene i læreplanen, og det jobbes 
det kontinuerlig med.

De nasjonale prøvene de første 
ukene i 8. klasse på Jordal i blant an-
net norsk lesing, viser nokså dårlig 
resultat, altså nivået elevene har når 
de kommer til Jordal. – Det er vik-
tig å melde tilbake til skolene og se 
på hele løpet, sier rektor. Hun legger 
stor vekt på samarbeidet Jordal har 
med primærskolene elevene kommer 
fra. Et forum bestående av ledelsen 
fra skolene går gjennom resultatene. 
Elevene gjennomgår statlige kartleg-

gingsprøver på 9. og 10. trinn. I til-
legg har Jordal sine egne prøver de 
kaller Kartlegger’n. – Det dreier seg 
om hva vi gjør med de knappe res-
sursene vi har. Vi har enkeltvedtak i 
samarbeid med PPT, en juridisk ret-
tighet elever med spesielle behov har. 
Til det får ikke skolen ekstra ressur-
ser. Mange med enkeltvedtak tas av 
vårt budsjett, og det går utover andre 
elever. 

Men rektor vil framheve fordelen 
Jordal har ved å være en av skolene 
i Oslo som har byomfattende grup-
per. Det er sentralt inntak av elever 
med spesielle behov etter at spesial-
skolene ble bygget ned. Hovseter er 
en annen slik skole, som Jordal skal 
samarbeide og dele kompetanse med. 
– Alle har hørt om C-klassen, men vi 
har fire klasser med spesielle behov, 
blant dem en mottaksklasse. Skolen 
får spisskompetanse med spesialpe-
dagoger som resten av skolen også 
drar kunnskap fra. Disse klassene 
utløser flere midler. De har større 
voksentetthet, noen ganger én til én. 
Samarbeidet med ungdomsklubben 
er en annen arena, der også bydelen 

Vil du at ditt barn 
 skal begynne her?

Jordal Ungdomsskole

– Det er veldig mange 
veldig engasjerte lærere 
her. Det merker man 
når man gyver løs på 
en utfordring. 

Sier Solveig, lærer på media 
og kommunikasjon.
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Interessefagene gir motivasjon, og 
rektor og lærere jobber med å for-
ankre fagene i læreplanen.  

Ressurser er en utfordring som 
på alle skoler. Idrettslinja får hjelp 
fra Vålerenga med trenere i fot-
ball, ishockey og håndball. Me-
dia og kommunikasjon har noen 
lisenser på de dyreste grafiske 
programmene, men klarer å lage 
både logoer og reklamefilmer med 
gratisprogrammer, de har skrive-
kurs og produserer en spennende 
skoleavis. Kultur har tidligere 
brukt krefter fra Kulturskolen, 
men drar nå på lærerkreftene som 
har kompetanse i musikk, dans og 
drama, samt å lage kulisser. I år 
setter de til og med opp to fore-
stillinger, der 10. klassingene vil 
hjelpe 8. klassingene. Forestillin-
gene deres har fått anerkjennende 
omtale i mange aviser. Det er bare 
tre andre ungdomsskoler i Oslo 
som har interessefag som Jordal.

Et nytt fag er Design og hånd-
verk, og fikk ikke mange søkere 
i år. Rektor tror det vil ta litt tid 
før faget blir kjent. Det er et prak-
tisk fag, med læreplanmål fra de-
sign og håndverk fra videregående 
skole, teknologi og design fra na-
turfag, og fra norsk i skriving av 
rapporter. 

Om interessegruppene: 
www.jordal.gs.oslo.no/skolen/

Sjøskolen
Rådgiver Nils Kvissel har hoved-
ansvaret for sjøskolen på Jordal. 
Tilbudet passer godt for elever som 
trenger litt variasjon fra vanlig sko-
le. De har et kurssenter på Hoved-
øya med fantastisk utstyr som gjør 
at de tilbyr kurs i båtførerprøven, 
dykkerkurs, motorlære og meka-
niske fag. Slik er det også for de 
spesielt interesserte, ikke bare 
skoletrette. Flere tidligere elever 
bruker sjøskolen som praksisplass 
og er matroser på båtene. Sjøvetts-
opplæring foregår i 9. trinn og har 
en halv lærerstilling.

Om sjøskolen: 
www.loraas.no/sjoskolen/

Rådgiver og oppfølgings-
tjenesten
Nils Kvessel har også oppfølgings-
ansvar for elever som går ut fra 
Jordal, ett år etter avsluttet 10. 
klasse på Jordal. Han har det over-
ordna ansvaret for Oppfølgings-
tjenesten, et tilbud til elever for 
å styrke retten til videregående 
utdanning som kombinerer skole 
og praksis/arbeid. Nils forteller at 
Jordal er omtrent som andre Oslo-
skoler, elevene som går ut, fordeler 
seg på 65 % i studiespesialisering 
og 35 % til yrkesfag.  

Om Oppfølgingstjenesten: 
www.nav.no/page?id=790

Interessegruppene: 

Idrett, Kultur, Media og 
Design og håndverk

bidrar. Både lærere og rektor framhe-
ver variasjonen i elevmassen: – Det 
beriker skolen. Det er sunt å oppleve 
at verden er mangfoldig.

Kebab eller medbrakt 
Flere foreldre har klaget på spisesitua-
sjonen. Nå spiser barna matpakken 
sin på gulvet i gangen i friminuttene. 
Det utløser et annet engasjement Sis-
sel Gråberg Vatn har: elevrådet, også 
som en læringsarena. – Vi har gitt sta-
fettpinnen om spisesituasjonen over 
til elevrådet. Snart vil vi ha et seminar 
med opplæring i hva det innebærer å 
være tillitsvalgt. De lærer seg hvordan 
det er å ha en annen hatt på hodet. Og 
hvordan være møteleder og referent, 
det er  viktig læring.

Det er ingen avklaring av lokaler 
der elevene kan sitte inne og spise. 
– Enten kan vi bruke samlingssalen 
eller gangene, det er store ubrukte 
arealer, og vi kan sette opp benker og 
bord. Det er det elevorganisasjonen 
kan diskutere. Fruktordning deles ut 
før friminuttet, og det er inspeksjon 
i gangene allerede. I klasserommet 
skal det være læring, mener rektor.  
– Men da må FAU og skolen gå ut og 
si at elevene må ha med seg mat. Ung-
domsskoleelever syns det er litt stas å 
kjøpe kebab, men det er jo ikke sunt, 
ikke hver dag!

Er det lettere for såkalt flinke elev-
er å få gode karakterer på Jordal? 
–  Nei, det er det ikke. Kriteriene er 
klare. Tilbake i tid har det vært sprik 
i standpunkt og eksamen. Nå er det 
ikke slik.

Det ser ut som rektor trives på Jor-
dal. – Jeg skulle bare bli ett år, men 
da stillingen ble utlyst, søkte jeg fordi 
jeg trives så godt. Alle skoler har ut-
fordringer og styrker, jeg skulle ønske 
Midtstuen hadde litt av det mangfol-
det som vi har her, jeg syns nesten 
synd på dem som plasker rundt i en 
liten andedam. Jeg husker tiende-
klassinger som hadde vært på Senter 
for seksuell opplysning og strandet 
på Storo, da var de livredde og måtte 
hentes. Det var kjempeskummelt! 

Jeg avslutter med å bemerke den 
tydelige entusiasmen blant lærerne. 
– Men det er viktig å legge forholdene 
til rette så lærerne ikke slites ut, leg-
ger rektor Sissel Gråberg Vatn til, og 
haster videre.    Tekst og foto: Agneta Kolstad

Jordal Ungdomsskole

Interessegruppene ble innført for å få mestrings-
områder for elever, og har altså blitt så populært 
at mange søker fra hele Oslo, niende klasse er 
proppfull. Det skaper mangfold i nasjonaliteter 
og sosiale klasser. 

iHus Grønland
Brugata 19
0186 Oslo

Tlf.: 23 13 59 00 Fax: 23 13 59 01

 iHUS GRØNLAND

NYLIG SOLGTE BOLIGER I DITT OMRÅDE:

iHUS er den ledende KAMPEN - megleren! 
Vi selger mer enn noen andre i dette området. Skal du selge bolig? 

Kontakt oss på tlf 23 13 59 00 for en gratis verdivurdering. 
NYLIG SOLGTE BOLIGER I DITT OMRÅDE:

KAMPEN
2-ROMS MED SOLRIK BALKONG OG 
UTSIKT
ADRESSE: Telemarksvingen 12
PRISANTYDNING: kr 1 790 000
BRA / P-ROM: 51 / 50 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 063 / 109 954
KONTAKT: Glenn Oliver Kristiansen / 930 70 003

KAMPEN
LYS OG PEN 2-ROMS

ADRESSE: Sons gate 3B
PRISANTYDNING: kr 1 600 000
BRA / P-ROM: 43 / 43 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 006 / 114 000
KONTAKT: Glenn Oliver Kristiansen / 930 70 003

KAMPEN
2-ROMS MED BALKONG

ADRESSE: Trysilgata 7
PRISANTYDNING: kr 1 750 000
BRA / P-ROM: 51 / 50 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 063 / 109 956
KONTAKT: Glenn Oliver Kristiansen / 930 70 003

Besøk oss på www.ihus.no

KAMPEN
PEN 2-ROMS MED BALKONG

ADRESSE: Nittedalsgata 19
PRISANTYDNING: kr 1 850 000
BRA / P-ROM: 51 / 51 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 163 / 113 803
KONTAKT: Alexander Johannessen / 922 45 380

KAMPEN
MEGET PEN 4-R OVER 2-PLAN MED 2 
TERRASSER
ADRESSE: Normannsgate 36
PRISANTYDNING: kr 2 780 000
BRA / P-ROM: 88 / 86 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 1 565 / 334 000
KONTAKT: Lars Nerbråten / 419 06 067

KAMPEN
2-ROMS MED BALKONG 

ADRESSE: Nittedalsgata 14
PRISANTYDNING: kr 1 850 000
BRA / P-ROM: 51 / 50 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 163 / 109 954
KONTAKT: Oliver Markovski / 922 31 669

SOLGT FOR: 3.250.000,-

SOLGT FOR: 1.880.000,-

SOLGT FOR: 1.790.000,-

KAMPEN
UNIK 5-ROMS OVER 2 PLAN MED 
GARASJE
ADRESSE: Normannsgate 34E
PRISANTYDNING: kr 3 780 000
BRA / P-ROM: 122 / 119 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 5 026 / 338 618
KONTAKT: Lars Nerbråten / 419 06 067

KAMPEN
3-ROMS MED TERRASSE I 
SJARMERENDE TREHUS
ADRESSE: Bøgata 18
PRISANTYDNING: kr 2 650 000
BRA / P-ROM: 74 / 74 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 1 600 / 0
KONTAKT: Oliver Markovski / 922 31 669

SOLGT FOR: 4.200.000,-

SOLGT FOR: 2.960.000,-

SOLGT FOR: 1.600.000,-

KAMPEN
FLOTT 2-ROMS MED BALKONG

ADRESSE: Normannsgate 62
PRISANTYDNING: kr 1 800 000
BRA / P-ROM: 50 / 50 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 063 / 109 000
KONTAKT: Lars Nerbråten / 419 06 067

KAMPEN
FLOTT 2(3)-ROMS MED BALKONG

ADRESSE: Telemarksvingen 10
PRISANTYDNING: kr 1 790 000
BRA / P-ROM: 50 / 50 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 063 / 109 954
KONTAKT: Glenn Oliver Kristiansen / 930 70 003

SOLGT FOR: 1.800.000,-

SOLGT FOR: 1.820.000,-

SOLGT FOR: 1.750.000,-

KAMPEN
1(2)-ROMS 

ADRESSE: Sons gate 3B
PRISANTYDNING: kr 1 390 000
BRA / P-ROM: 41 / 41 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 2 006 / 113 000
KONTAKT: Lars Nerbråten / 419 06 067

KAMPEN
PEN 2(3)-ROMS MED BALKONG

ADRESSE: Sons gate 5
PRISANTYDNING: kr 1 890 000
BRA / P-ROM: 65 / 65 kvm
HUSLEIE / FELLESGJELD: kr 3 400 / 233 879
KONTAKT: Glenn Oliver Kristiansen / 930 70 003

SOLGT FOR: 1.510.000,-

SOLGT FOR: 1.910.000,-

SOLGT FOR: 1.850.000,-

iHUS GRØNLAND
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Klokka var har fire, og skolen slutt. ”Psst!” kunne en høre bakerst i klasserommet. ”Ser du et viskelær?” Noen sekunder senere, var det en som svarte:
”Nei, beklager, men hva trenger du det til?””Viske bort noe på ryggen min, jeg er blitt tegnet på i hele dag!””Å...”
”Si ifra hvis du ser et.”
”Ok.”
Klokka var halv fem, og hele skolebygningen var forlatt. Det var stille, helt til et av vinduene ropte:
”AU!”
Tavla hadde begynt å hive kritt.
”Hva var vitsen med dette?”
”Va’kke meg” sa tavla.
”Ser du noen andre tavler i nærheten?!?” ropte vinduet tilbake.”Ja, deg.”
”Jeg er et vindu!” ropte vinduet tilbake. Man merket at det begynte å bli irritert.
”Så sort som du er ville en jo trodd at du var min fjerne fetter fra Amerika.””#&}=£/<>%©!”
Slik fortsatte det en stund. Så ble klokka ti, og de fleste sov.”Tikk!”
”Slutt.” sa hylla irritert.
”Takk!”
”Jeg prøver å sove.”
”Tikk!”
”Vil du ha et slag i eneren?”
”Takk!”
”Sier du en ting til, så smeller det!”

Stillhet.

”Tikk!”
”Argh!!”
”Takk?”

Da læreren kom tilbake til klasserommet neste dag, var hun nysgjerrig som vanlig. Denne gangen hadde alle pultene flyttet seg mot et viskelær på golvet, et vindu var knust, tavla var tom for kritt, klokka var knust og manglet eneren.

Av Birk Ivarson Hesselberg

En vanlig dag på Jordal

Medialinjen på Jordal 
bidrar i Kampenposten

Kampenposten vil få til 
et samarbeid med Media-
linjen på Jordal fra neste 
nummer av, når lærerne 
har forberedt bidrag fra 
elevene som en del av 
læreplanen. Håpet er at 
dette vil bli et fast innslag i 
Kampenposten. For elev-
ene vil det være lærerikt 
å skrive og ta bilder som 
blir publisert andre steder 
enn i skoleavisa, og for 
Kampenbeboere vil det 
bli morsomt å gjenkjenne 
ungdommelige forfattere 
og fotografer som forteller 
om noe de er opptatt av.
Til dette nummeret har vi 
vært så heldige å få tillatel-
se av en ung tekstforfatter, 
Birk Ivarson Hesselberg, 
til å trykke en liten story 
som ble publisert i et hefte 
Oslo Musikk- og Kultur-
skole ga ut. Heftet har 
mange tekster og bilder 
laget av 9. trinn på Jordal 
skole i 2008–09, og heter 
«Jordals underverker».

Jordal Ungdomsskole

Vil du bidra til enda flere 
aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet? 

Meld deg inn i Kampen Vel!

Kampen Vel har årsmøte 
2. desember kl. 18 på Kampen 

bydelshus. Om du vil delta aktivt 
eller har innspill til oss, send en 

epost til leder Karen Moe 
Møllerop på adressa 

ovenfor.

Vi minner om julegran-

tenning ved Kampen kirke 

søndag 29. november kl. 18. 

Det blir julemusikk og godte-

poser til barna. Vi ses!

Inntektene våre baserer seg på kontingent og blir fordelt på gode frivillige tiltak. 
Med flere medlemmer kan vi gjøre enda mer for Kampen! Send en epost til karen.moe@gmail.com 

med navn, adresse og telefonnummer og få tilsendt giro og medlemskort.

Har du gode ideer for hvordan
 vi kan videreutvikle Kampens unike miljø? 

I hyggelige omgivelser kan vi by på 
forskjellige julemenyer. 

Vi har varm juletallerken, stor til kr 189,- og liten 
til kr 159,-. Den kan du spise hos oss eller ta med hjem. 

Ønsker du å bestille, kan vi også by på smørbrød, 
snitter, koldtbord og tapas. Alt med deilig smak og lukt av jul. 

Vil du derimot ha litt fri fra all julematen, kan vi by på 
hjemmelaget suppe til kr 59,-.

Kom innom eller ta kontakt, så gir vi deg et hyggelig tilbud.  

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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Espen Gulbrandsen er 4. gene-
rasjons kampenbeboer og en 
av pådriverne i ønsket om å 

starte opp et tilbud til musikkin-
teressert ungdom. Det fantes opp-
rinnelig et øvingsrom for band i 
bydelshuset der Espen var en aktiv 
bruker. Han og vennene hjalp i 1982 
til med oppussing av Kampen bydels-
hus og fikk til gjengjeld bruke mu-
sikkrommet til øving. På den tiden  
ble lokalene leid ut til mer voksne 
band, mens unge musikkinteresserte 
fikk bruke de samme fasilitene for 
mer symbolske summer. Da hadde de 
fullt lydutstyr, som nå selvfølgelig er 
utdatert.

Espen spilte i to band, Enveiskjø-
ring og The Ugly band. Bandene ble 

så bra at de spilte på Kampendagene, 
hadde konsert i storsalen, og til og 
med en opptreden i NRK. Espen sit-
ter nå i styret til Bydelshuset 25 år 
senere og er entusiastisk over at det 
endelig ser ut som muligheten han en 
gang hadde, kan bli virkelig for Kam-
pen-ungdom også nå.

– Målet er etter hvert å bygge et 
fullverdig musikkrom med komplett 
backline som mikrofoner, stativer, 
gitarforsterkere og opptaksutstyr, og 
samtidig investere i et PA-anlegg til 
storsalen hvor bandene kan ha kon-
serter, releaseparty osv. Det er me-
ningen at alle i nærmiljøet skal kunne 
leie utstyret på ukes- eller timesbasis, 
selvsagt billigere for skoleelever. Es-
pen forteller at søknaden var på en 

Musikkstudio i Kampen bydelshus

halv million til Musikkutstyrsord-
ningen, men Bydelshuset har fylt kri-
teriene og har klaget. I mellomtiden 
vil de muligens lease utstyr. Espen 
er fortsatt positiv, og tror drømmen 
vil gå i oppfyllelse. – Det blir en unik 
mulighet for kjellerband til å øve, og 
et sted å lage demotape. 

Hans Rønning, driftsleder i Bydels-
huset sier til Kampenposten: – Styret 
i bydelshuset og andre ildsjeler har et 
sterkt ønske om å jobbe videre med 
etter hvert å gjøre Kampen Scene til 
et fullverdig spillested i samarbeid 
med Kampen Bistro og alle andre her 
i bydelen som har lyst til å bidra.

Tekst: Agneta Kolstad. 
Foto: Privat

Spillelystne på Kampen, nå har dere øvingslokale i nærmiljøet! 
Bydelshuset har søkt støtte og fått 27 500 kr fra Musikkutstyrsordningen til 

å utstyre «lydrommet». Bydelshuset har bidratt med 12 500, så nå er det 
kjøpt inn blant annet trommesett og sanganlegg. 

1982: Bandet Enveiskjøring 
spiller på Kampendagene i 
Kampenparken. 

Tak med særpreg!

Blikkenslagerarbeid og taktekking

Alle våre kunder skal føle seg trygge på at vi gjør fagmessig og grundig arbeid. Kontakt oss på telefon 22 67 02 94 
eller epost citytak@online.no. På www.citytaktekking.no finner du mer informasjon om oss.  

Vi tar små jobber like alvorlig som store. 

I nabolaget

FLATBIFF AV SVIN
Nordfjord, 600 g

130,00 pr. kg

78,-
PR PK

84,-
PR PK

ENTRECÔTE
Nordfjord, 600 g

140,00 pr. kg

Ensjø
Mandag - lørdag 7-23, Gladengveien 2
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… en variert småby med gammelt og 
nytt, stort og smått, og et spennende 
bymiljø for enhver smak. Rett og slett 
en av Oslos fineste bydeler. Akvarellen 
laget jeg en høstsøndag i september, i 
gråvær med et spennende lys, og med 
selve Norderhovgata med all sin vari-
erende arkitektur på begge sider. Gata 
følger Kampens vestre landskapsrygg 
og strekker seg fra Kampen park i nord 
til den ender i Ullensakegata i sør. 
Og som en spennende referanse i det 
fjerne løfter den grønne Ekebergåsen 
seg. Dette er noe av det fine med Oslo- 
 gryta; de gamle bydelene i det lave 
sentrale byrommet, åsene rundt, og 
utsikten mot fjorden som en avslut-
ning (vel og merke inntil barcodeveg-
gen på innsiden av den nye operaen i 
økende grad sperrer fjordutsikten). 

Norderhovgata het opprinnelig 
Bruns gate. Først da Kampen ble inn-
lemmet i Oslo i 1879, fikk den sitt 
nåværende navn etter Norderhov i  
Buskerud.

I dag er dette den gata på Kampen 
med mest varierende bebyggelse. Her 
er trehus fra før byutvidelsen, mas-
sive leiegårder i tegl bygget etter at 
murtvangen ble innført i 1879. Her 
finnes hus fra moderne tid. I tillegg 
finnes her en sjeldenhet, en av Oslos 
få leiegårder bygget i jugendstil, et av 
Kampens mest spesielle hus, Norder-
hovgata 11.

Dette bygget representerer en stil-
art som blomstret opp i en kort perio-
de like før og etter år 1900. Man ville 
bryte byggeskikken med å kopiere fra 
det klassiske formspråket, og søkte et-

ter inspirasjon fra naturens bølgende, 
planteaktige, flettende dekorative for-
mer og linjer. Dette formspråket gjen-
finner vi i de enkle og vakre dekora-
sjonselementene i fasaden på nr. 11.  
Her markert som murte pusstreknin-
ger i svak grå farge i kontrast til den 
mørkere grå pussete fasaden, elegant 
avsluttet med en kraftig gråmalt sok-
keletasje. Et element til som særpre-
ger fasadene, er dekorasjonsfeltene i 
tegl som også framhever bygget. 

Morsomt å tenke på at vi har en 
gammel arbeidergård i jugendstil på 
Kampen.

Akvarellen ble til en kjølig dag. Litt 
kaldt å holde på ute, men en hygge-
lig øvelse for en stresset arkitekt som  
liker å tegne og male på fritida.

Robert Lorange

En høstdag nedover Norderhovgata
Hvem liker seg ikke på Kampen …

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

7-23 Søndag 10-21 
KIWI Ensjø, Gladengveien 1

Gratis kundeparkering 

1 time!

Øyeblikket
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Hvor på Kampen?
Skilt og kjennemerker på Kampen ser vi nesten hver dag.
Men klarer du å kjenne dem igjen her?

Foto: Emma Kolstad

1. Hvor har tiden stått stille ganske 
 lenge nå?
2. Vi møtes på …
3.  Hvor er dette hugget i sten?
4. Hvor er dette lille, internasjonale 
 innslaget i vårt nabolag?
5.  Her kan brukte ting komme til nytte.
6.  Selv utendørs kan du vaske deg ren.  
 Hvor?           

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.)

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Bøgata 21, 0654 Oslo  

Tlf: 22 68 74 02   
Mobil: 907 09 314

Fra 9-17 på hverdager

styret@kampenbydelshus.no   
www.kampenbydelshus.no 

Kampen Bydelshus 
– mange muligheter

Utleie på dag og kveldstid 
til kulturarrangementer, 

selskaper, kurs og seminarer.

Reduserte leiepriser til alle 
Kampen-beboere.


