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Kampen om Kampen
På Kampen har vi mange beboere som engasjerer seg sterkt i bydelens 
ve og vel. Dette gjenspeiles i de mange lokale organisasjoner som finnes. 
Foruten medlemmene i redaksjonen av Kampenposten, finnes blant an-
net Kampen Vel, Kampen Bydelshus, Kampen historielag, Aksjonsgruppa 
for Kampen og Kampen Konsertforening.

Felles for alle disse er et stort engasjement som bidrar til vårt fargerike, 
levende og mangfoldige lokalmiljø. Vi trives på Kampen og vil bevare det 
gode nabolaget, kjempe mot negative krefter og dele den kreative virke-
lysten som finnes blant Kampen-beboerne.

Men det trengs et mer velfungerende samarbeid mellom organisasjo-
nene. Å arbeide i fellesskap har vi lang tradisjon for, helt fra Kampen om 
Kampen på 1970-80 tallet, til dagens ulike aksjoner for å få til forbedrin-
ger, redde barnebondegården og eldresenteret og sikre at nye planer for 
bydelen er i tråd med lokale ønsker, og så videre. 

Her trengs at vi utnytter felles ressurser, og samordner oss.
 Kampenposten inviterte i januar til et møte mellom organisasjonene på 

Kampen der vi utvekslet erfaringer og ble litt bedre kjent med hverandre. For-
håpentligvis er dette et første steg mot et tettere samarbeid til felles beste.

Kampen Vel har en tradisjonell nøkkelrolle som høringsinstans i plan- 
og utviklingssaker i bydelen. 12. mai ble det avholdt ekstraordinært års-
møte i Kampen Vel der det også ble valgt et nytt styre. Vi håper at det nye 
styret vil jobbe for å styrke velets viktige rolle i plan- og utviklingssaker, 
og at de øvrige organisasjonene som er opptatt av å passe på bydelen, kan 
bidra gjennom velet som en katalysator.

Det er viktig at alle vi som bor på Kampen, støtter opp om organisa-
sjonene våre. Meld deg inn i en forening, møt opp på årsmøtene og gå på 
konserter. Kanskje ses vi på Kampendagene? 

Redaksjonen i Kampenposten ønsker alle en god sommer!

Svar på Hvor på Kampen? Pipe 1: Brinken 23. Pipe 2: Kampengata 18. 
Pipe 3: Kjølberggata 21. Pipe 4: Norderhovgata 9. Pipe 5: Normannsgata 6. 

Diverse aktiviteter:
Sjakklubben «Kampen på brettet» Tyrili og Speideren med leker for barna. Ballongmannen kommer. Boder og stands, åpen barnebondegård 12.00-15.00 (lør & søn) 

Salg av kaffe, kaker og pølser.

Med forbehold om endringer

Fredag 3. juni

Kl. 17:30  Kampen Janitsjar spiller i gatene 

Kl. 17:30  Uteservering starter med mat og drikke

Kl. 18:00  Åpning av Kampendagene 2011 

Kl. 18:00  Barneteater i storsalen, entré kr. 20,- 

Kl. 18:00  Utdeling av årests Kampenpris 

Kl. 19:00  Steady Rolling Men (tidligere Tante Ågot Blues Band) 

Kl. 20:00  Oslo’s hotteste partyband LOVESHACK 

Kl. 22:00  Arrangementet fortsetter innendørs. 

 Nachspiel med DJ i Storsalen på Kampen Bydelshus

Lørdag 4. juni Konferansier Rigmor Galtung

Kl. 11:00  Barnekarneval, Vål’enga Janitsjar korps spiller i gatene.  

 (Kom ferdig sminket og utkledd) 

Kl. 12:00  Eddy Marvin trylleshow 

Kl. 13:00  Kampiaden 2011, fremføres av elever fra Kampen 

 og Jordal Skole 

Kl. 14:00  Terpsi Dansestudio, danseshow med barn og ungdom 

Kl. 15:00  Kampenkoret 

Kl. 16:00  Uteservering starter 

Kl. 16:00  Populær lokal Kampen-quizz 

Kl. 17:00  Bajazz Big Band 

Kl. 19:00  The Lovlie Ones 

Kl. 21:00  Portugal–Norge, fotballandskamp/EM kvalik 

 på storskjerm 

Kl. 22:00  Arrangementet forsetter innendørs, 

 Jason Collet Band (cover)

Søndag 5. juni

Kl. 12:00  Friluftsgudstjeneste ved Kampen Kirke i 

 Kampen Park med dåp.

       Musikk med trekkspiller Håvard Svendsrud, 

 åpen Kirke lørdag og søndag, kaffeservering

Kl. 14:00  Åpen bakgård ved Kampen Historielag kl: 14-16

NB! Arrangementet har ikke mange kort-terminaler, så et godt tips

er å ta med kontanter. 

Alle er 
hjertelig velkomne! 

Fri entré

KampendageneKampendagene

 juni
3

4
5
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Natteravningen
i gang igjen
Siden mars har natteravnene igjen 
vært å se i Kampens gater. To ganger 
i uka møtes tre til fire voksne på By-
delshuset for å ta på seg natteravne-
nes gule vester og gjøre Kampen litt 
tryggere.

– Det er ikke det at Kampen er et 
utrygt område for barn og unge, sier 
en av initiativtakerne, Hege Loftfjell.  
– Men det skjer stadig noe, som at 
noen får mobilen sin stjålet, eller at 
det oppstår krangel. Derfor tror vi 
det føles tryggere for ungene når nat-
teravnene er ute og går. Vi skal ikke 
være reservepoliti, men melde fra til 
politiet om det skjer noe alvorlig, og 
ellers bare være til stede og snakke 
med barn og unge om de trenger det. 

Det er FAU på Jordal ungdoms-
skole ved ildsjelene Rob Waring og 
Hege Loftfjell som har satt i gang rav-
ningen igjen etter noen års opphold. 
Allerede nå har det meldt seg over 50 
ravner, de fleste er foreldre til elever 
på Jordal, men også foreldre fra Kam-
pen og Vålerenga skoler er represen-
tert. 

– Når vi er mange, blir det ikke så 
mange vakter på hver, sier Loftfjell 
som forteller at de har fått hjelp av 
Frivillighetssentralen på Grønland 
som sender ut påminnelser til dem 
som skal gå. Kampenravnene samar-
beider også med Natteravnene i Oslo.

Foreløpig går hver ravn en gang per 

annen måned. Det er ravning onsdag 
og fredag eller torsdag og lørdag. På 
hverdager starter ravningen klokka 
19, i helgene klokka 20. – Derfor kan 
vi godt kalle oss kveldsravner, sier 
Loftfjell, som håper at flere vil være 
med. – Du får frisk luft og mosjon, og 
blir kjent med hyggelige barn, unge 
og voksne i nærområdet ditt, rekla-
merer Loftfjell. – Dessuten gjør du en 
viktig jobb! 

Interesserte kan sende en epost til 
hege.loftfjell@yahoo.no eller ringe  
97 49 94 19. 

Patji Alnæs-Katjavivi og Barbro 
Bredesen Opset er klar for kveldens 
ravning. 

Rolf Nøddelund, ikke Fred
Det var Rolf Nøddelund som skrev Kupper’n-marsjen, ikke Fred Nøddelund 
slik Kampenposten skrev i artikkelen om Knut Kupper’n Johannesen i for-
rige nummer. Kampenposten beklager! 

Ifølge nettsiden til Kampen historielag ble Rolf Nøddelund født på Kampen 
i 1926. Han begynte å spille klarinett som 7-åring i Kampen Skoles Gutte- 
musikkorps. Han var også dirigent for Kampen skoles musikkorps i en år-
rekke og skrev mange populære arrangementer for korpset. Rolf Nøddelund 
begynte som musikkorporal ved Forsvarets Stabsmusikkorps i 1948, hvor 
han steg i gradene frem til 1976. Som Major overtok han da stillingen som 
musikksjef i Hans Majestet Kongens Garde. Denne stillingen hadde han i 
sine 10 siste tjenesteår, frem til 1986. Han var dessuten dirigent for Østre 
Aker Musikkorps i 27 år.

Vi skrev i forrige utgave av Kampen-
posten at Kampianerne – speiderne 
på Kampen – er på jakt etter nytt  
lokale fordi leiekontrakten deres 
i Hagegata går ut i februar 2012.  
Status per april er at speiderne fort-
satt er uten nytt lokale. Ja, faktisk 
har de vært mer husløse i vinter enn 
noen gang før. 

– I romjula fikk leiligheten over 
speiderlokalet en stor vannlekkasje, 
forteller gruppeleder Line Murud 
Andersen. – Ødeleggelsene er såpass 
store nede i lokalet vårt at vi ikke 
kan være der før skadene er reparert. 
Dermed har vi vært mye ute i vinter. 
Av og til har vi hatt møtene på By-
delshuset.

Speiderne håper fortsatt på å 
finne et nytt lokale, aller helst på 
Kampen, men også Vålerenga, Ensjø 
eller Hasle kan være aktuelt. Det 
Kampianerne er ute etter, er ca 100 
kvadratmeter der omkring 100 små 
og store speidere kan møtes. Det må 
være adgang til toalett og mulighet 
for en kjøkkenkrok.

Speiderne –
fortsatt husløse

Sist nyttårsaften ble det arrangert åpent hus i storsalen på Bydelshuset.  
Dette ble satt i gang etter initiativ fra styreleder Kjell Grov med flere. Invi-
tasjonene ble sendt via jungeltrommene, og en dugnadsgruppe var i hektisk 
aktivitet med forberedelser.

Rundt 40 personer valgte å feire nyttårsaften sammen med venner og gode 
naboer. Det var mat og drikke etter «ta med»-prinsippet.  Stein Casino Steel 
Groven, Ottar «Big Hand» Johansen og Tore Andersen, sørget sporty for mu-
sikk og sang. Enkelte andre følte etter hvert også for å entre scenen med sin 
egen form for sang og musikk. Det var moro for dem selv og vel også for de 
andre.

Arrangementet ble en stor suksess, og initiativtakerne kommer til å satse 
på dette også neste nyttår. Det burde også være gode muligheter for lage et 
åpent arrangement på julaften, men dette må komme som et initiativ fra dem 
som måtte føle seg kallet. Uansett vil bydelshuset stille lokaler, utstyr og an-
net gratis til rådighet for denne type formål. Mer informasjon kommer – også 
gjennom Kampenposten. Tekst: Kjell Grov. Foto: Jan Erik Nielsen.

Fra venstre Ottar Big Hand, Tore Andersen og Kjell Grov.

I mange bakgårder kan det være en del skygge. Da 
gjelder det å finne planter som faktisk trives og blir 
aller finest i skygge eller halvskygge. Australsk fiol er 
en frodig bunndekker som trives godt i skygge. Den 
får mange små, lyseblå blomster som en fin kontrast 
mot det tette, mørk grønne bladverket. Planten er like 
fin i bed som i potte eller blomsterkasse. I potte vil den 
henge over kanten, og er du flink til å tilføre næring, 
kan den henge fra pottekanten og helt ned til bakken 
i en potte som er 40 til 50 cm høy. Australsk fiol liker 
jevn fuktighet og lunkent vann. Gi næring hver gang 
du vanner. Australsk fiol må oppbevares frostfritt om 
vinteren. Ta potten inn om høsten og plasser den et 
kjølig sted. Vann sparsomt noen ganger i løpet av 
vinteren. Da kan du ha glede av planten år etter år.

Møtested Oslo øst 

– et tilbud til 
kreftrammede 
og pårørende
I det lille røde murhuset 
i Østerdalsgata 7 har Kreft-
foreningen, sammen med 
bydelen, åpnet et møtested 
og pusterom for kreftram-
mede og deres pårørende. 
Tirsdager fra 15.30 til 18.30 
er det mulighet til å treffes 
til fysisk aktivitet, et godt 
måltid og et interessant 
tema. Mer info om dette 
kan du få på tlf. 07877.

Australsk fiol 
Viola hederacea

Nyttårsaften på
bydelshuset

Bydelshusets styre jobber for at huset 
skal være et naturlig samlingspunkt 
for alle som bor på Kampen. Den for-
retningsmessige driften av huset gjør 
det mulig å tilby lokaler til levedyktige 
vilkår for en rekke positive tiltak som 
Sjakklubben, Historielaget, musikk- 
og teaterøvinger og Kampen Scene. 
Kampenbeboere kan benytte storsa-
len og flisrommet til private selskaper 
til sterkt reduserte priser.

Samtidig tror vi at huset har mange 
flere muligheter som ikke er utnyttet 
enda. For å sette i gang nye aktiviteter 
er vi avhengige av initiativ og engasje-
ment fra folk. Uansett har vi en sterk 
oppfordring til alle Kampenbeboere: 
Benytt huset aktivt, kom med spørs-
mål, forslag eller ideer (men også ris 
eller ros). Ta direkte kontakt med en av 
oss eller send en e-post. Du skal uan-
sett bli tatt vel i mot her på Kampen 
Bydelshus!

styret@kampenbydelshus.no

Bruk bydels-
huset ditt
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Pengene kom i tolvte time. 
Stortinget bevilget den så-
kalte eldremilliarden, og Oslo 

kommune og bydelene fikk, midt 
i budsjettprosessen, tilført ekstra 
midler. Bydelsutvalget benyttet den-
ne kjærkomne muligheten til blant 
annet å redde seniorsenteret. Jorun 
Bekkby, som var innom seniorsente-
ret da Kampenposten kom på besøk, 
sier: – Pengene kom som manna fra 
himmelen.

Her er det mange som er kjempe-
fornøyde med at seniorsenteret er 
reddet, og med det et godt miljø, et 
sted der en fortsatt treffer venner og 
kjente, et sted med mange og vari-
erte aktiviteter. 

Nærmere 20 personer er innom 
seniorsenteret daglig – enkelte da-
ger det dobbelte. Nå på mandag var 
nærmere 40 innom, forteller Tove 
Werner, som er konsulent ved seni-
orsenteret.

Kafèen
Vi blir møtt av et stort smil og en 
innbydende disk. Her er det Blerim 
Osmani som er kokk. Han kommer 
fra Kosovo og har jobbet i Bydel 
Gamle Oslo i 15 år. Nå har han også 
fått en assistent, Bujar Frangu. Han 
jobber på senteret for å få praksis og 
lære norsk. Vi spør Blerim hva slags 
mat han serverer? – Jeg lager mye 
tradisjonell norsk mat, og absolutt 
alt lages fra bunnen av. At maten er 
god, kan de som sitter rundt bordene 
bekrefte. For mange er dette en av 

grunnene til at de kommer. Tenk å få 
så god mat servert til en rimelig pris. 

Hva foregår på seniorsenteret?
I tillegg til kaféen kan seniorsen-
teret friste med trim, turer, bingo, 
bokbad og quiz. Hver fredag er det 
«ukeslutt» der neste ukes program 
blir annonsert.

En gang i uken – mandager mellom 
10 og 15 – er seniorveileder til stede, 
og denne sykepleieren tilbyr blant 
annet samtale om helsesituasjonen, 
måling av blodtrykk m.m., og infor-
merer om hjelpetilbudene i bydelen 
Mandager og tirsdager kan en få fot-
pleie.

Dagsavisen og Aftenposten kom-
mer hver dag, så her kan en holde seg 
oppdatert. 

I arbeidsstuen på seniorsenteret 
lages de nydeligste håndarbeider. 
Hele året er det mulig å kjøpe gode 
håndarbeidsprodukter herfra: ull-
sokker, dukkeklær og mye annet 
fint. Arbeidsstuen har julemesse og 
lager ofte noe ekstra også til påske. 
Mandager er det full aktivitet her. 
Vi er innom en mandag og møter 
flere damer som koser seg med hånd-
arbeid og hyggelig selskap: Gudrun 
Hansson, Aud Pedersen, Øydis Ous-
torp, Anne Lise Fagerbakk og ikke 
minst Mikkey, en liten, snill hund 
som er seniorsenterets maskot. 

Vennelaget
Også før trusselen om nedlegg- 
else hadde seniorsenteret et stramt 

budsjett. Det var lite penger til ak-
tiviteter, turer og arrangementer. 
Else Tovik tok initiativ til venne- 
laget og er vennelagets leder. Venne-
laget skal blant annet skaffe mid-
ler til seniorsenteret og har 80-90 
medlemmer. Medlemskontingenten 
er kr. 100 og brukes i sin helhet til 
aktiviteter ved seniorsenteret. Disse 
ekstra kronene gjør at senteret kan 
ha et variert og spennende program. 
Blant annet dekker vennelaget alt 
materiell til arbeidsstuen. Venne-
laget sponser også fester, turer, kurs 
og andre aktiviteter. 

Framtiden
Jorun Bekkby og Tove Werner er 
samstemte: Kampen og Vålerenga se-
niorsenter trenger nye medlemmer, 
aktive brukere og aktive frivillige. 
De er opptatt av å fornye senteret 
for å rekruttere nye brukere. Sente-
ret trenger også frivillige som kan 
tenke seg å gjøre noe for andre. Se-
niorsenteret er åpent mandag til fre-
dag fra kl 10.00-15.00. Adressen er 
Hedmarksgata 23, og her er det bare 
å stikke innom.

Av Mette Thurmann-Moe

 

Kampen og Vålerenga seniorsenter ble nedlagt 
– men lever videre. 

Kampen og Vålerenga seniorsenter ble faktisk nedlagt i november 2010. 
De ansatte var i ferd med å pakke sakene sine, da beskjeden kom en måned senere: 
Kampen og Vålerenga seniorsenter var reddet! 

Hva skjedde?

Øverst venstre og videre med klokka. Assistent Bujar Frangu og Blerim Osmani, 
senterets blide kokk. Aud Pedersen, Gudrun Hansson, Øydis Oustorp, Anne-Lise 
Fagerbakk og aktivitør An-Magritt Ruud sammen med maskotten Mikkey. 
Thorleif Clausen, Bjørg Gretland og Karin Jarnfeldt, alle faste besøkende på 
seniorsenteret.Konsulent Tove Werner viser frem hjemmestrikkete sokker. Jorunn 
Bekkby og Irene Frogset. Else Tovik, leder av Venneforeningen og Leif Tovik.

Aktuelt
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Aktuelt

Dersom nylig innsendt rammesøknad for et såkalt miljølokk blir godkjent, vil 
Ensjø T-banestasjon i løpet av 2011 forvandles fra grønn til grå stasjon.  

Trærne vil bli borte og hele sta-
sjonen få tak. To tredjedeler 
av det som i dag er åpen platt-

form, vil bli bygget helt inn. Resten 
får kun tak. Det er søkt om endringe-
ne ut fra gjeldende reguleringsplan, 
selv om stasjonen inngår i det som 
kalles Tyngdepunktet i den store på-
gående omgjøringen av hele Ensjø fra 
bilby til boligby. Omreguleringen av 
Tyngdepunktet er på langt nær ferdig 
og har ikke vært til offentlig høring. 
En rekke planskisser er lagt fram  
siden 2006, alle med svært høye blok-
ker over T-banen og på de nærmeste 
tomtene mot Gjøvikbanen. 

Kampens Byggeselskap uttalte seg 
til planskisse i nabohøring i januar 
2007 og gikk da inn for å beholde 
en åpen grønn T-banestasjon og mot 

blokker på 10-12 etasjer i dette om-
rådet. Den omsøkte ombyggingen vil 
legge til rette for svært høy utnyttelse 
av T-baneområdet senere. Det er tro-
lig også derfor den ønskes gjennom-
ført på forhånd, ikke fordi stasjonen 
trenger en oppgradering akkurat nå. 

Både styret i Kampens Byggesel-
skap og aksjonsgruppa Kampen for 
Kampen, har påpekt det udemokra-
tiske i dette nye plangrepet. Bygge-
selskapet som nærmeste nabo til 
Tyngdepunktet, ønsker fortsatt å 
kunne uttale seg om hele området 
i en åpen offentlig prosess der flere 
alternativer er mulig også for T-bane-
stasjonen. Stasjonen må ses i forhold 
til hva slags og hvor store blokker som 
skal bygges i området. Styret viser til 
tidligere uttalelse om åpen stasjon.

Kampen for Kampen, aksjonsgruppa 
som arbeider med ulike byutviklings-
spørsmål som vedrører Kampen, 
mener rammesøknaden bør avvises 
i påvente av at reguleringsarbeidet 
er fullført for hele Tyngdepunktet. 
T-banestasjonens utvikling er og bør 
fortsatt være en del av det pågående 
planarbeidet for hele Tyngdepunktet, 
skriver gruppa. 

Ombyggingssaken ligger på 
«saksinnsyn» på Plan- og bygnings-
etatens nettside med saksnummer 
201103062. Her kan du finne utta-
lelsene og illustrasjoner over hvordan 
man tenker seg dagens åpne stasjon 
erstattet med «miljølokk.» http://
www.plan-og-bygningsetaten.oslo.
kommune.no/

Tekst og foto: Marit Bache

Betong erstatter trær på 
Ensjø T-banestasjon

Jeg skulle ha laget en vinter-
akvarell før påske i år, men 
tiden har helt løpt fra meg. 

Dessuten kom påsken sent, og da jeg 
endelig skulle ut å sette i gang, så var 
alle spor av vinter på Kampen borte. 
Våren hadde stormet fram i løpet av 
et par varme aprildager.

Hvorfor ikke da denne gangen duk-
ke ned i egne tegningsarkiver? Her 
finnes det flere tegninger fra Kampen 
i vinterskrud laget for 31 år siden, 
og jeg velger denne strektegningen 
laget etter et fotografi en tidlig april-
dag i 1980 av Kampens hovedgate –  
Normannsgata.

Her er det snø, og et gatemotiv som 
i dag er nokså likt som den gang. Det 
lille huset til venstre er i dag riktig-
nok gjenoppbygget som nybygd kopi 
av det gamle. Det gjelder også for det 
gamle lagerbygget som lå på hjørnet 
av Ullensakergata og Normannsgata, 

i dag gjenoppbygget som en blanding 
av rehabilitering og moderne nybygg, 
bruksendret til en hjørnebolig med 2 
plan og hems.

Gateløpet er uforandret, Ekeberg-
skrenten i bakgrunnen likeså. En 
morsom forskjell er de bilene som den 
gang var moderne, i dag oppleves de 
som nokså utdaterte klassikere.

Normannsgata oppstod som gate 
tidlig i Kampens historie beliggende 
utenfor Christiania, mange år før den 
ble innlemmet i byen fra 1878. Den 
bare grodde frem oppover Kampen-
ryggen ifra Galgeberg opp mot det 
som senere skulle bli Kampen park. 
De første som flyttet hit, etablerte 
seg i små selvbygde trehus, eller ble 
leietakere i byggmesterhus med små 
leiligheter med vannpost, utedo og 
hønsehus i bakgården. 

De fleste av disse er i dag mer å 
betrakte som rekkehus eller lavblok-

ker med leiligheter i 2 til 3 etasjer. 
Småleilighetene er sammenslått og 
omgjort til romslige leiligheter eller  
rekkehus, med bad, kjøkken og opp-
holdsrom med utsikt mot gate og 
gård. Gårdsrommene er i dag omgjort 
til private bakgårder med gress, bro-
legning og frodige hager.

Men utvendig er husene i vinter-
skrud med sitt historiske utseende, 
nokså uforandret fra da de ble byg-
get. Det nye som har skjedd ifra da 
byfornyelsen startet opp for fullt 
rundt 1980, er at folk har utskiftet 
det gamle fasadepanelet og isolerte 
tømmerveggene og satt inn nye vin-
duer i tradisjonell stil. Fasadene som 
opprinnelig var malt med sildeolje, 
mønje eller oker er i dag påført mo-
derne farger etter vår tids idealer. 

Av Robert Lorange

Senvinter – nedover 
Normannsgata

Øyeblikket
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Portrettet

Kampenposten møtte Kirsti 
Aasen og Kjell Grov en søndag 
i april. De to kjenner hveran-

dre godt. Gjennom mange år har Kjell 
Grov vært Kampen kirkes frivillige 
rørlegger når noe av det gamle røropp-
legget i kirken eller menighetshuset 
har slått seg vrangt. Kirsti Aasen har 
konfirmert og viet Kjell Grov, døpt de 
fire barna hans, døpt og konfirmert 
søsteren hans og begravd begge for-
eldrene hans. Da yngstebarnet skulle 
døpes, hadde Kirsti Aasen egentlig 
andre planer. – Men da sa jeg at du kan 
da ikke reise bort når vi skal ha dåp. 
Du har jo døpt alle de andre, ler Kjell 
Grov. Og Kirsti Aasen ble hjemme.

Første gang de to møttes, var imid-
lertid da Kirsti Aasen var nytilsatt 
prest og Kjell Grov gikk til konfir-
masjonsundervisning. Presten som 
underviste oss, Bjørke, startet med 
kullet vårt, men sluttet halvveis, for-
teller Kjell Grov. – Så overtok du.

Oslos kvinnelige prest 
nummer to
Høsten 1975 var det bare en kvinne-
lig menighetsprest i Oslo, og hun var 
kapellan i Tonsen menighet. – Jeg 
husker at nabolaget prata om det, for-
teller Kjell Grov. – Ikke akkurat nega-
tivt, men ingen var vant til kvinne-
lige prester da, så de lurte på om det  

kunne gå. – Kvinnelige prester var 
også noe veldig sjeldent på mine 
hjemtrakter i Nord-Østerdal, skyter 
Aasen inn. – Jeg turte ikke å snak-
ke om det. Til og med mine foreldre  
visste ingenting om teologistudiene 
mine før jeg var nesten ferdig. Det var 
bare så fremmed og annerledes.

Det var også to mannlige søkere 
da Kirsti Aasen søkte stillingen i  
Kampen kirke, men menighetsrådet 
på Kampen valgte Aasen. – Bisko-
pen i Oslo ordinerte ikke kvinnelige 
prester da, så jeg måtte eksporteres 
til Hamar for å bli ordinert av biskop 
Georg Hille, forteller Aasen. 

Norges første kvinnelige prest,  

Ingrid Bjerkås, ble ordinert i Hamar 
bispedømme i 1961, men det tok man-
ge år før det ble vanlig med kvinnelige 
menighetsprester. Kirsti Aasen visste 
tidlig at hun ville arbeide i Kirken, 
men fordi utsiktene til å jobbe som 
prest var såpass usikre for en kvinne, 
utdannet hun seg også til organist.  
– Da jeg ble tilsatt på Kampen, jobbet 
jeg som organist ved søsterkirkene på 
Gran, forteller hun. 

Mange forandringer på Kampen
På Kampen trivdes Kirsti Aasen fra 
første stund. – Det var nesten som 
«heme» i Østerdalen, sier Aasen. – Et 
lite lokalsamfunn der folk kjenner 
hverandre og tar vare på hverandre. 
Veldig ujålete og ekte, og det passet 
meg bra. Jeg husker kjøpmannen på 
«Den røde mølle» nede i kirkebakken. 
Han så vel jeg var ny da og tøyset litt 
med meg. Men han visste ikke hvem 
jeg var. Noen dager senere troppet 
han opp på kontoret med blomster og 
ba om unnskyldning for at han hadde 
tøyset så veldig med den nye presten. 

Siden 1975 er mye forandret på 
Kampen. – Det er synd at så mange 
av de små særpregede butikkene på 
Kampen er borte, sier Aasen. – Nå er 
det bare de store kjedene igjen. Be-
folkningssammensetningen er også 
endret. – Jeg har fulgt en hel gene-
rasjon til graven, forteller hun. – De  
første årene var det veldig mange 
eldre her. Vi hadde nesten aldri en 
barnedåp, men fem-seks begravelser 
i løpet av en uke. I dag er det barne-
vogner over alt. Jeg har aldri sett så 
mange barnevogner! 

Fra fattigdom til velstand
Gjennom de siste 35 årene har Kirsti 
Aasen og Kjell Grov fulgt kampen for 
å bevare den karakteristiske bebyg-

gelsen. – Da jeg kom hit, skulle alt 
rives, sier Aasen. – I dag er mye satt 
nydelig i stand. – Men det var en hard 
kamp, supplerer Kjell Grov. – Jeg hus-
ker store overskrifter i avisene som 
«stopp voldtekten av Kampen». I 1984 
begynte byfornyelsen med rehabilite-
ring her oppe. Først da fikk vår fami-
lie bad inne. Det var mye fattigdom 
her på 70-tallet. Ja, tidligere også.

Kirsti Aasen forteller om en bok 
kirken har, der de aller første pre-
stene har skrevet ned betraktninger 
fra området rundt 1880. Der kan man 
lese at mange familier var så fattige 
at de ikke kunne gå samtidig i kirken 
fordi de måtte dele på kirkeklærne.  
– Da jeg vokste opp, på seksti- og  
syttitallet, bodde det rørleggere, 
snekkere og murere her, sier Kjell 
Grov. – Nå har jeg naboer som er  
leger og advokater.  

Kulturkirken
Også Kampen kirke har forandret 
seg på 35 år. Ikke bare fordi kvinne-
lige prester har gjort sitt inntog, 
men fordi Kampen kirke har blitt til 
kulturkirken – nettopp på grunn av  
Aasens engasjement gjennom mange 
år. – I dag skal kunst og kultur inngå 
som en naturlig del av kirken, men da 
jeg begynte, var det ikke vanlig med 
skuespillere i kirken og kunst på veg-
gen. Biskopen kastet nok stadig mis-
tenksomme blikk opp hit. Kultur var 
skummelt og uvanlig. Lillebil Ibsen 
nesten gråt første gang hun hadde 
vært her. Det er ingen som noen gang 

før har spurt meg om å lese i en kirke, 
sa hun.

Som pensjonist kan Kirsti Aasen 
i dag bestemme over sin egen hver-
dag. Hun vikarierer litt i Bygdøy og 
Frogner menighet, og gjør også noen 
oppgaver for Kampen menighet. Hun 
har bosatt seg på Kampen, og etter at 
hun måtte flytte ut av presteboligen 
på Ekeberg, fikk hun leie en leilighet 
hos Joronn Dahl ved Galleri Kampen.  
– Her lekte jeg i bakgården da jeg var 
liten, forteller Kjell Grov. Da bodde 
det mange familier her, og det var 
stall og utedoer der det er galleri nå. 

 Tekst: Kristin Hagen

Foto: Kristin Hagen og Morten Wendel

– De første årene var det 
veldig mange eldre her. 
Vi hadde nesten aldri en 
barnedåp, men fem-seks 
begravelser i løpet av en 
uke. I dag er det barne-
vogner over alt.

Da sokneprest Kirsti Aasen holdt sin avskjedsgudstjeneste i Kampen kirke før jul, 
hadde hun vært hele Kampens prest i 35 år. Siden 1975 har hun fulgt livet på Kampen 
på nært hold, gjennom utallige gudstjenester, samtaler, dåp, konfirmasjoner, bryllup 
og begravelser. Noen familier har hun fulgt tettere enn andre – i glede og sorg, 
og Kjell Grov og hans familie er et slikt eksempel. 

Kampens 
prest i 35 år!
Kampens 
prest i 35 år!
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De homofile ekornene fikk først liv 
som bipersoner i en stripe Stein Arne 
Hove sendte inn til Dagbladets tegne- 
seriekonkurranse i 2003. Stripen 
oppnådde å bli blant de 25 beste 
og fikk omtale i avisa. Oppmuntret 
ringte Stein Arne til juryen for å få 
tips. Redaktøren av Nemi, Sigbjørn 
Stabursvik, mente ekornene var mor-
sommere enn menneskene i serien 
og foreslo å utvikle dem til hoved- 
personer. 

I 2007 sendte Stein Arne inn et nytt 
bidrag til Dagbladets konkurranse. 
Han ble igjen blant de 25 beste, men 
denne gangen ble det avstemning på 
nettet og folkets stemme avgjorde: 
Kampen Park med de to homofile 
ekornene ble kåret til nr 5 av alle 
innsendte tegneseriestriper! Blant de 
fem beste var navn som Christoffer 
Nielsen og Flu Hartberg som tegner 
Fagprat. Alle fem ble gjesteserier og 
Kampen Park gikk daglig i Dagbladet 
i tre måneder. 

Fra da av tok det av. I mai 2008 be-
stemte VG seg for å ha Kampen Park 

fast som halvside i VG-helg, og den 
ble gjesteserie i Pondus og Rutetid. 

Ved siden av å ha fulltidsjobb som 
grafisk designer, får altså Stein Arne 
tid til å tegne en stripe av Kampen 
Park hver uke. – Jeg har alltid tegnet, 
så det var bare en videreføring av en 
hobby jeg har holdt på med siden jeg 
var gutt. Men det var ekstra morsomt 
å bli publisert og anerkjent i store avi-
ser og serieblad.

Stein Arne Hove har selv vært re-
daktør i Kampenposten. Som desig-
ner ønsket han å bidra med layout-
kompetansen sin, men behovet for 
en styrende hånd over stoffet var 
større. Stein Arne har hatt tilknyt-
ning til Kampen siden slutten av 
90-tallet og føler sterkt for bydelen.  
Barna, Samuel på 11 og Agathe på 
7 år er ivrige i aktiviteter typisk for 
Kampen-barn: ridning på KØBB, 
sjakk på bydelshuset, speideren på 
Kampen og dessuten piano, hiphop 
og badminton. 

Familien setter pris på mang- 
foldet på Kampen. – Her finner man 

mange ulike familier, sier Stein Arne.  
Alder og kjønn blant foreldre varie-
rer, alle yrkesgrupper er representert 
og en brokete elevmasse gjør at ingen 
skiller seg ut, som i mer homogene  
bydeler. Samuel og Agathe er begge 
født i Sør-Korea. Samtidig liker Stein 
Arne bylivet blandet med de grønne 
lungene, og det var ikke så vanskelig å 
forestille seg de to ekornene i trærne 
i parken her. 

– Den første historien handlet om 
en byfamilie som flytter til et nedlagt 
småbruk. De urbane homseekornene 
var naboene på tomta, som kontrast 
til menneskene på jakt etter det en-
kle liv på landet. Men Henning og 
Flemming klarte seg fint alene, og 
Kampenparken var jo kjent og kjær 
for meg.

Det er ikke mange tegnere som liv-
nærer seg på serieskaping. I Norge er 
Pondus, Nemi blant de få som har stor 
suksess. Men å ha full jobb, to aktive 
barn og samtidig produsere striper 
hver eneste uke med tøffe tidsfrister 
må være krevende? – Jeg prøver å lage 

Kampen Park rommer mer enn du tror. I et tre i parken 
har to ekorn sitt eget lille univers. Hverdagslivet deres er som 

hos alle par. Fylt av trivielle valg, småkrangling og dynamikken 
som oppstår mellom to ulike personligheter under samme tak. 
Gjenkjennelsen til våre egne liv blir enda mer satt på spissen 

av at de er ekorn og homser. 

flere striper i slengen for å ha buffe-
re, men plutselig er det oppbrukt og 
deadline igjen! 

For de som kjenner Kampen Park, 
synes det litt skrå blikket på hverda-
gen i et parforhold å være uuttømme-
lig som tema. På Facebook-siden til 
Kampen Park kommenterer flere lese-
re at de har en stripe hengende på kjø-
leskapdøra, noen ganger et snertent 
hint til samboeren. Kvinner og menn, 
hetero eller homo, identifiserer seg 
både med Henning og Flemming.

– Det er trekk ved dem begge i meg, 
sier Stein Arne. Henning er yngst og 
entusiastisk, med ideer til nye pro-
sjekter, mens Flemming er sedat og 
opptatt av husarbeid, den trygghets-
søkende delen av meg. Kjell Aukrust 
fortalte at Solan var han selv som 

ung, mens Ludvig var den gamle  
Aukrust. Den mørke og deprimerte 
duen er også meg. Jeg får ideer fra 
aviser, fra meg selv og fra folk jeg 
kjenner, og vrir litt på ting. Til slutt 
blir karakterene egne personligheter.

Humor går på å definere og skape 
personligheter, mener Stein Arne. 
Det er ikke alltid lett å vurdere selv 
hva som er morsomt, derfor liker 
han godt Pondus og Rutetid som siler 
blant flere striper Stein Arne leverer. 
Den redaksjonelle tilbakemeldingen 
gjør at han ikke føler at han jobber i 
et vakuum. 

– Tegneseriemiljøet i Norge er i en 
spennende utvikling. Det er mange 
ulike retninger og personlige uttrykk. 
Politiske tegneserier, selvbiografiske 
og serier uten dialog, som Jason, 
John Arne Sæterøy, som lager melan-
kolske album med dyrefigurer uten 
tekst og vant Eisnerprisen, tegnese-
rieverdenens Oscar i USA, i klassen 
internasjonal publikasjon. Lene Ask 
laget en tegneserieroman fra Tan-
zania på oppdrag fra Norad, og Tor  
Ærlig, alias Tor Erling Naas har teg-
net flere romaner.

Noen tegnere bruker fortsatt pen-
nesplitt og dypper i blekk. Andre er 
helt digitale og gjør alt på skjerm, 
med photoshop og digitale tegne-
brett og penner. Arild Midthun som 
er eneste godkjente Donaldtegner i 
Norge, i team med Knut Nærum, har 
sverget til penn. Stein Arne tegner 
med blyant og tusj, men har profesjo-
nelle fargeleggere.

Pondus-skaper Frode Øverli og  
Nemi-skaper Lise Myhre sitter i jury-
en i Dagbladets seriekonkurranse, 
der målet er å finne Norges nye stripe- 
stjerner, og de fant altså Kampens 
tegneserieskaper Stein Arne Hove. 
Kampen opptrer i mer enn navnet, 
som når klokkene ringer ved en vel-
signelse av et homofilt par i Kampen 
kirke, og Henning og Flemming lurer 
på om de skal gifte seg. Sjakklubben 
på Kampen har inspirert til en annen 
stripe, og Kampen Jantisjar har en 
rolle i en annen. 

Henning og Flemming har følges-
venner i hele Norge. Vi er de hel-
dige naboene til to homoekorn med 
sponsornavnet Kampen Park vi ikke 
betaler et rødt øre for. 

Tekst og foto: Agneta Kolstad

– Det er trekk ved dem 
begge i meg, sier Stein 
Arne. Henning er yngst 
og entusiastisk, med 
ideer til nye prosjekter, 
mens Flemming er sedat 
og opptatt av husarbeid, 
den trygghetssøkende 
delen av meg.

Kampens 
egne homoekorn

Henning og Flemming

I nabolaget
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Kampen Park av Stein Arne Hove

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.

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

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. 

www.ihUs.no  

Ullensakergata 10 D, 2. etasje

telemarksvingen 6, 4. etasje

brinken 20, 1. etasje

normannsgata 32 C, 1. etasje

normannsgata 60, 1. etasje

normannsgata 62, 2. etasje

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

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

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

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

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

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

– Friluftsetaten har gamle bilder både fra 30- 50- og 
70-tallet å se på når de skal sjekke hvor det har stått trær 
tidligere, forteller Tore Næss, som er fagsjef for bytrær i 
etaten. Han er på befaring i Kampen park sammen med 
Matthew Wells, som er park- og områdeforvalter. De to 
har også en liste over trær som mangler i byen å hjelpe seg 
med. Undertegnede var med dem på befaring i parken. Et 
titalls trær blir iallfall nye i Kampen park i år.

– Vi kan ikke plante ut hestekastanjer der det har vært 
slike, forteller Tore Næss, da disse har sykdommer nå for 
tiden som vi ikke ønsker å spre. Den store, gamle heste-
kastanjen som sto på hjørnet av Sonsgate og Norderhov-
gate, blir derfor erstattet av et annet treslag. Der det sto 
hagtorn, må man også velge andre trær av samme grunn. 

Kampen er et prioritert område for treplanting, sammen 
med bl.a. Sofienbergparken, når Friluftsetaten etter flere 
år uten bevilgninger til nye trær, nå har fått 1,5 millioner 
kroner på 2011-budsjettet til formålet. Det blir plantet ut 
lønn, eik, magnolia og en type korktre i parken.

Om det også kan bli råd til nye trær ved Kampen kirke, 
er enda ikke klart. Her er det mer å forberede da området 
er asfaltert, og det kan fort bli dyrt ifølge Friluftsetaten.

Tekst og foto: Marit Bache

Nye trær til Kampen
Kampen skal få nye trær. Det dreier seg både om erstatning for gamle trær som 
er felt de seinere år som følge av sykdom og elde, og om å plante helt nye trær.

Vel vitende om at det forelå 
pålegg om vedlikehold av det 
verneverdige huset, har ny eier 

som overtok det i 2010, pusset opp i 
dialog med Byantikvaren (BYA). Brin-
ken 59 slipper dermed samme skjeb-
ne som Brinken 63 nord for trappa, 
som ble eid i stykker og til sist brant. 
På den tomta foreligger nå søknad om 
seks-etasjes blokk. Brinken 59 deri-
mot er igjen blitt et vakkert lite hus, 
nymalt i gult. André Korsaksel hos 
Byantikvaren opplyser til Kampen-

posten at han var i bygget med eieren 
for å bli enig om hvordan arbeidet 
skulle gjøres. – Viktig for oss var at 
flest mulig av de eldre bygningsde-
lene ble bevart og at det som måtte 
skiftes ut, ble kopier av det gamle. 

Det er spesielt utvendig vedlike-
hold BYA er opptatt av. Innvendig 
står eieren friere, men gamle dører og 
mye annet er tatt vare på, selv om hu-
set er modernisert og bad er lagt inn. 
Nå består huset av to leiligheter som 
er solgt videre hver for seg, men til 

Nedenfor og sør for Kampentrappa er det innført bygge- 
og deleforbud i påvente av ny reguleringsplan. Ett av de 
små trehusene i området var i dårlig forfatning, men er 
nå pusset opp.

Historisk hus rehab ilitert
samme familie. Unge mennesker har 
flyttet inn, og det blir liv i det gamle 
huset, som lenge har stått tomt. 

Kampenposten har tidligere skre-
vet om Innbyggerinitiativet fra 
Kampen som i mars 2009 samlet inn 
600 underskrifter på en uke mot en 
seks-etasjes blokk nedenfor Kampen- 
trappa. Her ble det krevd at trappa ble 
satt i stand, og at hele det historiske 
området rundt den ble omregulert. 
Trappa er nå rehabilitert og politi-
kerne vedtok bygge- og deleforbud 
for husklyngen sør for trappa. By-
antikvaren har fått i oppdrag å legge 
fram forslag til ny reguleringsplan for 
Brinken 53-61, mens det altså fort-
satt er mulig å bygge høyt på de små 
tomtene nord for trappa, Brinken 63 
og 65. Arbeidet med ny regulerings-

Matthew Wells og Tore Næss 
fra Friluftsetaten på befaring 
i Kampen park.

plan er ikke påbegynt enda, opply-
ser Magnus Torp hos Byantikvaren.  
– Det er mange saker, og denne ligger 
litt fram i køen. Det er en relativt om-
fattende sak å lage forslag til ny regu-
leringsplan, men BYA har flere år på 
seg. Reguleringssaken omfatter også 
Kampentrappa. Kampen Vel/Kampen  
historielag har protestert mot pla-
nene på de to nordligste tomtene, 
blant annet fordi en så stor bygning 
vil stenge trappa inne. Byggesaken er 
ikke ferdigbehandlet. 

Tekst og foto: Marit Bache

Tidligere beboere i Brinken 59 og 63 
på midten av 1980-tallet.
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I nabolaget

På kampen finner du den fineste sce-
nen i byen Oslo, det mener i hvert fall 
Kampen Konsertforening. Forenin-
gen startet sin musikkarriere på ny-
året i 2010 og har siden den gang fylt 
Kampen Bistro med perler av konser-
ter hver eneste måned. 

Kampen konsertforening så sin 
start for halvannet år siden, etter at 

flere musikkglade kampenbeboere for  
alvor så potensialet i vår lokale bi-
stro. Scenerommet innenfor bistroen 
tar opp til 100 stykker og har alt en  
intimscene kan ønske seg. 

− I tillegg til bistroens fantastiske 
stemning, ønsket vi å skape gode 
kultur- og konsertoppleveleser på 
Kampen, sier lederen for foreningen, 

Thomas Bratlie. − Kampen Bistro lik-
te godt ideen med en konsertserie og 
siden den gang har vi fylt opp lokalet 
med konserter omrent hver måned, 
legger han til. 

Kampen konsertforening er en non-  
profit organisasjon hvor alle jobber 
frivillig og hvor Kampen Bistro bi-
står med støttemidler. − Vi har lenge  

Hvis du vil lese mer om foreningen og følge med på 
programmer, sjekk ut deres facebookside: 
facebook.com/group.php?gid=261160980605

Den 
fineste 
scenen 
i byen 

arrangert konserter av varierende 
sjangre på vår scene, sier Kristian 
Tinnen, daglig leder på Kampen Bi-
stro. − Da Thomas foreslo å starte en 
konsertforening svarte jeg umiddel-
bart ja. Foreningen står for nykom-
mende musikk, med bookinger som 
er helt unike, legger han til. 

Foreningen har det siste året pre-
sentert en rekke konserter, deriblant 
Susanne Sundfør, Ingrid Olava, Mag-
nus Moriarty™, Kenneth Ishak & The 
Freedom Machines, Ungdomskulen og 
Koppen, og har som mål å arrangere 
minst en konsert i måneden. − Våre 
konserter arrangeres ofte på tirsdager 
og onsdager, og vi har en symbolsk 
pris i døren, forteller Bratlie. 

Kampen konsertforening avslutter 
sesongen med brask og bram. 

Foto: Kaptein Jan Willy 

FRA VENSTRE: Anita, Erik, Thomas, 
Rannveig og Kristian. Ikke til stede: Pia, 
Behnam, Anders og Runar. 

KONSERTFORENING

FASTE, LAVE PRISER
og Norges tøffeste garantier!

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

Gratis kundeparkering 

1 time!

Her har du våren- og 
sommerens program: 

Torsdag 12. mai: 
 Le Corbeau 
Tirsdag 17. mai: 
 The Apricot
Lørdag 04. juni : 
 Jason Collett (CAN)
Torsdag 16. juni: 
 Captain & Me

God hjemmelaget mat 
og konkurransedyktige priser.

Varm lunch med kaffe kr 95,-.
Dagens med kaffe kr 99,-.

Vi har uteservering med kveldssol.

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

hårkammerset
Tlf 22 57 13 73

Husk å ta vare på
 håret i sommer!

Vi har solprodukter med 
faktor og pleie.

Siste uken i juli og først uken i 
august tar vi ferie og holder stengt.

Hilsen Torill og Kjersti
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I nabolaget Jordal Skole

Bjørn Elvebredd (som eier og 
driver Teddy’s Softbar i Bru-
gata, min anm.) kan fortelle: 

– TeddyRun er Norges eneste motor-
sykkel-bakgårdstreff og ble startet av 
Paal Bakke og meg i 2001. Året etter 
ble vi forsterket (med undertegnede, 
min anm.), og TeddyRun ble sterkt ut-
videt som arrangement og motorsyk-
keltreff. Treffets filosofi handler om å 
fremme MC-sikkerhet og kjøreferdig-
heter, samt å ha det moro. TeddyRun 
består av tre deler: En fellestur, fer-
dighetskonkurranser og en heidun-
drende fest i bakgården på Teddy’s.

 I det jeg er i ferd med å konsentrere 
meg om øvelsene, kommer det et ut-
rop fra Elvebredd: – Det er en viktig 
sak jeg holdt på å glemme. Det er et 
fjerde element som er en viktig del av 
løpet og for dommerkriteriene: So-
siale ferdigheter!

11.00 startet lørdagens strabaser 
for et solid knippe Teddy’s på to hjul. 
Og her må det skytes inn at Teddy er 
ikke bundet opp til kjønn. I et vær 
som skapt for en dag med vind under 
labbene, sto 28 deltagere på «start-
streken». Landeveien skulle erobres 
før støtet ble satt inn mot Kampen 
Park. 

Først kunne Kampenboere i vårsola 
observere en liten gruppe mennesker 
som plasserte kjegler rundt på grus-
plassen. Deretter brummet det en 
rekke med skinnende maskiner som 
svingte seg inn på den før omtalte, 
grusbelagte plass. Øvelsen kunne 
starte! 

De som har førerbevis på motor-
sykkel, vil kjenne igjen flere av øvel-
sene. Her skal det kjøres Serpentiner 
(slalåm mellom kjegler), korridor 

(smal korridor med kjegler + planke 
for ekstrapoeng) og start – stopp 
(kjapt opp i fart og så blokkere frem-
hjul). For å sprite opp disse, så er det 
lagt inn et hopp. I tillegg er det øvel-
sen «Slow-race». På den øvelsen er det 
fellesstart, men det handler ikke om 
å komme seg kjappest over plassen, 
men saktest. Deretter følger «Smult-
ringen», der den glade MC-entusiast 
skal spise en smultring! 

Men for utenforstående kan det 
være noe uklart hvordan denne kon-
kurransen dømmes. Pit-sjef Kristin 
har vært den ubestridte leder på Pit-
crewet siden år to. For å få et innblikk i 
systemet må jeg ta en prat med henne. 
Jeg må bemerke at det er jenter som 
dirigerer og gir instrukser. Pit-sjef 
Kristin kan forklare: – Helt siden det 
andre TeddyRun har dommerpanelet 

Nei – dette har ingenting å gjøre med Stein Arne Hove sin fornøyelige stripe om ekorn-
paret Henning og Flemming. Men lørdag den 30. april brummet ca 20 Teddy’s på to hjul 
inn på grusbanen på Kampen Park. Tid for TeddyRun!

Teddy’s i Kampen Park bestått av jenter. Det var mange jente 
som likte arrangementet og MCer, 
men som ikke brydde seg så mye med 
å kjøre. Dessuten er det mange kjekke 
gutter som er med, og det har blitt til 
et ekteskap av TeddyRun. 

Da det ikke handler om å vri hardt 
på gassen, så er det stil og beherskelse 
som teller. – Men hvis deltageren ikke 
har sosiale antenner og er blid og om-
gjengelig, så får selv den beste MC-
fører minus på poengkortet sitt, av-
slutter Kristin. – Og en god flørter får 
«tilleggspoeng» gliser hun der hun går 
for å gjøre seg klar til «Smultringen». 

Den tørre sanden virvles opp og lig-
ger som en lav sky over bakken. MC-
folka koser seg i sola, og en del nys-
gjerrige Kampenboere flytter seg fra 
sine pledd for å se på evenementet. 
En nydelig dag i en flott og anvendelig 
park på vår idylliske høyde over Oslo 
sentrum. Støvet har lagt seg, scenen 
rigget, ølet kaldt og grillen varm på 
Teddy’s Softbar.

Av Børge Øgård

I uke 3 var det igjen klart for Jor-
dals årlige kulturforestilling. Denne 
gangen var den derimot todelt, et 
barneteater for barneskolene og en 
konsert for oss andre. Denne gangen 
hadde også forestillinga blitt flyttet 
fra Elvebakken til Kampen Bydels-
hus. Elevene på kultur har jobbet 
hardt og lenge med forestillinga og 
resultatet ble kjempebra! 

 Konserten inneholdt alt fra sang, 
dans og musikk og noen av elevene 
var scenearbeidere. Alle elevene del-
tok på scenen, og det harde arbeidet 
lønnet seg. Selv om de hadde kort tid 
på seg til å sette alt sammen. Stem-
ningen i salen var høylytt og positiv 
og det virket som om alle koste seg 
godt! Det var helt fullt på begge fore-
stillingene, og noen dukket opp for 
å se den begge gangene. Vi ble igjen 
overrasket over hvor mange talenter 
vi har på Jordal, og de har all grunn til 
å være fornøyde med innsatsen sin!

Dramagruppa satte opp en nyskri-
ving av rødhette og ulven, der man 
blant annet fikk sett ulvens sensi-
tivitet og superteamet Power het-
tene. Det var en type musikal, med 
selvskrevende sanger og fortelling. 
Denne forestillingen ble satt opp 
for barneskolene fra ca 1-3 klasse. 
De hadde bare seks uker på seg på å 
sette opp forestillingen, noe mange 
mente var for lite. Ulven ble spilt av 
Kim i 9A3, som gjorde en god jobb 
selv om han glemte ulvesangen! Vi 
i Jordalposten fikk dessverre ikke 
anledning til å se den, så vi har  
måttet intervjue noen fra drama-
gruppa. Selv om de var fornøyd med 
stykket, skulle de mye heller ønske 
at de hadde satt opp en felles mu-
sikal med hele kulturgruppa, sånn 
som det har vært før.

Tekst: Selma Kvam Lund
Foto Emma Kolstad

Jordalelever på 
bydelshuset
Jordals årlige kulturforestilling ble flyttet fra 
Elvebakken til Kampen Bydelshus. Jordalposten var 
til stede og elevene fra medialinjen tok bilder.

– TeddyRun, Norges eneste 
motorsykkel-bakgårdstreff handler 

om å fremme MC-sikkerhet og kjøre-
ferdigheter, samt å ha det moro.

Marc Boniface på 1927 Thomann.

Fokus før fellestart av Slow-race.
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Adresse Rom Kvm Prisant. Salgssum Differanse 
Pris inkl  

fellesgjeld 
Brinken 19 B 2 53 1 690 000 2 030 000 340 000  2 129 439  
Brinken 2 B 1 24 560 000 545 000 -15 000  1 105 714  
Brinken 59 3 52 2 390 000 2 640 000 250 000    
Brinken 59 2 32 1 790 000 1 900 000 110 000    
Brinken 61 4 116 4 200 000 4 300 000 100 000    
Hølandsgata 1 A 2 51 1 890 000 1 970 000 80 000  2 014 174  
Hølandsgata 1 A 2 51 1 850 000 1 830 000 -20 000  1 874 170  
Hølandsgata 1 A 2 50 1 850 000 2 000 000 150 000  2 050 000  
Nannestadgata 2 B 1 33 1 290 000 1 420 000 130 000  1 454 875  
Normannsgata 13 1 32 1 490 000 1 680 000 190 000    
Normannsgata 4 a 3 55 490 000 500 000 10 000  2 453 022  
Normannsgata 59 2 51 1 990 000 2 360 000 370 000  2 461 922  
Normannsgata 61 2 46 1 690 000 1 975 000 285 000  2 071 344  
Normannsgata 68 2 49 1 790 000 1 750 000 -40 000  1 855 833  
Normannsgata 75 3 56 1 590 000 1 750 000 160 000  1 855 629  
Skedsmogata 15 A 2 60 1 650 000 1 850 000 200 000  1 886 082  
Skedsmogata 15 A 2 46 1 650 000 1 650 000 0  1 679 642  
Skedsmogata 4 3 70 2 790 000 3 350 000 560 000    
Sons gate 21 2 50 1 750 000 1 950 000 200 000  2 047 668  
Sons gate 3 E 2 50 1 790 000 2 080 000 290 000  2 322 628  

TIL ALLE BEBOERE PÅ KAMPEN 
 
 

Om Aktiv Grønland 
Aktiv Eiendomsmegling er markedsledende aktør i Oslo med våre til sammen 17 kontorer.  
Hvert av våre 17 kontorer er ekspert i sitt lokalområde! Aktiv Grønland er lokalmegler på Kampen. 
Til sammen har Aktiv 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! 
 
 

Selgers marked – kjempestart på 2011 
Under viser vi en salgsoversikt med Aktivs ca 20 salg hittil i 2011. Som tabellen viser er mange priser 
svært gode og langt over prisantydning. Det er for tiden selgers marked, med få objekter for salg og 
mange interessenter! Er du nysgjerrig på hva din bolig er verdt? 
 
 

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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HVOr På KAMPeN? Det er noe med de gamle fabrikk-
pipene fra forrige århundreskifte. De er fra en tid der funksjon og estetikk ofte var to 
sider av samme sak. Potente struttet de og symboliserte fremskritt og arbeid. Med sine 
individuelle former og utsmykning ga de personlighet til den virksomheten de tilhørte.  
Noe helt annet enn de kjønnsløse «blikkrørene» som vi ser i de mer moderne industri-
strøkene i Groruddalen. Hvor finner du disse pipene?

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.)

1. 2. 3. 4. 5.

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 
– huset med de mange muligheter

Utleie på dag og kveldstid 
til kulturarrangementer, 

selskaper, kurs og seminarer.

Reduserte leiepriser til alle 
Kampenbeboere.


