Kampen skole 100 år.
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I 1920 begynte lille Thorbjørn i første klasse på Kampen skole. Igår var han med på feiringen av
skolens 100års jubileum, og overrakte rektor tegninger av Karius og Baktus, Kasper og Jesper og
Jonatan, og politimester Bastian.
Thorbjørn Egner var den mest navngjetne av Kampens tidligere elever som benket seg til fest i den
slitne gymsalen. Mon Kardemomme bys grunnlegger oppførte seg som folk eller røver på skolen?
- Jeg var nok helst en snill elev, sier Egner til Aftenposten.
- Husker du ikke en ørliten rampestrek engang?
- Det er sånt man gjerne glemmer.
- Disiplinen var streng under pekestokken i de dager?
- Jeg følte vi hadde det fritt. Men når friminuttene var over, måtte vi stille opp på geledd og marsjere
opp trappene til klasserommene, forteller Thorbjørn Egner til Aftenposten.
Den verdenskjente, 73 år gamle barnebokforfatteren og tegneren vokste opp i en femetasjes gård
nederst i Normannsgaten, hvor foreldrene drev kolonialforretning. Unge Egner likte å henge rundt
godtedisken, og fikk gjerne en karamell eller en liten sjokolade for å gå ut til de andre barna.
Men heldigvis var det en god tannlege i nærheten, bemerker Egner, og vi aner hvordan han fikk
inspirasjon til Karius og Baktus.
Forøvrig ligner nok Kampen litt på Kardemomme by, og Egner, som idag bor i vestligere egne av
byen, forteller at han elsker Kampen og ofte drar dit for å gå tur.
Miljøet i bydelen og på skolen var hyggelig, husker Egner, og fortsatt hersker fordrageligheten der,
skal vi tro noen av de 309 elevene og 45 lærerne vi snakket med. Ved åpningen i desember i 1888
rommet Kampen skole, og den gang bare den nordre bygningen, 900 elever og 29 lærere.
På det meste, i noen år før krigen, nærmet elevtallet seg styggelig et par tusen.
Rektor i jubileumsåret, Einar Rudfoss, er ikke redd for at Kampen skole skal bli nedlagt. I de senere
årene har elevtallet stabilisert seg, og planlagt boligbygging i strøket kan igjen gjøre det trangere i
klasserommene.
Da Kampen skole gikk i 17. maitog for første gang, sto det i en avis: "Til slutt kom de fattige,
underernærte barna fra Kampen skole".
Følgelig var det ikke tilfeldig at Helga Helgesen som den første i Norge begynte
skolekjøkkenundervisning på Kampen i 1891.
Det var helst mette barn fra et solid arbeiderstrøk pensjonert lærer Rut Lyngaas underviste i sitt virke
på skole fra 1936 til 1975. Særlig godt husker hun årene under krigen, da skolen var okkupert av
krigsmakten. Lærerne ble efterhvert oppsagt, men fortsatte undervisningen i hjemmene.

- Far til en elev stanset meg en dag på gaten og ga meg en bunke pengesedler som var blitt samlet
inn på fabrikken hvor han arbeidet. Pengene var betaling til de oppsagte lærerne.
En 17. mai satt jeg sammen med elever rundt spisebordet i en leilighet. Vi gråt mens vi sang "Ja, vi
elsker". Jeg glemmer det aldri, sier Rut Lyngaas.
Lett glemt blir heller ikke endel av kampegutta som har gått på den 100 år gamle skolen, eksempelvis
Kjell Bækkelund, Einar Rose og Knut "Kupper'n" Johannesen.
Og mens vi er på isen: Kampen skole, et slagskudd fra Jordal Amfi, ble Oslomester av året i ishockey
og rinkbandy, og norgesmester i rinkbandy.
Les også om Kampenrevyen på side 8.
De fleste skoler blir 100 år gamle - før eller senere - og nå er turen kommet til Kampen. I den
anledning skal det selvfølgelig spilles revy. Den har betegnende nok fått navnet "Åra går", og spilles
ikveld samt 2. og 3. juni.
Revyens røde tråd er hentet fra bydelens historie, og flere av skolens tidligere elever blir portrettert
- deriblant Thorbjørn Egner, Einar Rose og Kjell Bækkelund. 40 elever står bak revyen, som spilles
hver kveld klokken 19.00.
Glimt fra prøvene til "Åra går", Kampens skoles festrevy i anledning av 100årsjubileet.

