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{3 IF * * {F KAMPEN VEt NYTT * åF * rIE * *
KAI'I?EN VEIS ÅRSMøTE AVHOIDT

Kannen Vel
ordlnært årsmøte. Omtrent 50 meålenrner
nøtte frem. Styrets beretnlng ble gJen-
nongått og vedtatt, og i lnnlegg fra
saLen ble det sittende styrets arbeide
mecl økonomlen enakket pent on.
MEIDINGER
El]ers ble det fortalt orn underskrlfts-
aksjonen for å bevare Brlnken. Over 500
Kampenbeboere sammen med de fleste
strøksforenlngene 1 gple Oelo støtter
kravet om berå,rlng. Myndlghetene skal
først utpå foreornmeren fatte Q1n beslut-
nlng.
Det ble : orn at Kampen Vels og
Bydelsutvalgets uteptll for å redde
Brinken 51 synes å, føre fram. Rlvlng
er foreløplg stanset.
Velstyret 1a tlessuten fram en presae-
meltllng on lellighetsokkupaeJonene 1
kommuneng gårder. ( se egen ontale
annet sted 1 avlea. )
KAMPENPOSTEN
Da Kampenpoetene årsneldlng ble gJenn-
omgått, kom det spontant et forelag om
å bevllge kr.1OOO tll avlsa. Dette bte
klappet gJennon.

OMORGANISERING
På nøtet ble det opprettet en gruppe
for å arbelde for daghJem på Kampen. I
tlllegg bfe man enig orn å starte en
arbeid.sgruppe for å forhlndre gårdeler-
spekulanter 1 å drlve på med ein uønsk-
et virksornhet.
VII DU SOM IESE DETTE DEIJTA I EN AV
GRU?PENE; KAN DU KONTAKTE STYRET.

NTVAI,G
Tffie-Ta1helm, Harald Shulstock og
Terje Berner avsluttet sltt arbeld 1
styret. De ble takket for fln lnneats.
Turld McAdam og Robert lorange fort-
setter for et år t11.
Styrets'forslag tl1 kandldater flkk
enstemmlg tll-slutnlng ved aklamasJon:
Nestforkvlnne for 2 årz Frøvd1s Torstensen
Styremedlem for 2 år
Styremedlem for 1 år
Varamedlem for 1 år
Vararnedl-em for I år

Inger Egelantl.
Ingrld Berg.
Gunnar Brunborg
Blrger Dah1.

VÅRP],ANER

SKIRENNET
TfiEffiåtte avlyses pga. været. Vl prø-
ver om igjen 24/1. Hvle lkke det går, skal
vi prøve ose på en vårlig eporteturnerlng
i aprll.
BRINKENAKSJONEN
S6i'Tllæffirnlee det underekrlfter not
rlvlng 1 Brlnken. Det er hlttll eanrlet
lnn ?0O underekrlfter. Dette og erfarlnger
fra d,e som har deltatt blir tatt opB på
åpent nøte 27/5-79.

INIORI4ASJONSMøTE
@ anangere et lnforma-
eJonsmøte om ByplanskontoretE revfulerte
Kanpenplan. Arkltekt ?eter Kristensen har
lovåt å kornme for å dlslmtere planen mitl
beboetrre. Vl håper på stort oppmøte.

IXKX?I,ASSAKSJON
Sfi'erfn€æ{E har nye byggeplaner for
onråtlet langs Ulleneakergt. og Høland.egt.
Karnpen Vel går aktlvt lnot forslaget. Vl
ønsker daghJem og lekeplaee, lngen riving
og nybygglng. Derfor vlf vi forbedre leke-
plassen 1 nr.15.(bak Norrnannsgt.ST) som
vi laget 1 fjor. MØT OPP 5. MAI.

fbegynnelsen av mal
Kampens eLdre garde.
uklart, men pent vær

17.MAI
TfJ6Ftfarte vi lkke å arrangere clen tra-
dlsjonelle parkfesten. Men iår skal det
bl-l noe av. Det bl1r leker, underholdnlng,
pølser og brus. YeI møttf

ST.HANS FEST
Tffiflyst tl1 å lage lstantl fest
i parken mldtsommeraften. Erfarlnger fra
I fjor tilsler at clansenoro er populært
på Kanpen.

ÅNNET
Sannsynligvis kommer vi t1l å arrangere
en oppussingsdugnad 1 Brinken en helg
før ferien. Det skal dessuten gJennom-
føres et demonstrasJonstog i forblntlelse
Jnecl nyndighetenes behandllng av saken.
Tidspunktet for dette blir bestemt på
møtet 27/t -79,
Vi krever at hele Brinken skal bevalse.

bLlr det vårtur for
RelsenåIet er ennå
har vl beetlIt.

KATNPEN
AVISA Trt

SKRIV TIL OSS OG SI DIN
MENING OM AV]SA

ADRESSE: GRY HORNDAISVEEN
SØRUMSGT;10

REDAKSJONEN HAR BESTÅTT AV:

l,fing

Robert, Jon, Gry, Frøydis, Hanne.
Stig, John, Gunnar, Knutr'Andreaå,
Finn og fngerlise.
Redaksjonen avsluttet
1A /7 -'70
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BLOKKER. TANGS
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Boligutvalget i 0slo skål 20.mars behan-

N
N-f

Cle saneringssjefens forslag om nybygg-
ing langs Hø1andsgt. og UlJ-ensakergt.
I denne forbindeLse laget styret I Kam-
pen Ve1 en uttalelse om saken. Her føl-ger noen utdrag:
Hølandsgt. 24, 26 og 28, samt Ullensak-
ergt. 15 er sansynnligvis de husene som
etter saneringssjefens forslag er nest
rivingstnret. Kampen Vels konklusjon er
at lngen hus bør rives, fordi;
1) A11e kan noderniseres uten for omfat-
tende arbeider.(unntatt nr.28)
2) Tomta de opptar er svært titen
(ca.]r8 da.), og vil bli kostbar.(råtomt
ca.250kr. /n2x1800m2=45OOOOkr. + rivlng
+. erstatnlng/omplae serlng)
3) En fire etg. blokk mellon Hølandsgt.
22 og l0 vil fyl-te hele tomta. tr'or å
dekke behovet for uteareal forutsettes
det ekspropriert deLer av omkringligg-
ende eiendommer. Et sllkt bygg vll bryte
enhver målestokk i kvartalet.

Vurderer man husrekka fra HøIandsgt. ZZ
t.o.m. nr.1O, synes v1 den nettopp rep-
resenterer det særpregete ved Kampen.
En samnenblanding av stort og omått, av
hus fra 1860 tallet og 19JO ta]l_et.'
Tilsarnmen er utnyttelsesgraden me]lorn
l-r4 og 1r5, noe som er mer enn tett nok.
Nybygging bør man hel-Ier legge t1l_ større
åpne tomter og ikke kl-emt lnnlneLlom den
el-dre bebyggelsen på de ørsmå tomtene.
Byantikvaren karaktiserer den nåværencle
bebyggelsen sorn interessant.

HUSENE LANGS NORMANNSGT.IIT/A MED DEM

Det foreslås også av sanåringssjefen at
bakgårdene i Aurskoggt,5, Normannsgt.
35r33r31 og Evensgt. 5 og I trekkes 1nni- planene. De er foreslått dels som
byggegrunn, dels som uteområder for nv-
bebyggelsen.
rrKampen Vel- mener det er unødvendls å
lyege seg inn i kvartalet son tore6tått.Folk pådyttes en svært uønsket situasJon,
og 0s1o kommune vil få kostbare os inn-vikl-ede eksproprias j onssaker.
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Kampen Velrs forslag til
Saneringssjefens forslaq
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Boligsiefen Vil Kaste Ut Okkupantene

6.mane beaLuttet AoLigutoalget i 0sLo
at aLLe husokkupanter i kommunale LeiL-
igheter skal kastes ut. Fo? notet hadde
Kampen VeL konmet ned en kraftig p"otest
mot at noe alikt skulle uedtas, Det oar
blitt eendt ut en p?easemelding fra VeL-
atyret i god tid. Vi siterev' noe herfra:
EnsarsN Trr, oKKttPAsJoN
tDot er 6 lelllgheter som er okkuperte på Kampen
3 av dleae haddle stått tomme I mer enn 8 år.
I letllghet hadcte lkke vært bebodd På et Par
lr pga.-d/defall. Av de 2 slste etod en tom fo
fordl leleboeren bor utenfor byen (i Valdres)
Vedkorunende haclcle lkke bebodd'letllgheten på
flere år. Den andre var fraflyttet på grunn
av en nlndre brann, taklekkaejer og lkke J.nn-
lagt vann. Alle dlsse manglene har okkupanter
og Kanpen Vel rettet peuten å ta seg betalt
for Jobben. Brlnkensgate hvor okkupantene bort
varei gate I sterkt forfall. Detteskyldeg lkke
mlnst at de omtalte lelllgheter var forsøm+-
gJennom flere år. De representerte en truset
mot reston av gata. Idag er dette blldet for
andret. Flere hus er mal.t utvendlg, et hus
har fått nytt tak, deter lagt lnn vann ,ca 1e1-
llghetene er alle tsolert mot kulda. Innvendlg
er leillghetene pent pusset opp. AlIe arbeldene
er utført på dugnad av folk 1 bydelen santrten
med okkupantene.
ER DET RIVINGSPI,ANER I BRINKEN?
"For Brlnkensgate forellgger det lngen rlv-
Lngsvedtak. Bebyggelsen 1 gata har I lengre tid
(flere år) vært til vurderlng hos nyndlghet-
ene. Pr. dags dato er lntet klarlagt. Det eneste
vedtaket som derLmot et tatt gjelder bevarlng
av Brlnken 65. Karnpen VeI reglstrerer med glede
at dette huset i dag er under oppusslng.
Kanpen Velie engasjement og støtte t1l okku-
pantene gjpres for å presse myndlghetene tll å
vedta bevarlng og lstandsetting av a1l bebyg-
gelse 1 gata".

HAR BOLTGSJEFEN GODTATT HUSOKKUPASJONENE?
"Kampen Vel kan lkke skjønne Onnet enn at
Oslo Kofiunune delvis har godkjent okkupasjon-
ene. Bollgsjefen har refundert utglftene tll
mye av dugnadsarbeldene 1 de okkuperte gårdene
Brlnken 49 o9 53. Vi har bllag og kvltteilng
for utbetaLte kr. 4919. I tj-llegg har Kampen V
Ve1 fått penger tiI malingsarbeider på de
samme eiendonmene og renholdsverket har gratis
Leiet oss containere til ryddearbeldet. Oslo
Lysverker og Renholdsverket har dessuten ytt
vanlig service overfor okkupantene som over-
for andre Leietakere i kommunens eiendom-
mer, Dette gjelder istandsettlng av elek-
triske anlegg og tørnming av dobøttene.
Om Osl-o Komnune har ment at okkupasjonene er
retts-stridige, synes det rart at\ee i så
stor grad har gitt økonomisk bistdnd og ikke
påpekt forholdet tidligere".
KONKLUSJON
Kampen Vel synes bolj-grådmannen gir boligsjefen
politimyndj-ghet tiI å kaste ut okkupanter''Vl er dypt uenig i disse konklusjånene.
varr syn er at okkupantene bør bll boendeog gis standard leikontrakter. SÅ LenoeOsLo Korunune ikke er.i stand tll å ied_likehofde sin egen boligmasse, synes detulogisk og urimetig at åe tar avitand fragrupper som arbeider for å forbedre bolig_enes standard. "

Brinken 3l står på Byantikvarens listecver bevaringsverdige bygninger. Husets
oerrggenhet som en del av inngangspoltent1I Kampen, dets særpregete byggåslit ogIokalhistorlske betydninq gj6r-ået, etter
Kampen Vel's skjønn, vlktlg å bevare.
Selv om huset har forfalt, er spørsmå-
let om bevarlng fortsatt like aktuelt.
På Kampen er barnehagebehovet akutt.
Etter soslalrådmannens antakelse er
det behov for 170 barnehageplasser i
bydelen. . Særlig trenges heldagsplasser
for aldersgruppen 0-3 år.
Bevarlngaverdlg€ bygninger 1 Oslo ind-
re bydeler kan også brukes tll barneha-
ger. :Sl1ke tanker har vært fremmet i
bystyret, og )Byantlkvaren og Sosialråd-
mannens adninlstrasjon har vurdert en
rekke bygnlnger som egnet til formålet.
Etter Kampen Vel's syn egner Brinken 3I
seg utmerket tll barnehage for barn 0-3
år. tt

Formannsskapet vedtok blant annet på
bakgrunn av vårt skriv ikke å rive nr.
31.

Saken er nå hcis Sosialrådmannen ti1
vurderlng. Det er altså fortsatt usik-
kert om huset får stå, men vi gir oss
ikke f6r småbarnstua står der ferdiq ut-
bedret I

DUESLAGET SOM SPEBARNSTUE ?
Kampen VeI sendte følgende uttalelse til
Formannsskapets møte 14.februar I979:
"I 1977 tok Kampen Vel de første lnj.tia-
tiver for å redde Brlnken 3I fra riving.
Kravet var å få satt i stand huset til,
felles formål for folk på Kampen.

Siden den gang har det blitt fattet ved-
tak både om rivlng og bevarlng i forskjel-
llge politiske utvalg. Det er stor fcr-
vlrrlng om hva som bllr konklr.sjonen.
Llke før jul besluttet Boltgutvalget at
huset skul-le r1ves, men så sist i ianuar
i år vedtok Bydelsutvalg 09 enstemiig
fortsatt å gå lnn for bevaring, "Brj.nken3l settes i stand til almennyttig formål,
fort!innsvls sosiale". Konkret foreslås

'u::' - 
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HALVORSE,NS I

K9L9NTAL - 1OO år
NÆRBUTIKK.ET NYTT ORD FOR NOE GAMMELT

I{an hører i dag ofte nye orcl som bru-
kes av al-vorlige mennesker orn viktlge
saker. Et sllkt ord er trnærbutikkrt.
Dette er et nytt ord for noe gammelt',clet
vi før kaLte i'butikken pø hJørnetrr, e11er
bare rett og slett rrbutikkenrr. Når det n
nå for tlda er så lye snakk orn nærbutikker
er det kanskje fordl de små butlkkene med

disk og iryggåIige fol-k er i^ferd med å for
svinne og at vi har begynt å savne dem.
Om du ikte bruker orclet så mye sjølrkan
clet være nettopp fordi du ikke savner nær

-butikken din. Her på Kampen har vi jo
heldigvis flere sl-ike igjen i god behold.
En av dern kan felre l-OO årsdagen- sin i år
Det er Hal-vorsens kol-onj-al- 1 Skedsrnogt.-
rrButikken på hjørnetI personlig.

BEGYNTE MED LI]NGEMOS

Jeg glkk innom butikken en etterrniddag for
å ta en prat i anledning av jubileet.
Oppe i privaten var jeg så heldig å
treffe både den rrnyerr innehaveren, Wenche
Hal-vorsen, og den forrige, fnr fJorenzen.
-Det var bestemora til mannen nin som
startet, forteller Wenche. Hun bddde tvers
over gata her, og begynte med åt koke lunge-
mos og kjøttmat tlL arbeidsfolk, Slden'
i 1879rkjøpte hun dette huset og åpnet
butikken. Store forklelonmer tjente som
kasse, og prisen ble regnet ut på veggen
e11er på marrnordisken.

SLITSOMT OG TRIVELIG

De to butikkdamene er enige om at det å
drive en småbutlkk er et sfitsomt, men
trivelig arbeid. En må tldJ-ig opp for å-
ta 1 not varer, og det er vanskelig å gå
fra i dagens 1øp. Xr det sti11e i butikken
bruker vi tiaa tif a smøre rundstykker på
bestll11ng. Plassen er J-iten, så vi må

stadig flytte på kassene. Det blir
mange tunge t-øft. Gjennomsnittlig skal
l-98 kunder ekspederes daglig,
--Jeg forstår det er. en prestasJon å be-
holde smilet og overskuddet til siste
kunde.

SUBS IDERER SUPERMARKEDENE

De små butikkene kan ikke ta lnn så store
varepartier som superrnarkeclene. Derfor går
vi g1lpp av store kvantumsrabatter. Vi snå
betålei altså mer for varene enn cle store.
Det b11r nesten som en subsldleordning
sorn ikke akkurat gjør drlften lettere for
oss.

FORPOST FOR PSYKOLOGER
Det er hyggelig å stå bak dlsken. Vl er på
fornavn med kundene. De b1lr personllge
venner. Vi bl-ir jo også en slags sJelesørger
Folk kommer tiL oss både med sorg og glede
I begynnelsen gikk anclres problener sterkt
i-nnpå meg, sier Wenche, men Jeg har etter
hvert lært meg å se det 6om en de1 av job-
ben. Jeg tror dette arbeidet kunne være
en fin forpost for psykologer.
-Det er forresten en ting som jeg synes er
leit. Det hender at folk jeg har hatt til
1it til, som har fått varer på bok, har
forsvunnet uten å gjøre opp for seg.
100 år fei-res med gatefest
Vi har tenkt å legge opp tll litt noro ut
på våren, forteller Wenche. Hun avslører
at hun har snakket med nusikken borte på
skolen og med noen av de firrnaene gom le-
verer varer. De er vllllge t11 å etllle.
Dato for festen er ikke klar, men det bllr
i junl.
- Jeg fikk mye på papiret 1 løpet av dette
besøket, men dessverre er epaltene i
Kampenposten så alt for små. Vl gleder oss
til festen, gratulerer metl 10O år og ønsk-
er lykke til med de 100 neste-.



Trygve Bjerke
KAtuPENS v^ÆRsTE
GÅRDETER ?,1
Et DdnrlTØy sprakk
Lagt aD Da.nnskade
ser Løs takstet-n
bø tta er. spz,ukke t

føv, jul og har szden stå
T. Vann renner også inn
og deLey, aD takkonstruksj
og tnnholdet Tenner ut.

tt og z,ent; Let
gjennom taket,
onen ned i hode

Ltgheten ez, Øde-
f bakgår,den ra-

D pa IoLK. Do-

Dette er Fetsundgata 3. Eier: Entrepre-
nør og tømmermester Trygve Bjerke.
Kampen Vel, har fl-ere ganger kJ_agd tit
Bjerke på veqne av beboerne - uten resul--
tat. En i-okal rørfegger er sikker på at
vannlekkasjen kan stoppes ved å skifte
ut den rørstumpen som er sprukket, - job-
ben vil-Ie ta et par timer. Dette har vr
fortalt Bjerke.
Da Kampenposten nylig nylig besøkte Fet-

sundgata 3, holdt Renholdsverkets folk på
i bakgården. De hadde nekta'å t6mme de
sprukne dobøttene en tid. Etter henvend-
else fra en leieboer hadde de nå påtatt
seg som ekstrajobb å gjøre reint og set-
te i-nn nye bøtter. Regninga vil b1i sendt
til gårdeieren. Dotømmerne hadde ikke mye
pent å si om standarden.

EIER SJU GÅRDER PÅ KA]UPEN

Det vj-ser segf at Trygve Bjerke eier mange
eiendommer på Kampen i tiltegg til, Fetsund-
gata 3: Brinken 41, Norderhovsgata 14,
20,22,24 og 26. cårdene er kjøpt for om-
kring l-O år slden.

rr^-r^-L - 'd rr+n \^r at rhh+rL -rtvtuE!truv5gdLd !
lej-lighetene er rehabil-i-tert og i god
stand (husleie 1500/mnd) . Når det qielder
de andre gårdene er ved-Likeholdet eiåndig.
De har forfalt sterkt i den tida Bierke
har vært eier.

NorderhovsgaLa 22 og 24 er nå åpne tom-
ter: Husa er revet. Vinterkulda s1år
inn glennom de åpne gavlveggene på nr. 22.
Det er klagd til Bygningskontr:ollen, - ut-
en resul-tat.

KORTTI DSKONTRAKTER

Bjerke tØmmer systematisk gårdene sirre
for leieboere, med sikte på sanering. Det
er nå nesten ingen som har vanlig Leiekon-
trakt. Siden leiJ-igheter etter loven ik-
ke kan stå tomme, fyller Bjerke på mecl
nye huss6kende: De får korttidskont-
rakt, vanligvis på 3 mnd. Men: ,,SeIv
om leietiden er avtalt for en bestemt tid,
har utl-eieren rett til å si opp avtalen
for fraflytting tidligere. Slrk oppslg-
else skal gis med 14 dagers varsel-" som
det heter i Punkt 1e i kontrakten som nyt-
tes. Med andre ord: Leieboeren kan bll
satt på gata når som helst. (At kontrak-
ten er godkjent av Osl-o Boligformldlings-
nemnd gjør ikke saken bedre.)

FORSLUI{MING

SIik har forhol-dene vært i årevis. ViI-

b

Her er reniio-Ldsarbeidey,e i gang ned å
rydieopp på doen i Fetsundgata 3.

kårene som tilbys leieboerne er så eI-
endige at folk bare kan godta dem dersom
de er tvunget til det p.g.a. husn@d.
Ofte tør de ikke klage, fordi de er red-
de for å b1i kasta ut.

ARBEIDSLøS OG HUSLøS

Olaf Christensen er Leieboer hos Bjerke.
Eldre grunnarbeider - har jobba på an-
Iegg i årevis. Ved jutetider ble han og
flere andre satt på porten hos entrepre- 4nør Helge Schjærvå. olaf ble lovt 
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arbeid hos Trygve Bjerke, og avtalen
gikk ut på at han skulle få "di-sponere"
to rom i Fetsundgata 3.

Noe arbeid ble det ikke - Iangt mindre
noen l-Ønn. olaf har gått ledig siden i
januar. Han kan dermed kastes ut på dag-
en! På Kommunens liste over boligsøkende
ble han strøket fordi helserådet etter
inspeksjon ikke fant leiligheten direkte
helsefarlig. Ivlen fuktigheten s1år opp
fra leiligheten under som er tom for folk
men full- av vann. I mi-ldvær^renner det
fra taket i stua. Det var 7"C på kjØkk-
enet i vinter. Sikringene ryker - ikke
mrrlia å holde dFt varmt. For en som må
være hjerune hele dagen bfir vinterkulda
hard å holde ut. "En blir behandla som
om en ikke var noen ting" sier Olaf.

Vi spurte ham om han ikke var redd
for å få navnet si-tt på trykk - han kun-
ne jo bli satt på gata. Han svarte:
"Nei, værre enn dette kan det jo ikke
bti: '
SNIKSANERING

Entreprenører har kastet sine øyne på
Oslo's gamle bydeler. De tjener mest på
totalsanering og prøver å få riwningstil-
latelse. På Kampen er planene ennå ukla-
re. Bjerke har sett seg ut skråningen
ned mot Brinken for terrassehus, og gård-
ene har han kj/pt opp for riving. Men ut-
viklingen den siste tida har vist at det
er politisk vanskellg for kommunen å gå
inn for riving. Riving betyr ofte nye,
dyre leiligheter og nye beboere.

Etter hvert som gårdene forfaller, kan
rlving bli mer aktueft. Det lønner seg
derfor på mer enn en måte å kutte ut alt
vedlikehold. - I en av Bjerkes gårder vil-
Ie beboerne for noen år slden pusse opp ut-
vendig, - de fikk ikke lov av Bjerkel
Manglende vedlikehold - spesielt vannlek-
kasjer - vurderer vi derfor som direkte
sniksana;ing.
HVEM HAR ANSVARET?

Konmunen forsØker lkke å hindre denne uc-
vikllngen. Overingeniør Heber i Bygnings-
kontrollen forteller oss at de bare kan
pålegge gårdeiere å utbedre bygningsmes-
slge mangler som er direkte farllge.
Ellers gjelder den prlvate eiendomsret-
cen.

På huer side au
^Å L"'1Å-+'lys u u Lso u /

9/ Aln t9
":l
R1DfrAD 111 | U1 11D

Norderhousgata. 22 (midt
rle ånne tomt.cnc. nr.20

ag nr. 26 fot,faLLer fordi
og bygge på hele området.

Mens man venter på saneringr €t gård-
elere som BJerke både entreprenør og hus-
vert - en umullg kombinasjon. Myndlghet-
ene må ta ansvaret for at forpllktelsene
overfor Leleboerne blir oppfyllt. I dag
ser det ut til å være viktlgere for retts-
apparatet å beskytte den frie el-endorns-
retten enn retten til skikkelig husvære.
I mellomtlda får folk ødelagt helsa både
fyslsk og psykisk ved å være leieboere
hos Trygve Bjerke og llknende gårdeiere.

Brinken 47. Fot,fallen som de and.re gård-
ene Bjerke eier. Herfra ag opp skråning-
en tt,L Not,derhoDsoata uiL han bUgge.

Den ene gauLDeggen
Det trekker, fordi

på Norderhousgata 22.
nr. 24 er reoet.
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KAMPEN SKOLE
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EN LIVSKRAFTIG
GAML ING

Tt"

'''Ø"d

PÅ 1700-tallet var skoLe et ukjent be-
grep for storparten av Chrlstianlas
byggere. Det var noen få privatskoler,
men lngen for "almuen". I 1806 kj@pte
blskop Bech 4 hus som ble lnnredet til

"fattlgskoler". Skolene ble drevet av
fattlgvesenet, ogf skolegangen var be-
grenset tll 2 dager I uka. Landdlstrlkt-
ene flkk sln fØrste skolelov 1 1827, men
for Christlania kom den fØrst i 1853.
Det ble da bestemt at lngen klasser skul-
le ha mer enn 60 elever, men <iet var van-
119 med flerel

FøRSTE SKOLE,BRINKEN.

Kampen i den form vi kjenner detrble be-
bygdfra 1860 og utoverrog det var fØrst
teglverksarbelderne som s1o seg ned her.
Snart korn håndverkere og andre arbeldere,
og med datldens store familierrble det
raskt flere hundre skolepllktige barn.
Kdnpen tilhørte dengang Aker komn,une, og
de grelde lkke å 91 skolegang til a11e.
Men noen flkk likevel plass i fire små
IeLde rom nederst i Brinkensgate, andre
ftkk gå på Kverner Brugs skole.

KAMPEN INN I CHRISTIANIA 1878

Etter byutvldelsen i 1878,ble forholdene
annerledes.Barna på Xampen hadde fremdel-
es lngen egen skolebygning, men i 188I
*,obåde Gamlebyen og Tøyen skoler ferd-
lge, og barna b1e fordelt me1lom disse.
Det ble I første rekke satset På å gi
Kampen en klrke' og det lmponerende byg-
get var ferdlg t 1882. I'ten det b1e bare
fler og fler barn I bydelen, og en perma-
nent skolelØsnlng presset seg fram.

8

I'øRSTE DEL FERDIG I 1888

I 1887 bevllget kommunestyret 1 Christi-
anla kr. .5500 tl1 tomt og kr. 154 500 ti1
en skolebygnlng. .Den lT.desember 1888
bfe skolen åpnet. Den hadde da 20 klas-
serom og 900 elever. Sko.Ien var den før-
ste i landet som hadde bad for elevene 1
kjelleren. Dette var åpent for almuen
om kvelden.
Byens første skolekjøkken ble også åpnet
her 1 l89l.Sko1en bestod dengang kun av
den nordre bygningen,men def ble snart
klart at den ble for lltenrog at nybygg-
ing var nødvend1g. Den l.mal 1902 ble den
sØndre flØyen åpnet.Denne hadde også bare
tre etasjer ti1 å begynne med.tten 1 1920
rev man taket av denne og bygde på en et-
asje tll.Skolen fikk da det utseende den
har i dag.

KRIGEN- SKOLE PÅ GATEHJøRNET.
Da krigen kom-'ble Kampen skolersom de
andre okkupert av tyskerne.I løpet av
noen timer b1e eleVer og lærere satt
på gaten,men tross alle sorger og vanske-
ligheter fikk barna undervlsnlng.Kampen-
folk viste dengang en beundrlngsverdlg
tæl og uthol-denhet.FoIk åpnet slne hjem
når det var muJ-lgrmen det hendte også at
skolen ble drevet på gatehj/rner.Elevene
leverte hjerunearbeid,og flkk tllbake ret-
tede oppgaver.Det var p.g.a.full 6tøtte
fra kampenfofket at. lærerne kunne,utføre
jobben sin. Vi siterer overlærer Reksten
fra jubileumsboka i 1948:"Under forhold
som nærmet seg omgangsskolensroppnådde
Iærerne resultater som syntes umulige.Jo
vanskelJ-gere de ytre forholdvar, jo verre
hjelpemidler de hadderjo sterkere glød og
vilje satte de inn for å gjøre vlrknlnge-
ne av disse forhold så lite hemmende som
mulig for barna.En flkk her bekreftet
riktigheten av at de beste undervlsnlngs-
midler er tavlen og krittet,og at skolen
det er læreren! "



IKKE BARE DANS PÅ ROSER -
IDRETTEN gTO STERXT.

Gamle elever forteller at Kampen skole
kunne være hardrmen dette gjenspeiler jo
bare mlljøet 1 bydelenreller som en gam-
me1 efev fra 2O-årene uttrykker det:
"Kampen skole var lkke noen søtsuppe. Vl
som vokste opp på Kampen dengang 91kk 1
en hard skolermen vl lærte llkevel å bll
gJ.ade I bydelen og i hverandre.Det skal
de vlte son nå skununer fløten og tdyllen
på Kampenrat 1!g! er også en de1 av vår
hlstorle.Trangboddhetrkalde vJ.ntre' ar-
beldelØshetosv.gjennom a1t dette ble v1
hva vL errog vl gamlc har også tjent vår
rett ttl å behol"de og forbedre Kampen
etter vårt hjerte."
Det var mye fattlgdom fØr 1 tlda'men sam-
holdet var fantastlskrfor alle var I sarn-
me pran.Gutta fra Kanpen hadde ofte"krlg-
er" mot gutta fra Vllerenga og Tøyenr og
det kunne være harde kamper på Jordal og
Normannsføkkarmen de var .sjelden lang -
var19e.

- Andre og mer fredelige kamper var det
på ldrettsbanen.De tre bydelene har all-
tld fostret et vell av gode ldrettsfolk,
og er berømte over hele landet.Når man
går 1 gangene på Kampenrer det som en
relse gjennom norsk ldrettshletorle. I
gangene henger masse bllder og gamle dip-
iomer med verdenskjente ldrettsnavn, og
Kanpen har alltid vært blant de 'aller
første I skoleldrett.

IDAG CA. 350 ELEVER

Kampen skole framstår 1 dag utvendig om-
trent som f6r, men lnnvendlg skjer det
etadlge forbedringer 09 ombygglng. Kam-
penposten har tatt en prat med rektor
Elnar Rudfoss som forteller at skolen nå
har ca. 350 elever, men kan ta lmot man-
ge flere. Her oppe har vl jo både ren
luft og l1te trafikk og skolen 1lgger
svært gunstig t11, sler Rudfoss. Han er
ogaå evært opptatt av at leillghetene på
Kampen b1lr utbedret og at vl får dag-
hjem her, s1lk at småbarnsfarnlllene bl-lr
boende. Vl nå snu tendensen t1l at dlsse
flytter ut, for de er vårt elevgrunnlag,
sler han.

KAMPEN SKOLE - VÅR SKOLE

Fla høsten av får skolen status som full
ungdomsskole, og Rudfoss er optlmlstisk
n.h.t. framtida. En bydel uten egen
ekole er betraktellg fattlgere, og det
er gledellg at elevtallet har økt noe 1
det slste. Skolen leler nå ut lokaler
tll andre, og selv om Rudfoss understre-
ker at forholdet tll "naboene" er det bes:
te, mener han at det er klart at skolen
er der først og fremst for elevener 09
kontorvlrksomheten er der p.g.a. plass-
overskudd.

90 AR - MEN LIKE SPREK

Før vl forlater skol.en viser Rudfoss oss
arbeldene 1 kjelleren. Der er man r gang
med.å 9)Øre om de gamle badene tiI trlm-
rom, og å forblnde skolen over med en
trapp. Dlsse lokalene vl1 bll utstvrt
for bruk også om ettermlddagen, slli at
både elever, foreldre og anåre grupper
kan trlmme etter arbeidstld. Det år a1t-
så tydellg at selv om skolen fylte 90 år
slst jul, så har garnlf,ngen freådeles
llvskraft tlI å fornye segl

Den_ gtore, trygge bygnlngen er en skole
med tradlsjon, og h@rer med rette hjerorne
her som vår skoIe. Den spreke oldingen
v1l. nok fremdeLes oppleve flere genera-
sjoner av barn som kommer for å 1ære oq
leve hos den, - så får vi sørge for at-
det de opplever er menlngsfyllti

rii:rffi

-+(tiF

l*l{ri rtr#
ffiw..,,,,:

VI ETTERLYSER - EN 4 FINGRET
MASKINSKRIVER
Denne avisen er stort sett maskinskrevet
ned 2 fingre.=- Det bruker 'Opp mye tid og
mange fingre. Du trenger ikke å være
noen ekspert, men 4 brukelige fingrer
ville være en fordel. Hvis du kunne tenke
deg å hjelpe til en gang iblant, så ta
kontakt med Gry Horndalsveen eller ring
}9 23 60.
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Forts. fra side 3.

KAMPEN VELS SYN PÅ BYGGEFORSIAGENE
Som generelLe kommentarer ti1 byggepl-
anene skriver vi:
rrPlanene om blokkbebyggelse er ikke i
samsvar med prinsippet om gradvis byfor-
hyeJ-se. PLanene viser at det er Liten
boliggevinst å hente i bydelen, arealene
er for små. Det nå være bedre å behandle
den eksisterende byorganlsme mer yaril- '
omt. Vi er sikre på at Oslo kommune på
1a;rg sikt vl1 være bedre tJent med å
kunne vise ti1 en forbllledllg og vars-
omt utvlklet byde1, framfor en raserlng
som bryter ned Kampens særpreg.
Eiernes lnnvencllnger tll eanerlngssjefens
undersøkelser er a1vorIlge. De er lkke
imøtegått i sakeframstllllngen. Vi hev-
der at deres boliger er rehablllterlngs-
verdlge, og bøt utbedres snareet 1 sam-
svar med beboernes ønsker. Hølandsgt.24
er t. o.m. fullstendig modernj.sert.
For ca.4 år siden hadde USBL I sanarbelal
mecl arkltekt Bastiansen frenmet rlving
og nybygglng 1 omtrent samne områclet.
Den gang b1e det relet en storm av prot-
ester 1 etrøket, og saken ble neclstemt
i bygningsrådet. De forellggende 111us-
trasjoneplanene vlser etter vårt skJønn
lkke noe kvdlltativ bedre løenlng. Også
på clenne bakgrunn ser vl lngen grunn ti1
at ny bollgbygglng bør foreslås.
SfBO bør heller få tllbud om utbygglng

i nlndre hardt ytnyttede og vanskelige
onråder, og g1s 6tørre og åpne tonter.

VI VII HA DAGHJEM OG IETEPIASS
Kampen Vele forslag tl1 vedtak i bo11g-
utvalget;
1 .Hølanclegt.24 126 r28 og Ullensakergt. 1 4
rehablllteres som bollger.
2. Verketedet og bollghueet 1 Ullensak-
ergt.15 og verkstetlet 1 Norrnannsgt.Sl
opprettholcles. Begge tllgse eiendommer
trekkee ut av nybygglngsområdet.
5. Eveaegt.5 og 8 og Aurekoggt.5 trekkes
ut av planen.
4. Nor:mannegt.tS og 15 opprettholdes som
egne elenclotnmer. Huselerne gls anlealnLng
t1l eelv å dloponere hele elentlommen for
evt. framtldlg ny bo)-lgbygging på bakre
tlel av tomta. Evt. forslag fra elerne
utarbeltles 1 eamarbeld metl 0s1o kommune.
(dette er. 1 prlnefpp.et byggetradlsjonene
1 bydelen)
5. rrByggeonråde 1rr avgrenses tll U1len-
sakelrgt.8B og 15. Begge er 1 kommunal
ele, og tle utgJør tllsammen ea.1 r2da.
De byggee ut t1l daghJern og lekeområcle
for byde'1ens baran. Ulleneakergt. etenges
for bl1kJørlng rnellorn Norrnannsgt. og
HøIantlegt., og områtlet rnellorn Ullensak-
ergt.SB og 13 innarbeltles som deI av
lekegmrådet. Dette utgJør tlleammen ca.
22Om'. Tllsanmen vil daghJernstomt og
lekeornrådet være ca.l,4da.

aaaaaoaaaaaoaaaaaaaaa aaaaaaaa

KAMPEN VASKERI Åpent:9 - l'7

NORMANNSGATA 43
Tlf. 67 34 04

VI VASKER
STRYKER OG RULLER DERES TØY

JEG HAR MITT HJERTE
I

osLo

Byens egen plate!

TLS-6001 T4S-6001

Bogt. t0
Ttt. l9 34 39

GARN . TRIKOTASJE
PARFYME

NÅR DET GJELDER
SELSKAPSMAT
GÅR YI TIL

Norderhovsgt. 7
Trf. 19 59 90 . t9 77 88

S'V'TTEN . KOLDANTETilII{GEN
M'DDAg

(A(En - ts

l. kl. kvolilel - Prov sclv!
Be on brosiyre.

GÅrrL; t {< rf * * * X * * * * :F *
fr l-1
Ilancy )hop
H & S HASSFJELL
Kjølberggt. 24 OSLO 6

Parfymer
Kosmetikk
Smykker i ekte sdlv og
vanlig enkle ting

Deodoranter
Hårlakk
Shampoo

ykker i stort utvalg

Hull i ørene klippes smertefritt,
ferdig på et par minutter.

Gaveartikler
Vesker
Belter
Smykkeskrin
Speilsett etc.
Dukker, Lommebøker, Punger

Par

Hjertelig velkommen!
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ANDRINCZ-E-R PÅ GODT O Y9!{ITT

ril

m.ffi

Grønnsaksforretnlngen på hjørrnet
av Åkerbergrm./Norrnannsgt. har
skiftet eier og blitt onbYgd.

h
ru

fF 
t,

lf'å

J'å

fin
*Il

4*irr:f; *riri:!€i:r;. i..

I
,,*iT''-

lokalnytt
Ingen historie er for liten til å
komme med i Kampenposten. Gi oss
tips om små, og store ting som
skjer i bydelenl

Evensgt. 6 er nå rensket for vegg-
dyr og sopp. Etter en gnrndig
rehabiliterlng flyttet de nye eierne
inn ved juletlder.

KAMPEN VEL's tidllger formann, Audun
Edwardsen, har sanunen med sln kone Nlna
Kofoed gjort sltt til å øke barnetallet
på xampen. K.P. gratulerer med lnnsat-
sen og ønsker en ny Kampengutt velkommen!

Like over nyttår brøt det ut brann
i Ødegårds fargeri. Skatlene var lkke
større enn at bygget kunne repareres
Arbeidet er igang nå.

Blomsterbutlkken I Bøgt, l-8 er lgjen
stengt.

Butikken på hjørnet av Hurdalsgt./
Norrnannsgt. paneles nå utvendig.

BOLLER OG EKSPORT

Lørdag ettermlddag (I7.3.) var det lnn-
brudd i Dellkatessen I Bøgata. En Person
(mørkkledd. etter sigende) glkk tvers
lgjennom ruta i døra. Han tok med seg en
kasse øl og noen poser med boller. Kassa
b1e funnet igjen selnere. Noen boller
og flasker ble 1199ende igjen ved dØra
(se blldet). Polltiet arbelder vlsstnok
med saken.

I
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VI HAR OGSA

vaFME poisen
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ro'd4 kr I 14

VI SAINGEA

GOO PARKERING
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ALT I BELYSNING OG SI4A APPARATER
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ENDETIC !
BRINKEN 65 REHABILITERES

Llke slclen nyttårstider har forblpas-
serende merket seg at Brlnken 55, clen
gamle skolebygnlngen, lkke lenger står

- tom og forlatt med svarte merker etter
brannen for to år elclen. Sterke a,..belds-
hender har satt 1 gang med opprydning
og reparasJoner. 2O etore contalnere med
sot og kull og skrOt b1e kJørt bort før
cien egentllge rehablllteringa kunne
beg-ynne.
Taket var sterkt brannskadet, eå der er
a}le takstoler skiftet ut. Ny taketeln
1lgger 1 stabler foran huset og venter
montering. Nye vlncluer er kommet på
plase ogfasadene er eandblådt for å få
vekk all gammel maling og sot. En effek-
tlv metocle, men støyencle for nabolaget.
Innventlig er clet foretatt endel lso1er-
ing av veggene der hvor tlet har vært
mulig å komme t11. Veggene har fått
glpeplateklednlng son er b1111g og
brannhemnende. Enkelte gulv er rettet
bpp, men det gJenetår enclel snekrlng
fortsatt. Nytt vann-rvarrte- og sanltær-
anlegg skal også monteres. Når løvet
epretter 1 mal er planen at huset ekal
være ferdle tll innflyttlng.

Håndverkerrre son eetter 1 stand huset,
mente at det var viktlg at hus eom
står 1 en miljømessig sammenheng blir tatt
vare på og rehabilltert. Det er Kampen-
poeten enlg med dern i. Vl må kJempe for
at hele Brinken blir recldet fra sane-
rlngstruslen og kreve at husene bllr
satt i 'stand. Rehablllteringa av den
gamle skolebygrringen, som var det
dår1i.gste av a1le husene i Brlnken
vlser at clette er fu1lt mullg og re-
aI1sti. sk.

tf.

Intormasjons
kontoret
Kom m u nens utpost på
Kampen
I Norderhovsgata 17 1lgger rrlnfonnasJons
kontoretrr gom er kommunens nærrneste kon-
takt med lokalbefolknlngen. Hver mandag
fra kl.15.00 ttl 18.00 er Broch fra
leleboerforenlngn behJelpeltg mecl opply-
enlnger om alle forhold me11om kommunen
og lokalbefolknlngen 1 boligepørsmål.
Kontoret er ogeå en kontaktformidler
mellorn konnunale etater og den enkelte.
Kampenposten epurte Broch hva som opptar
cle eorn besøker kontoret.

Erfarlnger vleer, sler Broch, at det er
eær11g to kategorler beboere som bruker
kontoret: først er det folk som bor
eller ekal bo i prosJekter som kommunen
er engaeJert 1. Sammen forsøker vi å
flnne svar på..spørsmå1 om lellighets-
forclellng, omfang av lnnvendige arbeider,
grader av egen lnneats, fi.nansiering og
etøtte orclnlnger o.a.v. Det viser seg ofte
at beboerne foretrekker å bruke informa-
sJonskontoret som mellomledd til arkit-
ekte4 og kommunen.
Den andre kategorlen består av beboere
I grenseområdene mellom sanering og
bevarlng. Det er oftest huseiere som
ønsker å gløre noe med husene, men som
ikke tør p.g.a. saneringstruslen.
Kommunene prlnsiplelle holdnlng tiI
forespøre1er fra elere eller leieboere
eom ønsker å overta et hus og sette
det I stand, er posltlv. Det er mu1lg
å få en vlss gratls arkitektblstand i
sllke tllfeIle (maks. 15 timer)r og
det er vanllg at kommunen gir anbefaling
til Husbankflnanslerlng. Problernet er
at komrnunen har for llten kapasitet på
Kampen for tlda. Sterkere press fra
lokalbefolkningen tnå til for å få kom-
munen til å sette igang.flere rehabili-
terlngspro s J ekter.
Broch forteller at det er gJennomsnltlig
t tII 4 besøk hver gang på lnforrnasJons-
kontoret. Han savner kontakt med leleboere
i gårder hvor elerne spekulerer i mangel-
fu1le kontraktq_rog vedl-ikehold. Kampen-
posten sler takk til Broch og anbefaler
a1le Kampenbeboere med boligspørsmåI å
oppsøke InforrnasJonskontoret i Norderhovsgata.
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NYTT FRA ANDRE BYDELER

OKKUPANTSAKENE v å I e re ng a t kPJSt, 
u re re sDET BRYGGER OPP TII HEFTIG STRID ME],IOM

0SIOrs {OO HUSOKKUPANTER 0G OSLO KOM-
MUNE.
Oslo kommune vll ha okkupantene ut mens
okkupantene clerlmot vil bll boende og
tnrer med rettsak mot kommunen.
Bollgutval-get har komnet med en uttal-
else angåedde boligokkupanter i 0slo.
Det er laget envurtlerlng av 1eilig-
hetene, lengden av okkupasJonen o.s.v.
Det er bred enighet omat det kan på-
vlses flere feil i behandllngen av clen-
ne saken. Det er også enighet om at
kommunen på mange måter har godtatt
okkupasjonene ved å yte økonomlsk støt-
te til oppussing, til leie av contalnere,
innlegglng av strøm, tømming av dobøtter
oosovr BoligsJef År1ld sier at det er
såpass stor enighet om vedtaket
at han ikke tror saken vl1 bli tatt opp
j. gJ en.
Han håper he1ler lkke at det vil bll
nødvendig med polltlets hJelp for å få
ut okkupantene. - Hva med Odalsgt. 13,
var dette et eneståencle eksempel?
OKKUPANTUTKASTEI,SE PÅ VÅIERENGA
Onsrlag 23.febnrar ble 1 Jenter kastet
ut av en lelllghet i Otlalsgt.ll på
Vålerenga. Pfutselig og uten advarsel
satte Oalo pollil eanmen mecl en repres-
entant fra BollgsJefenokontor cle tre
Jentene på gata. Jentene hadde da bodd
t leiligheten siden lO.Januar. Da cle
flyttet inn hadde 1e11lgheten stått tom
sl<len lfJor høst.
I rnellomtitlen hadde det vært noen og
sett på lelligheten men de haclde lkke
lyst t11 å flytte lnn da det var 1 for
dår11g stancl. Ettereon lelligheten had-
de stått ton, haclde vannrørene frosset
og leleboerne 1 1 etg. har selv betalt
1000 kr. i rørleggemtglfter. Nå står
a1t Jentene eler oppetablet i et gam-
melt rått skur, og Jentene har lkke
noe sted å bo. Dette er første eksempel
på den nye linJa t1l bollgsJefen om ut-
kastelse av aIle okkupanter 1 byen.

Camaldans p å Toyen
GAMMAIDANS PÅ TøYENSENTRET. .

Det er starta gamnaldans på Tøyen fri-
tlclsenter. Nytt kurs vl1 begynne etter
påske. - Rl,I MED Å DANS !!-

GARDINER MARKISER
GARDINBRETT UTSTYRSVARER
RULLGARDINER FOLDEDøRER
PERSIENNER GULVTEPPER

Måltagning gså etter kl. 17.

Forslag til fargevalg og Prpheng.
Montering
Egen systue

BØGATA 24, OSLO 6 Tlf:67o963

Åperur nnØTE FOR
OKKU PANTSAKER
Samarbeidsutvalget skal torsd,ag 22/3-79
kl . 1 9.0O avholde åpent nøte om O sl-o
kommunes forsøk på å jage ut husokkup-
antene i byen.
Møtet er lagt ti1 St.Ol-avs huset i
0sterhausgt'.2'1 , Til møtet er Boligråd-
mannen, Bollgsjefen, Boligutvalgets
medfemmer og antlre berørte kommunale
i.nstanser i-nvitert. Det vl1 komne
okkupanter fra forskjellige bydeler og
fortelle om situasjonen sin. Det vl1
bli holdt innJ-egg fra de forskJellige
beboerorganisasjonene. Dagsavisene og
NRK-åstlandssendlnga er lnvltert.
ReclaksJonen I Kampenposten håper mange
Kampenbeboere v1l komme på møtet.

Når Vålerenga skole pusses
opp, gkal den restiaurercs tll
det utseendet skolen hadde
ved årtundresklftet.

Ilet er Kåre W. Larsen (A) |
byggekomlteen gom kom med
detle lorrlaget, og del tlkk
byggelomlteens Ulslutnlng.

- Det er den tineste skolen i
hele byen, sier Larsen i en
kommentar til Gamle Oslo. -Arkitekturen er slilren. Skolen
har en fin beliggenhet. Våle-
renga skole er en utmerket re:
presentant for den tidas byg-
gestil. Skolen ble bygd i 1892.

Larsen har bedt om at skolen
må behandles pietetsfullt un-
der hele restaurereringen. Det
gjelder både eksteriøret og det
innvendige, klasserom, pane-
ler, belysning, gulvbelegg. -Det er heller ikke til å komme
unna at noe må moderniseres,
forteller han. - Blant annet
stiller brannvesenet sine krav.
Og av praktiske grunner blir
det lagt vinyl på de slitte tregul-
vene. Men så langt som mulig
vil en beholde interiøret slik det
var, og jeg håper vi ihvertfall
kan beholde ett rom med gam-
melttregulv.

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO-TV_STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

ODD W:ELG
Nannestadgt.qbSLO 6 tlf. 196229
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AVISSELGEREN

Kampenposten har knyttet til seg endeL
nye nedaz.beidbz,e fna aiate nummer ao,
n.enLig auiseeLget:ne oåre. Det gjeLder
endeL 70-1l-åringer fra'Kampen skoLe, som
på prooisjonsbaais bringer avisa ut tiL
inteyeesert som ennå ikke er medlem au
VeLtet, Selgerne har gjort et solid
arbeid, og oi hay interojuet en aD de
iut,igste, nenlig Ronny Hansen, L0 år
og rekondseLge?

K.P. Førstr Ronny: Synes du det går
greitt?
R.H. Ja, det blir endel 1@ping i trapper,
men det tar jeg som trening.
K.P. Hvordan tar folk i mot deg?
R.H. De fleste er greie og blide, men no-
en få smeller igjen døra føt vi får sagt
noen ting, og det er ikke noe hyggelig.
Det er bedre at folk svarer skikkelig.

K.P. Er folk interessert i å kjøpe Kamp-
enposten?
R.H. Ja, mange kjøper, sær1ig mange gamle
er glade for å få avisa.
K.P. Hva skal du g)øre med pengene du har
tjent?
R.H. Kjøpe fotballbag. Jeg spiller på
Sør1i I.F.rs minimygglag og bruker svært
mye av fritida tl1 fotball.
K.P. Leser du avisa sjøI, Ronny?
R.H. Ja, jeg har lest den et par ganger,
men savner litt mere stoff for barn.
Kanskje litt mer rebuser, og oppgaver og
sånt, også flere nummer i året.
K.P. Skal du selge K.P videre også?
R.H. Ja det er klart! Når neste nummer
kommer er jeg i gang igjen, sier Ronny
q9 løper som en rakett hjem til middagen.
Da vi seinere kom for å fotografere Ron-
ny, var han ikke hjemme. Men vi lover å
bringe bilder'av flinke Kampenpost-se19-
ere 1 neste nummerl

HVILKEN BY
ER DETTE?
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Dette skaL bLi naonet på en fugl, LOening på siste eide. 15



Mry*RlJtvEru rrKanVeu
Rundt omkring pa Kampen bor det en del
kunatne?e, Kanpenpoeten oaz, nysgjertig
på å få uite htsa de jobber me7,- hrsord.ån
arbeidafotholdene e! og ikke ninst on
de btuket motiuer fra Kampen.
Yi beatkte derfot en au dlaae, maler og
gra,fiken Magne RAgh, aon ui kan gratuLbre
ned innki Op på ØetlandeutetiLLingen,
Hlsa alaga tdlknytning har du tiL strøket?
Vi var en del kunstnere som flyttet tilUllensakergt. 1{ I 1971. Det k6mmunalt
ej.de huset sto da ubebodd og var i dår-11g stand. Vl har foretatt ån eod de1
reparasJoner for å g..l øre det båboelig.
Hoa elaga utdannelse har du?
3 år på meta115.n;a ved kunst og håndver-
ksskol-en" Deret;er malerlinja ved Stat-
ens kunstakademi og 11 /2 Ar på graflkk-
linJ a.
Htsordan klatet du deg økononisk med en
eLik utdannelee?
Ifjor levde Hl1de og Jeg for 25-JOOOO.
Vi klarte oss på det fordl vi bor så
b1111g. Det er hardt å holcle hoclet over
vannet. Vl har ingen fast arbeittstld,
men Jobber fra morgen tll kveld.
Huordan et arbeiåe fotholdene ?
Nå Jobber jeg I et nalerate1ler på
Drammensvn. Dette kan vi dlsponere 1 et

år etter avslutnlng på akademlet. Senere
har Jeg eom medlern av Noreke Graflkere
mulighet for verketecl plaes cler. Det er
ikke så vanekellg med verksted hvle nan
aksepterer å clele det metl andre.
Du han Laget en del bilder ao gårder som
rioee og'aa'niljøet på østkanten. E"
heneikten å bruke dieee f,eks, i kanpen
not rioing?
Jeg lager blLcter ut ifra en forteller-
t?ang. Inntrykk fra østkanten og Oslo
som sanerlngsby gle en generell utfor-mlng. Få av bilder er stedfeetet.
Blldene er en form for protest, men
lkke bnikt i noen bestemt sammånheng.
tleg synes det er utmerket hvls bild;ne
kan fungere I kampen mot sanerlng.
Det er ikke noe fta Kampen hez,, Har du
tenkt å Lage noen Lokale bildet?
Ja, Jeg har tatt en del sklsser og
fotos som grunnlag, men lkke noe er
ferdlg.
Etter å ha aett igjennorn en anseelig
nengde flotte biLder aiet Xampenposten
takk for praten, 'Vi håper på at LokaLene
til Kunet på atbeidspLaeeen kan bli bt,ukt
til utatillingen ao lokale kunetnere,
Kanekje det kan inepirere dieee tiL å
Lage f,Lere bilden fra og om bgdelen.
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