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8. MAI.
rsdag 8. mai arranqerte
ampen-Vel åpent møte. Arkitekt
RoIf Terjesen var lnvitert for
ENT VEL-MøTE

fortelle om bakgrunnen og
rfaringer ved rehabiliterlng
v Familiekroken. Han rriste også
lysbilder fra arbeldet som pågår.
tØrst interesse viste det seg å
ære rundt spØr:smålet om p::loriteringen av istandsettlngen. Pga.
t det er begrenset med penger
om er stilt
til disposLsjon, har
vært nødt til å konsentrere
eg om det som var i dårligst
tand. F.eks. nye tak, nye vinduer,
solering, innlegglng av bad og
annklosett. Robert Lorange trakk
å fram Kampen Vels innsats i forindelse med bevaring av FamilLeroken. Etter diskusjonen var det
ause med kaffe og julekake og
igdis Simonsen spilte piano. Hun
ptlte også tll allsangen som vi
tartet opp med etter pausen.
unnar Brunborg fortalte om det å
anne borettslag, oq han tok utangspunkt i "silt åqet" hus
ormannsgt. 43. Etterpå var det
alg av valgkomltE, som blir betående av f@lgende personer:
Ieif Berg, Sverre Syversen,
id l,lc Adam.
rdag 10. mal arrancrerte Kanpenel vårens opprydningsdugnad på
lekeplassen. Det ble raket vekk
ammelt LØv og andre rester etter
interen. Sklia fikk nytt belegg
det var gått i stykker, et par
tter fikk nytt tak, og det ble
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reparas oner.

ble avsluttet
rus tll unqene.
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gnaden

kaffe

og

7-maL.

t ble også I år arrangement jparken og det i et så fint vær som
et lkJ<e har vært på mange år. Vi
d,e I år fått leid musikk-korpset
11 å spille, det var et populært
nslag hos ungene. Ellers var det
t morsomt dukketeater som trakk
ngerbåde store og små.
rskjellLge leker ble også
arrangert, det var tautrekking,
styltegåing (som trakk vel så mange
ne som barn), trehjulsykkeluranse, sekkel6p. Etterpå var
t utdeling av små premier tl1
lle deltakere.
*
URRA! Kampen Vel har fått kontorlokaler siden sist. I huset tll
unst på arbeJ.dsplassen, Nanne-

at rlktig

mange vil stlkke
og slå av en prat. Det er
e mullg det bllr en kopp kaffe å

på

nom o.ss

*
Lørdag 7. juni var det
organisasjonsnesse på Tøyen
senteret i forbindelse ned Tøyen
agene. Kenpen VeI var der og så
idt vi kunne se var vi den €rste beboerforeningen som var der.
i vervet en del nye nedlenmer,
olgte Kanpenposten og sist men
kke minst snakket vi ned folk eom
o& kom

forbi.

ELTS$(SJONEN

rl,
,F
for de østre

bydelen

r tatt kontakt xoed Kanpen VeL,
e er en gruppe på 5-4 pereoner
on går ut bLant ungdommen. De
nsker bl.a. kontakt med ungonmen på Kaurpen og har derfor
henvendt seg ti1 oBSr Vi har tenkt
og invitere dem t il et st.yrete for å diskutere tiltak for
oml}en i bydelen.
*

Kampen-posten kommer tllbake
saken I hØst-nummeret.

PLANER FREMOVER
VÅRTUREN.

Det fØrste som nå står på programmet
er en tur for de eldre. Den begynner
jo etter hvert å b1l en tradisjon.
I år så det derimotmørkt ut, for vi
har lkke forel@pig fåEt noen Økonomisk
stØtte fra bydelsutvalg 09. Men vi
får vel prøve oss likevel. Det er
stor mulighet for at turen enten går

til

Siste helga i august blir det avvikling av den årllge parkfesten
Vi hadde i år tenkt å ha to danseorkestere, ellers blir det matsalg
kaffe osv. Nærmere kunngjøring på
plakater i strØket.

TRAFIKKSANERING
til Drøbak eller tll Tyrifjorden.
blir enten 24./25./26. juni.
Deltakerne må nok også denne gangen
P Å KAMP EN
regne med å betale litt selv. Vl håper
at det lkke skal forhindre noen fra
å være med.
Byplankontorets gatebruksgruppe
har startet arbeidet med en
*
trafikksanerlngsplan for Kampen.
TRIKKESTALL-OMRÅDET
De
Ønsker å fremme en plan raskest
Byplankontoret arbelder for
mullg.
Til hjelp i arbeidet har de
-lden med forslag til utnyttelse
bedt
om
synspunkter fra bydelsutav Trlkkestallområdet. Oslo
valg
09,
både om hvllke trafikksporveier har frlgitt området
problemer
man har i bydelen og
sllk at det nå er mulig å få
hvordan
de
fortgang i saken.
Ønskes løst. En enkel
plan
på sklltregulerlnger
basert
Forel@pig prloriteres sykehjem,
og
eventuelle
parkerlng,
fysiske sperrJ-nger
boligerr
omflyttingsvll kunne realiseres nokså raskt.
tilbud til næringsvirksomheter
som ønskes ompJassert og dagBydelsutvalget og Kampen VeI har
instltusjoner. Saken skal besatt i gang et samarbeld om dlsse
handles samtidig med at hele
tlngene. Vi har forelØpig hatt et
Kampen-planen skal i bycningsmøte hvor forskjellige ldeer har
rådet for 2. gang seint utpå
blltt tatt opp:
hØsten, eller fØrst utpå nyåret.
Forter s. 14
Og datoen
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Jonsebyen:DErrE ERocsA KAMnEN
Øverst i Normannsgata, mellom
skole og Kampen park, rager
en del røde murblokker frøyt over
den @vrige bebyggelsen på Kampen.
Beliggenheten på det hØye ptatået
g)Ør at de kan virke enda stØrre og
mer truende enn de €r r for egentlig
skiller de seg ikke ut fra bebyggelsen ellers, på denne delen av
Kampen. Det pittoreske miljØet,
vindskjeve småhus med uryddiq hage
og "vokt-dem-for-hunden-port" kan
Kampen

man

lete forgjeves etter her.

Men

den som tar seg inn gjennom "murene"
på denne tiden av året vil oppdage
at også blokker kan ha et miljØ med
kvaliteter det er verdt å ta vare

på.

Jonseblokkene eller Jonsebven
kalles det ofte på folkemunnå. Om
det ikke kun beror på en tilfeldiqhet at en byggemester får oppkalt
et helt bokompleks etter s€9, må
grunnen være at denne byggmesteren
utmerket seg ved å være spesielt
gjerrig med materialene. Gulvlistene som manqlet flere steder

r

i de fleste leilighetene har beboerne med årene selv kunnet sette
inn. It4en pipene, som han ikke hadde
råd til å bygge høye nok, resulterer
enda i dag i rØknedslag i de

øverste leilighetene, hvor ovnene
fortsatt ikke er fjernet. Det var
i begynnelsen av 30-åra at byggmester Karl Johnsen påtok seg oppdraget å bygge blokkene for Kampen
byggeselskap med kommunale

garantier, mot at kommunen fikk
disponere de fleste av lellighetene.
Christiania Stålverk eide tomtene,
og den eneste bebyggelsen som fantes
der var stålverket, som ble oppfØrt
under 1. verdenskrlg, bI.a. for
produksjon av krigsmateriell. I
L920 gikk stålverket konkurs, og
like etter ble bygnJ-ngen tatt i
bruk som sportshall (landets
stØrste). Tomta sportshallen sto
på var ikke blitt kjØpt opp, og
denne var fortsatt I bruk da Jonseblokkene vokste opp vegg i vegg.
Ragnhild Christiansen og mannen
hennes var blant de fØrste som
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flyttet inn, og hun forteller:
Jå, da var det liv her. Vi hadde
stuevinduet rett ut mot den ruvende
sportshallen t og når det var
kamper der var det umulig å sove'
Det var et nenneskemYlder uten
tlke, folk strønnet På fra alle
kanter t og stemningen var alltid
temmelig hØy. Det så forresten
qanske annerledes ut her i det
6ele tatt da.
I 1934, da vi flYttet inn hadde
trappene i Normannsgate ennå
ikke kommet t og jeg husker hvordan vi slepte mØblene oPP den
lelrete bakken. Hvordan vi fikk
Ieiligheten? Jo, mannen mj-n og jeg
var forlovet dengangrog sto På
tiste på leiegårdskontoret. Men
betingelsen for å få flYtte inn I
da konwrunale leiligheten' var at
',-- den
vi viste vl-elsesattest, avsluttet
hun lurt.
TiI tross for misvisende gatenavn
som Telemarkssvingen, TrYsilgata,
Bøgata o.s.v.1 var det bare folk
med bostadsrett i kommunen som flkk
leiligheter her. De fleste gjennom
Leiegårdskontoret, men en del kom
også fra saneringsstrØk i Vika.
Sportsnaff blir grøn
tydeligvis ble det for mYe stalY å
ha sportshallen ståencle mldt mellom
boligblokkene. I 1936 kjØpte Kampen
byggeselskap også denne tomta t og
forærte Cen til kommunen mot at den
anla gr@ntan1egg. Sportshallen ble
revet, til manges forargelse oq
anres glede. Men snart skulle jorda
- den hadde stått på fylle en annen
funksjon, for under 2. verdenskrig
fikk noen av beboerne tillatelse
til å dyrke grØnnsaker her. Etter
den tid har vlrkelig kommunen tatt
sitt IØfLe alvorlig. Om sommeren
er den gamle "sportstomta" et sYD'
med sine stadig skiftende blomster
og busker i alle farger. Benkene
brukt
som er satt ut blir flittig
unge
av så vel pensjonister som
mØdre med barn, det eneste aberet
er at gressplenen mer er til å se
på enn å bruke.
ForØvrlg er det nettopp denne plenen
kommunen nå vil g)Øte om til
parkeringsplass, underjordisk, med
gress på taket' men likevel, de som
bor her Ønsker i-ngen sllk. Vi får
S€...

Stadig- forbeoringer.
Gjennom årene har Jonseblokkene

stadig vært gjenstand for forbedringer. Gassledningene' som
hadde fØrt til flere dØdsulykker,
ble fjernet, og elektrisltet innlagt i 1955. Vaskeriene er helt DY€'
og billigei Med blandede reaksjoner
måtte også de gamle vinduene
kasseres tlI fordel for nye' trappoppgangene er nyopp-pusset, 09 håndverkere er stadig t svlng med ett
eller annet. Likevel greler byggeselskapet å holde husleia nede På
330 380 kr. på toroms leilighet.
Kampen byggeselskap A,/S er i dag
et rent aksjeselskap, etter som beboerne gjennom årene selv har fått
kjØpe opp lellighetene. Av 432
leiligheter dlsponerer kommunen I
dag kun ca. 40. Lav leie og fri omsetning har gjort leilighetene i
Jonsebyen svært attraktive, og omsetningen er stor.
Ny_ggnefgeion.

båtte nar fØrt til at her, som på
Kampen ellersr €E et generasjonsskifte i gang.
Unge mennesker med små barn kommer
og tar de gamles plass, mellomsklktet mangler nesten fullstendig.
Dette kan jo være en grobunn for
mange konf llkter. De unge j.rriterer
seg på gamle regler og normer som
gjennom årene har blitt en rutine
for de eldre r og de eldre på sin
side mener at de unge har for liten
respekt for deres verdier. Likevel,
hittil har generasjons-skiftet
stort sett qått smertefritt. Den
hyggelige og rolige atmosfæren som
hersker her er et klart uttrykk
for dette, og forhåpentligvis vll
Jonsebyen også i framtida være et
sted hvor unge og gamle kan sltte
side om slde på benkene i et gr@ntanlegg gten parkeringshusl
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DA KRIGEN I(OM TIL NORGE
Kampenfolk forteller:
Det ev 40 år siden krigen kom til Norge og oi blei okkupent av tyskerne.
Kampenposten sgntes det skulle oe"e intenessant å få en prat med noen
ao -den generasionen I,om oppleode det, og få hOre noen oppleoelsen fna
krigsutbnuddet
og tida etten

Vi oppsØkte fØrst Hans Pettersen i
Kampengata 19. Han hadde seg en
mlddagslur da vL kom, men stilte
velvllllg opp for å fortelle.
Okkupasjonen kom som et sjokk på
folk fIest, men en av de f@rste
tankene var å stllle opp for å
slåss. Vippetangen var møtested
ved mobLlisering. Det var jo lkke
noen full mobilisering, men noen
få mØtte samtldig opp - deriblant
to mann med gevær! Men selv om det
møtte soldater var det ingen
offiserer til å organisere våpenutdeling som skulle vært på HovedØya. Noen mobillseringsordre kom
aldri, men likevel blei det nok og
stå I de første dagene. "Jeg var
sjåf6r på Slaktehuset og på panikkdagene 10. og 11. april kjØrte jeg
folk ut av byen. Folk var helt
galne - det gikk rykter om at byen
skulle bombes. Blltransporten var
for kvinner og barn, men jeg måtte
lempe av sterke mannfolk som hadde
brPyta seg opp på bilen"
Hans Pettersen hadde mange episoder

å fortelle fra krigen, og spesielt
fra jobben på slaktehuset. Der ble
slakt for tyskerne også en del av
jobben etter hvert.
Under matknappe tider kunne det
være en ideell arbeidsplass:
BI.a. hadde noen av sjåførene
som kj ørte skrotter til kjøIelageret ordna seg slik med
slakterne at hodene på gris
skulle kappes av snaut. Da blei
det ei ekstra skive foran på
skrottten som kunne skjæres av
uten at det, blei oppdag-. (Det
blel det allikevel - og Hans
Pettersen og noen andre fikk seg
en smekk for det) "Men du velt
vi var noen gærninger, visste ikke
hvor farllg det kunne være. En gang
kom det en b61ing med krøtter fra
Holland med båt til Grønnlla. vi
6

fra slaktehuset skulle gå foran
flokken mens tyskera jaga på bak og
cikk vakt på sida. Men de jaga på
for hardt og hele b@llngen l@p ut
for oss. - Helt oppe på fkeberg og
oppover Konosrs gate samla tyskera
opp kuer etterpå. Men jammen var

SFF.sir fgf åå'Sr3ft .åfi"3883'
Jeg veit hvor den tok veienl

"

JF

VLdere har vi snakket med Gullborq

og lvlagnus Herland som bor i HØlandsgt. 24, og her var det også et opp
komme av historier og detaljer.
"Gu1lborg 1å på Betanien med

32

sting etter en nyreopperasjon",
forteller Magnus Herland, "og sjøt
sov jeg som en stein den natta til
9.apriI. Vi bodde i Herslebsgate da
og jeg sto opp som vanlig for å ta
trlkken til jobben på gartnerlet på
Heggeli. Det var ingen folk i gata
da jeg kom ut, bare en polltlmann
med hjelm. Plutselig kom et fly
lavt over hustakene og jeg synes
jeg husker det pepret mot Akershus
"Jøssr €r det krig?, spurte jeg
polltimannen?".
"Ja visst f. ..., veit du ikke det?
fikk jeg til svar.
Da fikk jeq fart på meg: Opp til
gartneriet hvor ingen var å s€. Så
forbi Marienlyst hvor det var falt
el bombe og ned tll kona på sykehuset en tur.
Jeg skulle mØte på Bislet stadlon
ved mobilisering. Men der var det
ikke en offiser til stede eller
noen til å ta ledelsen. Det gikk en
masse rykter om å mØte I SØrkedalen osv., men det var bare rot, i
ingen til å lede. På grunn av GulIborg ble jeg I byen, også under
evakuering,en".
"Ja , de dagene husker jeg godtr "
sier fru Herland, "vi ble tatt ned

fra etasjene og lagt I kjelleren to på hver feltseng. Jeg som nYoPerert fikk bare en liten sniPP sammen med el svær dame. Legene oPererte visst med bare stearinlYs ttl
og med. "

Vi spurte om folk var forberedt På
krtg og okkupasjon.
"Den kom som et sjokk på folk flest
helt uventa sjøt om det allerede
var krig i Europa siden 1939. Det
hendte så mye deprimerende på kort
rid.
-Qusling som proklamerte seg sjøf
som statsminister og spådde ille
over dem som satte seg opp mot de
nye makthaverne.
-Henrettelsene av L.O. advokat

Hansteen og kommunisten WickstrØm
sammen med noen andre fagforenlng- rfolk. Det var også en kår som håt
Stang som var fra Kampen blant dem.
De kunne fortelle om hvordan folk
måtte omstille seg til "den nye tlda
Matmangel, kanj.ner, mØllbefengt
kllppfisk på loftet. Blendingsgardiner, samholdet mellon folk, uslkkerheten overfor ukjente som kunne
tenkes å være nazl,ster.

*
Til slutt besØkte vi Bergllot Pettersen i Norderhovsgt.Ia, som er en
av de nylig rehabiliterte gårdene i
Familiekroken.

bodde sammen med den vesle sØn'_"Jeg
ren mln i Norderhovsgrt. 5. Hørte ikke en lyd av alarmen om natta tll 9.
aprll. Trodde det var en vanlig morra - men mØtte snart oppskjØrta
folk.
"Der er det ei som tar det med ro
- veit du ikke at det er krig"?,
spurte naboen.
Det var jo krig I Flnnland, men i
Norge kom tyskerne helt uventa på
oss.
Hun kunne fortelle

het

om matknapp-

snart satte inn. Men så
lenge det var noe tok også tyskerne godt tit seg i butikkene.
De blei forlagt i Kampen skole
og ei dame som jobba i Bøgt. l0
(der Roger er nå) fortalte at soldatene splste sjokolade med smØr på
Shart måtte en stå i kø med rasjonerlnqskort for alt, men en kunne
som

skaffe seg litt ekstra hvis
en hadde kjenninger på landet.
"Jeg fikk korn som jeg malte på
kaffekverna. Det blei brØd av det
grove og gr@t til guttungen av det
fine mjølet.
EIIers var det å bytte rasjonerings kort med hverandre og ordne seg
så godt som mulis.
Naboen vår jobba i et kaffefirma og
en dag hjem fra byen mØtte jeg ham
på trikken. Men han bare nikka såvidt til meg. Da vi kom hjem fortalte han at han ikke hadde kunnet
lette på lua - han hadde fullt av
kaffebpnner inni.Det lurte'n med
fra jobben. "
Det var ikke bare problemer med å
skaffe mat - måtte ha jobb også.
"Jeg gikk med Arbeiderbladet helt
til det blei stoppa og jeg blei
arbeidsledig. Men jeg m6tte jo forsørge gutten 09 meg sjøI så jeg
gikk på arbeidsformj-d1ingen. Der
måtte folk ta den jobben som blei
budt - eller være foruten. Jeg blei
tilbudt å gå avisbud for Folk og
Land (avisa til N.S.). Jeg kvia meg
fælt - men måtte jo ha noe å leve
av. Ruta var på Grunerløkka og jeg
skulle dele ut både til sympatisØrer og til folk på ei liste N.S
hadde satt opp.
Du fredens tid for en fæl jobb, jeg
har aldri fått så mye kjeft i mitt
syndd.ge liv. "PelI deg ut di purke"
osv. Det orka jeg ikke lange stunda
og jeg skaffa meg jobbher på Kampen
i SUNDES næringsmiddetfabrikk. Men
jeg fikk stygge trusler av nazister
på kontoret når jeg slutta som avis
bud.
Vi var forresten mer redd nazister
enn tyskere - vi snakket ikke til
sånne. Men heldigvis var det få
slike her på Kampen.
Flyalarmog blendingsgardiner er noe
vl yngre ikke har opplevd.
til"Den fØrste tida fløy vi til
fluktsronmene så snart alarmen gikk
men etter hvert brøy vi oss mindre
om det. Politiet gikk i gatene og
inspiserte at blendingsgardinene
var lystette, hvis ikke fikk du bot
Gamle frØken Thorsen som eide Norderhovsgata 5 gav blaffen i påbud
og trusler. Hu var så stri av seg
og lttt original, så til slutt nåtte
politiet male over vinduene med
svart maling. "
alltld
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KAMPEN JAI\TITSAR:
51 åLr og stadig" på frammarsj

I SIGURDSGATE
het
et musikk-korps
Fremtid"
"Oslo
i OsIo I tjue-åra. Det var et bra
korps, som var en del av den
revolus j onære ungdomsbevegql sen
den gang r og mange guttunger lærte
å bli glad i musikk der. Men på
slutten av tjuetallet ble korpset
oppløst. En del av gutta ville
gjerne fortsette å spille t og
lurte fært på hvordan de skulle
få det ti1. De var jo for gamle til
skolekorpset og for unge til noe
annet. En av disse var Rolf Letting
som bodde 1 Sigurdsgt. 5. Han
grublet og diskuterte med noen av
gutta i gården t og til slutt fant
de ut at de ville begynne å spille
sammen. Det eneste de hadde var
musikkgleden. Til å begynne med var
de fire gutter, og de jobbet hardt
for å få til et korps: plukket b1åbær, holdt basar, samlet skrap osv.
og til slutt kunne d.e kj@pe instrumenter. Disse ble kjØpt hos pantelånere og skraphandlere, og reparert
STARTEN PÅ LOFTET

8

!

strikk og loddbolt. De mest utslitte ble reparert hos blikkenslager Uggerud i Hagegata. Prisen
1å rundt 10 kr. pr. instrument.
Ingen av de andre kunne spille, så
Rolf måtte lære dem på loftet hjemme
i gården. Til slutt var det en L2
t4 gutter med i korpset t og gårdeieren nektet dem å Øve på loftet.

med

FøRSTE SPILLEJOBB FOR ET
DEMONSTRASJONSTOG

Etter dette kom en tid med mye
motgang og vanskeligheter for
korpsetr rn€D gutta var bestemt
på å skape et ungdomskorps på
Kampen, 09 Øvelsene ble fastere
og stadig mer målbevisste
Rolf Letting kj@pt.e en skrivemaskin for 5 kroner og trykte
medlemskort. Det var i 1929, og
han var 13 år og dette var starten
på Xampen Ungdomskorps. Dette var
korpset Rolf Letting skulle lede
i de neste 42 år, dette var hans
livsverk som skulle gjØre hans navn

kjent blant musikkinteresserte
over hele landetr sort skulle gi
ham kongens fortjeneste-medalje' og
som han skulle bruke det meste av
sin fritld på. Den fØrste spillejobben fikk korpset av arbeiderne
på Christiania Spigerverk' og
entusiasmen var på topp da de
spilte fØrst i et demonstrasjonstog. Korpset har siden den tid vært
nært knyttet til arbeiderklassen
og arbeiderbevegelsen, selv om de
spilte også på borgerlige arrange-

menter.
I 1936 fifk

Kampen Ungdomskorp-"

Men så kom kri-gen , og mange av
korpsets medlemmer kom aktivt med

i motstandsbevegelsen. Dessverre

endte flere på Grinir 09 en av dlsse
var RoIf Letting. Her satt han fra
1943 til freden, men også her fikk
han skranglet sanmen et orkester
som han dirigerte.

STILTE OFTE PÅ IDRETTSARRANGEIVIENTER

Så fort freden kom samlet gutta
s€9, og korpset var i gang allerede i fredsdagene. KorPset var
ennå medlem av N.K.U., men ved det
fØrste landsmØtet i 1946 opp-

lej-e et lokale av Kampen Mekaniske
hørte alt kollektlvt medlemskaP.
Verksted, og her arrangerte de
danseaftener for å bedre Økonomien, Men de hadde fremdeles navnet
og det var 3 jazzband innen korpset. Kampen Arbelderungdomskorps. f
L947 ble Griinerløkka Ungdomskorps
- iAI*,rpEN ARBE r DERUNGDoIr,rsKoRps
oPPløst, og de 20 medlemmene som
Det er nok mange eldre som vil huske var igjen tok sine instrumenter
navnene "Roy Fox", Jackie Brothers" og gikk inn i Kampen A.U. Så i
og ikke minst "Yankee Band". De
1950 besluttet man å endre navnet
hadde også et 14 mann stort dansetil Kampen Janitsjarorkester,
orkester gående, og disse spilte
og korpsets popularitet @kte mer
rundt om i byen på offentlige tilog mer. Korpset spilte i mange
stelninger. Men leier var dyrr 09
forskjelllge sammenhenger, men
til slutt ble @konomien så trang at 1. mai og l-7. mai var nok paradede måtte forlate Kampens Mek. Det
dagene. I tillegg er det vel ikke
var nå blitt L937 t og Kampen
et korps i Oslo som har spilt mer
Ungdomskorps b1e etter forhandlinger på idrettsarrangementer enn Kampen
slått sanmen med Arbeidernes UngJanitsjar. De spilte jo nesten
domskorps. Korpset het fra da av
fast ved boksestevner i SportsKampen Arbeiderungdomskorps, og
hall-en på Kampen, og sideir har de
hele korpset ble kollektivt innmeldt jevnlig spilt både på sk@ytestevner
i Norges Kommunistiske Ungdomsforog fotballkamper.
(fortso s lO)
bund. Korpset, som nå var oppe i
_35 mann, begynte nå virkelig å bli
hvert ble det
'opulært r 09 etter
også
sving på pkonomien. De hadde
nå spillejobber også utenlands,
og hadde fått ferdigsydde uniformer.
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Rolf Letting

Dette har jo kjennetegnet Kampen
Janltsjar at de alltid har vært
tldlig ute med å spille populærmelodier i gata. Det er blitt
sagt om Kampen Janltsjar at de
L Norge har "brakt jazzen ut i
gata" t og det er vel få som kan
fenge sitt publlkum som dette
korpset. Repotoaret har vært
frlskt t og helt fra begynnelsen
er det Rolf Letting som har
arrangert de fleste melodiene.
ROLF LETTING - KORPSETS RYGGRAD
Det er mye som har bldratt ti1
å g1 Kampen Janitsjar dets særpreg, men det enorme samholdet
fra starten av har sveiset sanrmen
en ånd som gjør at korpset fungerer
som en selvsikker enhet t og dette
1 tlllegg tll rutinen g)ør at de
t-.Qr prflve nye veier. Samholdet
bllr forsterket gjennom mange
turer og jobber, og dets alltid
nære tilknytning tll arbeiderbevegelsen har bidratt til å Øke
samholdet gjennom vanskelige år.
At RoIf Letting alltid var der
som en klippe har også hjulpet
korpset gjennom både motgang
og medgang. En kunne nevne
mange menn som har lagt ned mye
arbeid I Kampen Janitsjar, styret
har i alle perioder vært fyllt
av forskjellige ildsjeler, men
bare en var der aIltid, d5-rigenten,
Iederenr ptJ-mus-motoren og
stlfteren. Som et eksempel kan
^Å

KAROSSE
Al,'l' l

(xi

RI

- MATE RIETT

rlt 1.Iil.:K\'tst'l .\

llt t,s.\ LN,\Iit.t lt.\tt'l l ti

nevnes at Rolf Lettlng sluttet i

en sikker jobb og begynte et noteforlag som han i 7 år drev helt
alene tll inntekt for Kampen
Janitsjar. Korpset drev også en
tobakksbutlkk t og oppfinnsomheten
var stor når det gjaldt å holde en

sikker

Økonomi.
JANITSJAR-N I STADIG
Kampen Janitsjar har

nå som dirigent

musikeren Frode Thingnæs, og han

har ledet korpset fram til nye
triumfer. Janitsjar-n er en sPrek
SO-åring som stadlg fornyer reportoaret. For oss som har vokst oPP På
Kampen har korpset alltid vært en
av våre stoltheter. Enten vl blir
vekket en tidllg maimorg€Dr eller
vi ser Kampen Janitsjar I sPissen
for et tog i byen, så er det alltid
et lite bluss åv stolthet, der 9år
vårt korrrs. Det var kanskje det de
EdFte då streikende arbeiderne
ved Christlania Spigerverk for femti
år siden også, der går vårt "korps".
Kampen .lanitsjar har gjennom årene
gledet mange fler enn oss På KamPen,
og vil nok fortsette med det i mange
år. Ivlen når de svinger opp Kampenbakken t og vinduene flYr oPP I hele
Nannestadgata t og hornene gjaller
I murgårdene, det er g du er
h

jernme !

Kllder : Jubtleumsskriftet

Janitsjar 50 år"
RoIf Letting.
"Kampen

og

TO9EN FOTæENTEH
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- familiegrupper og barn.
Fremkalling og kopiering raskt og med beste kvalitet fra Kodak
laboratorium.
Rimelige priser på kamera - film - rammer og album.
'Besøk
vår nye forretning i Hggegt. 28 ved T-banestasjonen på
Vi fotograferer brudepar

Tøyen

- tlf. 19 37 69

LøhINSKONTO I SPAREBANKEN ER
STARTEN PA LANGLAN

5$Plnrrmurnl
FILIAL TØYEN, HAGEGATEN 22
TLF. : 197863
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FRAMGANG

ffi

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO_TV_STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

Nannestadgt.4OSLO

6 tlf. 196229
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CATEBRUKSPLAII PJ, KAI.,PEI.:?

KU).IST PJ. ARBETDSPLASSEI.; IIAR II{I'IVTEI I{Y SFCITISLIG KAFE I DET CAIiLE KLUtsB
I'IYE LOKALERT I{VOR 0GSrl,. KrliliPEl'l VEl,
HUSET PJi JORDAL STADTC. BRA TILTAK.
HAR FÅTT KONTOR.
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DOSSENTENE PAKAUIPEN
i )slo, ooe? 4000. Bare på
ttmmes
to ganger i uka.
hundre,
og
de
skal
det
finnes
flene
Renholdsoenket har 77 mann, fordelt på 5 Lag, som tar seg ao aLLe doene.
SeLo om Kampen ikke har noe unioersitet, han Di tsåne dossenter for
det e? det dottmmenne kallen seg !
Fremdeles er det mange utedoer - prioeten
Kampen

verket. Men det fører sjelden til
Vl treffer Odd G. Hammer og Knut
Myhrvold i BØgata, mens de tar seg noe. Vi kjenner dette systemet ut
og inn nå. Alt maler langsomt. Så
5 minutter og en røyk. Renholdsdet har nok hendt at vi har ordnet
verkets okergule bil gjØr fint
og
vi
opp
se1v, f.eks. ved å ta direkte
nytten som intervjulokale'
trenger verken Grand eller Teater- kontakt med gårdeieren.
kafeen for at tunga skal komme på
rtva rned Kommunens egne gårder?
De er verst av alle. Og da er det
gli. Det f@rste vi legger merke til
er noen enorme nØkkelknipper. Mange jo litt vanskelig å komme med pålegg om lys, bedre renhold osv. tit
steder er både porten og dodØrene
private
gårdeiere , når gården vegojo
låst, og vl må
komme oss lnn. I
i
vegg
er
mye verre.
nØdsfall bruker vi osså dirken!
prater,
vi
kommenterer Hammer
("gikk
Hammer er Kampengutt
en klasssllens
stadig
vekk
folk
som passerer bilen:
under Kupperni') fra Sonsgata, I dag
der
"Han
skulle
dere
snakke med, han
bor han irå nøfer. I7 år L fommunenl
veit
mye
rart
om
Kampen
osv..".
på
3-4 år s6m tømmer. Ivtyhrvold bor
Griinerløkka, oppvokst på Årvoll.
Tønmer i 9 år.
Dere må jo like jobben, siden dere
har holdt på så lenge?
- Joda. VL har det ganske fritt og
lr
f int. !!en det kan bli slitsomtr my€
flying og tråkk.
I"t
Dette er vel ekstra godt betalt?
tlt$
- Nei, det syns ikke vi. Vi får 34
kroner dagen mer enn de som jobber
rd
i s@pla, "ekstra smusstillegg".
Hva med lukta?
Den venner du deg til. Eller du
venner deg aldri til den. For det
er ikke alle som klarer denne jobben.
Noen prøver en dag eller to, men så
må de gi seg. Blir bare stående i
oppgangen og brekker seg.
Er folk flinke til å holde doene
sine I orden?
Det varierer sterkt, også på Xampen.
Noen gårdelere og også noen beboere
er håp16se. Ikke særlig morsomt å
tØmme. Yngre folk er ofte verre enn
de eldre. Kanskje det kommer av at
mange eldre er oppvokst med utedoer,
sllk at de er vant til å holde dem
reine. Det hender dessverre at folk
tØmmer vaskevann i doene. Det har
de ikke lov til r og det bllr tungt
for oss å bære.
Kan dere ikke melde fra til Helserådet, f.eks?
Egentlig skal vi gå tjenesteSikkert grep på bøtta
veien, dvs. si fra til Renholds,"1.&
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Hammer kan fortelle selv også, f.eks.
om de russiske krigsfang,ene som

tyskerne sperret inne i vannreservoaret i parken. Han og andre
smågutter stjal brØd hjemme og
kastet ned tit dem. Fangene slengte
opp igjen ringer og annet rart.
Dette får Kampenposten komme tilbake ti1 en annen gangl
- Er dere ikke litt sosialarbeidere,
omtrent som melkemannen I England?
- Vi holder jo kontakt med fotk,
og legger merke til hvordan det
står til. FoIk kjenner oss, og
stiller nesten klokka si etter
oss. Vi får kommentarer dersom
vi en dag er litt for seine eller
tidlige !
Det skal jo bIi slutt på doene?
Det har de sagt lenge. Nå har vi
fått nye dunker og plastsekker, og
-et gJØr jobben lettere, særlig
rordi frosten blir et mindre problem.
Men planene holder ikke. For 7 - 8
år siden kom et forbud mot bingrer.
Fremdeles er det binger igjen. Det
siste vedtaket gikk ut på lys og
varme overalt. Men også dette er
frafalt. Så det blir nok lenge til
vl blir arbeidslØse!
Hammer og Myhrvold har flere doer
å tØmme, og vi krabber ut av Renholdsverkets bil. Det er atskillig
mindre lukt i den enn i de fleste
oppganger på Kampen!

Odd G Hammer og Knut {yhrvold

FORANDRINGER PA GODT OG VONDT
Siden sist:
To nye vinduer uten elass

satt inn i Filipsgatå

HUS

TIL

21,.

SALGS?

I{rs eller del av hus på
Kampen 6nskes kjØpt, evt.
bytte med 2 roms lettstelt

aksje/obl. leil. på T@yen.
Rlng: 33 59 95 kI.9-14
19 91 80 e. kl. 19.

Anne-Margrethe Skari.

Piratgatetun

Kanpen
13

Forts. fra 3.

1

stenging av Hedemarksgate for å
få vekk gjennomkjØringstrafikken

opp Hagegata-Nannestadbakken,
stenging av Normannsgata, BØgaLa,
Norderhovsgata og Brinken for
gjennomklQrLng,

- opprettholdelse av Haslebussen
(nr. 29) uforandret i forhold til
I dag,
- et fotgjengertorg foran Kampen
klrke,
redusert hastighet på den lokale
trafikken i al-Ie gatener og etter
hvert opparbeldelse av gatetun i
de fleste av disse.

Bilene får en sekundær plass i gata,
det opparbeides noen parkeringsplasser, og busker, trær og gress
plantes ut. ForelØpig er gatetun
lite praktisert i Norge. For de som
er interessert går det an å dra tll
Idunsgate like ved MØIlergata skole
å se et gatetun under opparbeldelse.
Etter sommerferlen vil

Kampen VeI

ha en dlskusjonskveld om trafikkproblemene på Kampen. Forel@pig

diskuterer styret saken med
representanter fra bydelsutvalg
09 og trafikkingenislrer på byplankontoret. Vi håper at de fØrste
Med gatetun menes gater som i fØrste konkrete traf ikkforbedringstiltak
rekke er oppholds- og lekegater.
kan virkellggj@res før 1981.
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HURTIG SERVICE!

HUSTNSTALIISJOXER ALr
VARIIEKABELANLEGG

I

TO9EN

på

G/ass huset

A,s

Brinken 29 - Oslo 6
Vi utfører alt i glassarbeide.

lilOUSTnl- OG

ORNAMENTGLASS
BYGNINGSGLASS
MESSINGGLASS
BLYGLASS/MOTIVER
BILGLASS

AUTOTIATANLEGG

ALT I BELYSNING OG SMÅ APPARATER
EL FAGMANNEN Skedsmoqata 15

SPEI L

INNRAMMING
Alt

i

kolonialvarer

F-gen avdel ine
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Vi har også
varme polser
og toasty snack
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..PalfiGn> Som
lssen ditt
fotoFoilem
Pentax MV-1 gjør fotogratering enda enklere. Et grønt lys
i søkeren lorleller deg at du
bare behøver å stille skarpl og
trykke på knappen. Og med
en 40-80 mm zoom kan du
mestre de fleste opp9aver

REPARASJONER

VAREVINDUER
ETTER MÅL

19

PARXERING

PEl{TAX
m..zoom 40-80 mm ....,Kun kr.

FRUKT &
GRØNNSAKIt1ørnetx
NORMANNSGATEN 2

Ring 67 97 27 - dag og kveld
Rask og sikker service

NÅR DET GJETDER
SETSKAPSMAT

GÅR YI TIL
Norderhovsgt. 7
19 59 90 - r9 7' 88

Trf.
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Godt utvalg i'
Frukt, gronnsaker & blomster
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