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SIDEN SIST
LQrdag 2?. august gikk den årlige
Parkfesten av stabelen. Det var
stort frammØte. Pølser og vafler
f orsvant 'f.Ør vi f ikk sukk jlor oss.
Se ellers referat på siste side.

ÅPENT VELI'4.øTE OM TRAFTKKEN PÅ KA}'IPEN

Kampen Vel arrangerte åpent vel-
mØte i Krj-sti Menighet tcrsdag
16. oktober. Det var ca 50 fram-
mØtte. Programmet for møtet var
trafikken på Kampen.
Det skal nå utarbeides en gate-
bruksplan for bydelen. Nærmere
om den kan leses lenger bak i
avisa, hvor Bydel-sutvalg 09's
representant Audun Edvardsen har
skrevet en artikkel. Han var også
tilstede på m@tet og la fram by-
delsutvalgets syn på trafikklPs-
ningen på xampen. Ellers var As1ak--
sen fra Byplankontoret tilstede,
for å h@re hva beboerne mente og
ta hensyn til det i den videre
planleggingen. Men han kunne også
fortelle at Hedemarksgata er fore-
slått stengt i l@pet av 198I.
Byplankontoret kommer til å kon-
takte Kampen Ve1 framover for å
informere om hva som skjer.
Tilstede var også en representant
fra Norsk trafikksikkerhetsforbund.
Han holdt et foredrag om kampen
rnot traf ikkulykkene.
Etter en kaffepause var det dj-sku-
sjon og spØrsmål fra salen til de
forskjellige innlederne.
Det ble tilslutt på m6tet lest oPP

en pressemelding angående
A,/S Eiendomssanerings forslag om
rj-ving og nybygging i kvartalet
Sonsgate-Norderhovsgata og Nitte-
dalsgata.Se side 10.

ELDRETUR TTL TøNSBERG.

Tirsdag 23. september reiste ca. 40
eldre til TØnsberg på- Kampen VeIs
hØsttur for eldre. T overskYet vær
reiste vi ned til Vestfold. Utenfor
Hotell Klubben m@tte vi guiden vår,
en pensjonert sjømann, som viste
oss rundt på Slottsfjellet og i
Nordbyen. Fra omvisningen vi1 vi
henvise til takkebrev fra en for-
nØyd deltaker.
Etter en aldeles utrierket tur
rundt i T@nsberg, både til fots
og med buss, smakte det godt med
varm kaffe, rundstykker og kaker
på Bj@rns kafeteria. Der hadde vi
også lotteriet vårt. Det kom inn
ca. 600 kr, og det er veldig flott
når en tenker på at det kun var
40 deltakere. Etter besØket på
BjØrn hadde deltakerne mulighet til
å qå en tur i byen på egen hånd
fØr vi Ia T@nsberg bak oss og
satte nesa forover til Kampen,
hvor vi ankom klokka 16.00.

KAMPEN
Redaksjonen har bestått av:
Gunnar, Robert, Hanne, St j-9,
Sverre, John Siri, tvlai B.r'i tt r

Gro, Frøydis, I,ilencherOlwen,
Audun.
P.edaks jonen avsluttet 19lf 0-80.

Adresse: Hanne Sletten'
BØgata 10.
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Fra nå av og f::am til jul kommer vj- til å arrangere rnØter og rebusl@p
for barna. Vi kommer også til å ha stand med kakelotteri, salg
av Kampenposten og medlemsverving m.m. Den blir avholdt på hjØrnet
ved Roger hver l@rdag hvis været er bra. Vi trenger penger j- kassa
og vi håper mange vi1 skaffe seg l@rdagskake på denne måten.

JULEI']I}T'UT 11 ciesernber k1. 1900
i- I'enigheishuset. Ilette blir ciet
siste arrangementet i år. i,Jær-
niere onr progranniet vil bli annon-
sert på plakater i bycteien

f.i1 F'rgiyois Torstensei:,
.rollilannsgt. 4I, t.1f . 371410

Kam.nen Vel's kontor i Nannestadgt.'J er fortsatt oppe hver torsdag
fra k1. 20.00. Der er det mulig å
konme innom, få en kopp kaffe og
diskutere aktuelle problemer eller
sl-å av .:n prat. VeI mØtt.

REBLTSLøPI:'-I går av stabeien
Lgruag S.noveriber. OppmØte
kl. 1i,00 ved sirclen. Etter
løpet clir brus oE boller 09
prenieutC.eling i l.ieriigiretshuset.
troreldre sorrl vil hjelpe tii
med arrangeilierrtet han nelde seci

etter kl. i900 innen spncas
2. novenj:er.

Et, du medlem au Kampen uel? Hav' du husket
f,ovt 1980? Kampen ueLs økonoml' er fontsatt
Leggez. en postgiv'obLankett, 't de auisene
som ui t føLge uårt kartotek ser ikke lzav'

å betaLe kontigent
dår,Lig, så ui ued-

tiL de medLemmene
betalt kontigent

og\

for, 1980.
Håper dere fortsatt u'tl Dev'e medLemmer hos oss !

Til Styret i Kampen Vel

Nu må jeg nok til pennen ty
for å berette om Nordens eldste by,
hvor vj- med all-e tiders guide vi gik
og en strålende beretning fik:
Fra sin sokkel fru Kristine smilte til oss ned,
og "Lagabgter" og "Barfot" var også med.
Kong Kristj-an, hans koner & sønner, - ja
sær1ig hans koner sig i flokken fortoner
Tårnet knej-ser h@yt mot sky
med utsikt over sjØ og by,
og herunder sØkte oen brave borger 1y
om nogen i hærfærd sig nærmet,
for her var de trygge, - var skjermet
Vi gik ned fra Toppen litt mere "Vis"
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ogf sendte forfædrene en tanke, - med takk
pris, for at vi er bedre stillet enn dem
som kun kjendte slit, sult og sorg
det var dog begynndeLsen til vår egen "Borg"

Takk for Turenl
Deltager. \
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i bakorunnen Scnslu.1" dernest Norder.ho'usgt. 25-29. Foran Ligger Nitte-
dalsgt. 2. Det er ienne sæ,t"p'regete bebyggeLsen boLigutuaLget nå uiL riue.
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Tirsdag 23.09. gjorde boligutvalget
om sitt t-idlj-gere vedtak om be-
varing av trehusbebyggelsen som. er
vist på tegningen. Det var også en
omgj 6ring av vedtaket f or hel-hets-
planen på Kampen som bygningsrådet
fattet sonrmeren I979. Boligut-
valget overprØver altså bygnings-
rådet, går utenom byplankontorets
helhetsvurdering for området, går
imot byantikvaren, bydelsutvalget
og ikke mj-nst den lokale be-
folkning og Kampen Vels syns-
punkter. Dette vi1 medvirke til
at vanlige foks tillit til
politiske organers evne til å
fatte fornuftige, gjennomtenkte
beslutninger forandres til ren
mistillit. Det er jo ganske
fantastisk at boligdirektØren i
samarbeid med T. Spjelnes i a/s
Ej-endomsanerinq kan påvirke til
kullkasting av alle tidligere ved-
tak samt resten av kommunead-
ministrasjonens synspunkter. Og

4

vel og merke uten noen offentlig
debatt på forhånd, uten å ta hen-
syn tiI byplankontorets holdninger
gg pågående arbeid, uten å hØre på
hva folk lokal-t mener. Og på hvilket
grunnlag er det så tatt en slik
tvil-som beslutning? Jo, det fore-
ligger en ny kostnadsundersøkelse
for et av husene som viser at det
blir kostbart å rehabilitere. Men
ikke verre enn at husbanken i andre
rehabiliteringsprosjekter har god-
tatt en så h{y m2 pris. (:.500 kr/
m2). Men naturllgvis @nsker a/s
Eiendomsanering å betvile dette
kostnadsoverslaget. De uttaler at
kostnadsoverslaget må anses som
"ful-lstendig urealistisk og kan i
beste fall ikke oppfattes som annet
enn en midlertidig ressurslØsende
oppuss j-ng av bygningen". Disse
argumentene må tydeligvis ha fØrt
fram. Men det som ikke kommer fram
i papirene er at huset er kjØpt for
60.000 kr

rt
II



vedtak på Kampen
og lider av mange års forsømt ved-
likehold. Hadde det blitt investert
ca. 150.000 kr. i takfornyelse, Dy€
takrenner, o.1. forsØmt vedlikehold,
ville de egentlige rehabiliterings-
kostnadene blitt gunstige. Det som
er enda verre er at de to andre
bolighusene som foreslås revet er
enten stort sett ferdig utbedret
ell-er svært gunstj-g i forhold til
husbankens lånerammer.
HQyre og Kristelig folkeparti i
boligutvalget har i denne saken
gjort et grovt overtramp.

.{VA ER ALTERNATIVET TTL RIVING?

Og hva skal man så ha istedet?
Jo, vedtaket sier b1.a. f@lgende:
"Boligutvalget slutter seg i
prinsippet til det fremlagte
forslag ti1 reguleringsplan, ut-
arbeidet av A/S Eiendomsanering.
Det forutsettes at prosjektet så
Iangt som mulig justeres i over-
enstemmelse med byantikvarens og
sosialrådmannens bemerkninger .
Prosjektet sØkes forenklet med
henblikk på husbankfinansiering.
Uansett finansiering tillates
prosjektet ikke utbygget utover
vanlig husbankstandard" .
Og hva er så byantikvarens hoved-. / \Ynr lo:
"Byantikvaren viser til bygnings-
rådets vedtak av 14.06.79 vedr.

c'lisposisjonsplanen for Kampen som
forutsatte areal-bruk i overen-
stemmelse med gjeldende regulering
for nevnte eiendommer. Byanti-
kvaren sa seE i brev av 19.04.79
til byplankontoret enig i at be-
byggelsen i område 4 (ovennevnte
eiendommer) bevares/utbedres /re-
habiliteres/nyttes til bolig og
barnehage".
Jeg bare spØr, hvordan skal man
løse denne åpenbare motsetning?
Mye mer kunne sies om denne saken,
med de viktigste poengene er vel
med dette framlagt. En klar konklu-
sjon må være at dette vedtaket
omgjøres til- det oppr-innelige, orn å
bevare bebyggelsen og bruke den
åpne tomta til barnehage. Herved
er bal-len kastet til- boligut-
valget ved formann Per H@ybråten
(Kr.f .).
TiI sist tillater jeg. meg å vedlegge
byggeforslaget med et lite utdrag
av A/S Eiendomsanerj-ngs beskrivel-se
av planen:
"Vårt reguleri-ngsforslag legger
ikke bare forholdene tilrette for
en sosj-al-, teknisk og Økonomisk
forsvarlig byfornyelse av den
resterende del av kvartalet, men
vil gi kvartalet en enhetlig by-
planmessig karakter, bl.a. ved at
de skjemmende gavlene på Sonsgt. 3
b1e dekket av den nye bebyggelse".
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Tegningen uiser
sLett ikke huov,
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KLINST PA ARBETDS*
PLASSE N-Nå på E{arxapem
Så haz, v,ehabili.teringen aD Kampen ført' t;'t1- a1; ut har fått enda
flere gode naboez, som ue7-. å sette pris på det lcultuv'-tradt,s j onelle
mil j øet hev,. 11 . juni t å.r' b Le den or f dsiczlle åtpnt ngen au
SeLskapet Kunst på ArbetdspLassen foretait " ,Aoppussede
i Nannestadgt. 7, og tilstede uat'bL.a. Kirke- ogl undev'ui
minister Einan Førde, Lokale og offisieLLe knefter, samt
pz,esse.

LokaLev,
sntng s -
innbudt

SelskapeL glør ikke mye vesen av seg
selv utad. Det eneste som har fått
oss Kampenboere ti1 å registrere en
forandring i Nannestadgt., er den
gradvise fornyelse av de tre små-
husene (forØvrig uten å bryte den
gamle stilen) og en beskjeden post-
kasse påført med håndskrift "Kunst
på arbeidsplassen". Men så er det jo
også de indre verdier som te11er,
og her i dobbelt forstand. For bak
den beskjedne fasaden eksisterer
en forening som sosialpol-itisk
og kulturmessig er svært verdi-
ful1, og disse verdiene består i
konkret form av en stor samling
kunst, da f@rst og fremst bil1ed-
kunst.

trN GAMMEL, KAMPDYKTTG TRAVER.
Da Kunst på arbeidsplassen i
sommer flytter inn på Karrpen, ble
det som nevnt foretatt en nyinn-
vielse av selskapet. Men egentlig
var det bare en markering av 30-
års jubileet til et selskap som
hadde utviklet seg hurtig, og
"vokst ut" av sine gamle lolia1er.
Kunst på arbeidsplassen bl-e grunn-
lagt i 1950 etter initj-ativ fra
Harry Fett. Selskapet fungerer
som en medlemsorganj-sasjon, hvor
hver bedrift får tilsendt tre uc-
stillinger i året. Medlems-
bedriftene er spredd over hele
landet, og fra 1953 hvor det var

*qelskapet Kunst på
Bestyreren, Signe

6

Arbeidsplassen
Fuglesang og mag.art, Jens Christian Eldal



57 medlemmer, har antallet i dag
kommet opp i godt over 200.
Styret velges hovedsakell-g av
medlemsbedriftene, og bl.a. er
både LO og NAF representert.
Formålsparagrafen ti1 selskapet
er "...å fremme interessen for
bildende kunst og kulturproblemer
blant medlemmenes ansatte
ledsaget av orienterende fore-
drag og studiemateriale". Det er
altså hensikten at de ansatte, det
vi1 sj- a1le ansatte, fra produsk-
sjonsarEffieren til de høye
funksjonærer, skal ha anledning
til å se utstillingene.
Derfor er oftest felleskantiner
og liknende mest brukt. Dette vil
sj- at sammenlagt når i dag
Kunst på arbeidsplassen ut til
mel-Iom 80 og 100.000 mennesker,
(etter nye undersØkelser), og til
sammenlikning hadde Nasjonal-
galleriet i I979 I3J-.4I2 besØkende,
inkludert skolebarn. Når vi i dag
vet at 83? av den norske befolk-
ning ikke besøker museer og
vanlige kunstutsillinger, kan man
regne med at utstillingene til
Kunst på arbeidsplassen stort
sett er den eneste kontakt med
serj-Øs kunst mange av de som ser
dem har r og at de tildels fyller
en funksjon hos et helt annet
publikum enn f.eks. Nasjonal-
galleriet.

VTDT SPEKTER I PEDAGOGISK OPPSETT.
For å nå flest mulig av de an-
satte r 09 samtidig tilfØre dem
mer enn et hvj-lket som helst IØs-
revet bilde kan, er utsti-llingene
satt nøye sammen med ett pedagogisk
utgangspunkt t og så langt ka1:asj-tet-
en rekker, fQlger det en beskriv-
else med hvert bilde, samt en be-
grunnelse for hvorfor nettopp dette
bildet er plassert i denne sammen-
hengen. Bildene blir ofte satt
sammen som temaer, f.eks. "Malerne
og lyset" ell-er "SjØ og skip" r €n
spesiell tidsepoke som f.eks.
"Gjennomsnj-tt av norsk kunst i
196O-årene". For det meste består
utstillingene av reproduksjoner
av kjente originalarbeider, men
originaler er også rikt represen-
tert, da hovedsakelig grafikk og
norske kunstnere. En del kunst-
håndverk i keramikk og tekstil

r EKSPEDTSJONEN STÅR BILLED-
KASSENE KLAR TIL UTSENDELSE.

inngår også i utstillingene, og
selv om foto hittil bare har blitt
brukt som et middel i arkitek-
toniske sammenhenger, arbeides det
nå med å få dette i-nn som en egen
kunskform.

ARBETDET BAK KULTSSENE.
For å organisere al-le disse ut-
stillingene som hele tiden skal
flyttes rundt hele landet uten å
komme to ganger på samme sted, €t
det kl-art det kreves en masse for-
beredelse og etterarbeide.
Signe Horn Fuglesang, daglig leder
av Kunst på arbeidsplassen, tok
imot Kampenposten med et smi1, 09
viste velvil-lig rundt i de lyse
funksjonelle lokalene, mens hun
forklarte gangen i prosessen
"bak kulissene". I tillegg ti1 en
s-i-vilarbeider er det kun tre faste
a.nsatte i selskapet. Hun fortelfer
at staben var like stor da de bare
hadde en tredjedel av medlenrmene,
så det er kl-ait at arbeidspresset
merkes. Og det arbeidet disse tre
utfØrer består hovedsakeliq i å l:
Samle inn materj-al-e til nyå ut-
sti-lli-nger, plassere dem i riktige
sammenhenger, sette reproduksjoner
og grafikk i passepartout t og
originaler i rammer, plassere
bildene i selskapets egne transport-
kasser og sende dem ut tiI be-
clriftene. 2: S@rge for at sirku-
lasjonen av utstillingene stadig

FORTSETTER PÅ S.10.
7



MENICTHETEN-1OOår

Kampen menighet er 100 år. SeIv om
det er mye hardt pionGrarbeid. som
er nedlagt gjennom årene, er det
ingen utslitt hundreåring som iår
jubilerer. Meni-ghetens arbeid er
fremdeles omfattende r og aktivi-
teten stigende.
Den sterke industrialiseringen av
Christiania i siste hal-vdel av for-
rige århundre,gjorde at tilflyt-
ningen var enorm. Da det var stren-
gere restriksjoner innenfor by-
grensen bygde mange sine hus utenfor
men dette resulterte i at bydelen
ikke n@d godt av noen av de offent-
lige tjenester som var innenfor
bygrensen. Her var ikke kloakk,
dotØmming, brannvern eller politi.
lier var ikke innlagt vann ' og
det var opp ti1 240 hus som delte
samme drj-kkevannskj-Ide. Trangbood-
heten var stori mens gjennomsnit-
tet pr. 100 værelser var 160 for
hele byen, var den 220 på Kampen.
Spedbarndødeligheten rrar rundt 302,

B

og epidemier krevde mange liv. Her
var ikke gatebelysning, gatene var
ofte gjgrme og leire, og alkoho-
lismen hadde rot i fattigdolnmen
Kampen var en av de hardeste dist-
rikter å vokse opp i.
RIK PÅ FOLK, FATTTG PÅ PENGER
Befolkningen besto i stor del av
innflyttere fra @stlandsområde,
som arbeidet på tegleverk eller
fabrikker i distriktet. De tok med
seg vqrner fra landsbygda, og jord-
dyrking og husdyrhold var vanlig
på Kampen.
Bydelen ble bygd opp i lØpet av få
år, og da den ble innlemmet i
Christiania i 1878 var den i hoved-
sak nesten slik den er idag. Det
gikk et par år, men 29. mai 1880
fikk byen 5 nye menJ-gheter, og en
av disse var Kampen. Folketallet
var da 8476, men det Økte rasktt oo,
Kampen var en tid byens mest folke-
rike menighet. Men om Kampen var
folkerik, var den ikke rik på pen-



oEtern" i garnle dager

ger, og oppgavene for den nystarte-
de meniEheten var rnange.

MANGFOLDIG ARBETD
Det b1e opprettet daghjem, harne-

-rybbe, suppekjgkken og frivillig
fattigpleie. Vi fikk menj-ghets-
sØster og gamlehjem. Etterhvert
kom også ferj-ekolonien "Kampheim"
til. Den 1å først på Oppsal, men
b1e seinere flyttet til Fetsund,
hvor den fremdeles er i drift
hrzer sonrmer. Til glede for mange
eldre.
Kirken sto ferdig i 1882, men før
det, ble andakter holdt i Bethania
bedehus, og tildels GrØnland. kirke.
I 1894 ble et bedehus kjØpt fra
metodistene, og det er det som
idag er Kampen menighetshus. Bebyg-
gelsen mellom B@gata og Normanns-
gate brant i slutten av 70 årene
ned, og kommunen sikret seg tomten

.^LL kirkebygg.
..irken sto ferdig all-erede i 1882,
og fikk en av de flotteste beliggen-
heter i byen.
Menigheten har siden arbeidet på
forskjellige felter opp gjennom de
100 år, og gjennomgått mange for-
andringer. En av dem er at vi
siden 1975 har hatt en kvinnelig
prestr 09 Kampenposten snakket
med hbnne under jubileumsfeiringen.
Kirsti Aasen forteller ,rt hun
trj-ves svært godt på Kampen. A1le-
rede fra fØrste dag fØlte hun seg
hjemme, for miljØet ligner et byg-
demiljØ. Det er som Kampen er et
eget samfunn innen Oslo. Hun er
allerede blitt glad i folk her, og
vil-le gjerne bo her selv, hvis det
var mulj-ghet for det. Hun synes
folk er rett fram og rirlturlige,
og uten jåleri. Det er lett for en
prest å være seg sjøl r 09 folk ?n:n

møter i distriktet behandler henne
godt og vennlig, men uten over-
dreven respekt. Hun setter også
stor pris på den direkte humoren
som finnes her.
Kirsti Aasen synes det er godt å
ha kontakt med så mange som m.ulig
på Kamperi, 'også de som vanligvis
ikke går j- kirken. Hun mener kirken
bØr nå aIle og være åpen for kri-
tikk. Vi må ha en kirke som kan
være i kontakt med folk t og ikke
stiller seg fremmed ti1 det som
skjer i tiden: "Hvis verden er
;kapt av en Gud, bØr ingenting være
'remrned for kirken".

KIRKEN BØR ENGASJERE SEG I
BEFOLKNINGEN
Menighetens arbeid idag spenner
fra s@ndagsskole til besØksgrupper,
fra ungdomsklubb til men-fghetspleie.
Så aktiviteten er det ingenting
å si på. Nytt er også innvandrer-
kvelder, hvor våre innvandrere blir
invitert. Her er det alltid fu1lt
hus, og vi f.ærer forsk jellige ku1-
turer å kjenne
Meni.gheten l"gg"t ikke bare vekt
på det forkynnende, men også på.
det sosiale aspekt i bydelen. De
aktive består for en stor del- av
eldre mennesker, men innen menig-
hetsarbeidet finnes også endel inn-
flyttede unge studenter. Den grup-
pen som er dårligst representert
i kirken er de mellom ca. 30-50 år,
men Kirsti Aasen forteller at a1-
dersfordelingen er iferd med å
snu seg. Vi får stadig flere unge
på Kampen. Kampen idag inneholder
oppunder 7000 mennesker, altså
omtrent det samme som ved sti-ftelsen
for 100 år siden. Mye har skjedd
på den tiden, og forholdene er
svært annerledes idag. Vi er frem-
deles ikke en menighet som er rik
på penger, men på initiativ.
Et par arrangement står ennå igjen
av det mangfoldige jubileumspro-
grammet, og bl.a. kommer ElIa Hval
og feser dikt av Rudolf Nilsen,
så det er fremdeles anledning ti1
å feire 100 årJ-ngen for de som
ikke har vært med hittil.
Mye nyttig og hardt arbej-d har
vært nedlagt av menigheten for
Kampens befolkni4g gjennom de
100 år, og KamPenPosten fØl"er seg
herved til rekken av gratulanterl

i ganle dager



Gjenpart sendt Bydelsutvalg 09
og aIle dagsavj-sene j- Oslo.

Kampen VeI samlet ti1 mØte
16.10.1980 uttaler:

1. Kampen Ve1 setter seg kraftig
imot ArlS Eiendomssanerings
utbyggingsplaner for Sonsgate
I, Norderhovsgate 25-29 og
Nittedalsgate 2.
De tre husene man nå har ved-
tatt å rive er tidligere ved-
tatt bevart.
Boligutvalgets vedtak av
23.9.80 gJør om de tidligere
vedtak fra bygningsrådet i
J-979 og boligutvalgets opprin-
nelige vedtak fra 19.6.80.
Alle uttalelser samt tekniske'
sosiale, byplanmessige og mil-
j@messige hensyn som tidligere
har ligget ti1 grunnr er fej-et
til side.

2. All-e de husene som nå er f ore-
slått revetr €r full-t mulig å
utbedre. Sonsgt. 1 og Norderhovs-
qt. 25 ligger godt under hus-
bankens kostnadsrammer. Selv
om Nittedalsgt. 2 er et grense-
tilfe1le, vj-1 antikvarisk vur-
dering av husets plass i kvar-
talet og i Norderhovsgt. som
helhet tilsi utbedringslån.
Uansett vil utbedrj-ng av aIle
tre eiendommene faIle billigere
enn å rJ-ve og bygge nytt.
A/S Ej-endomssanering kj@pte
Nittedalsgt. 2 bi[ig for to
?.,t siden r og har brukt minimalt
til vedlikehold. Dette har fØrt
til et raskt forfall. Idag bruker
firmaet "pårLig vedlikehold"
som argument for å rive dette
huset og nabohusene for å opp-
fQre nye boliger som ikke kan
husbankfinansieres .
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3. Kampen Vel krever at Boligut-
valget tar opp saken på nytt.
Rivingsvedtaket må da trekkes
tilbake, og vedtak om bevaring
må opprettholdes. Hvis ikke
rives grunnen vekk for all hel-
hetsplanlegging på Kampen.
Eieren av Nittedalsgt. 2 rnå med
korte frister pålegges en ut-
bedring av huset.

Kampen Vel 16.10.80
v/leder Fr@ydis Torstensen
Norrnannsgata 4L
OSLO 6

KUNST PÅ ARBETDSPLASSEN.

Fort. fra s.7.
fungerer r og 3: samle inn ut-
stillingene etterhvert som de er
ferdig med sin "reise" r s€ over
hva som må repareres på, hvilke
av reproduksjonene som er blitt så
slitt at de må kastes, og sette
det tiloversblivne sammen i nye
temaer og hensikter' sette oPp
nye programmer og oppta bestillinger
fra bedriftene.
På spØrsmåI om hvordan de har
kunnet fi-nansiere lokalene i
Nannestadgt. får vi vite at særlig
Kirke og Undervisningsdepartementet,
Norsk Kulturråd, LO og NAF har gitt
sine bidrag. Men Fuglesang legger
ti1 at økonomien er et stadig
problem. Tnnkj@psposten må ned-
skrives t og det er behov for flere
ansatte. Budsjettetr solTt j- dag er
på 700.000 (400.000 i medlems-
avgift og 300.000 i tilskudd fra
staten) strekker ikke ti1.
Likevel hjelper de nye lokalene
godt på arbeidssituasjonen. Her
har de også fått plass ti1 et
lite kunstbibliotek r og lys-
bildemagasin som er åpent for
publikum r 09 en lj-ten utstil-lings/
foredragssal er også til leie om
kvelden for en r.imelig penge.
"Så $å er det bare gårdsrommet
igjen", avslutter hun. "Her har
vi- ennå ikke fått midler til å
gJøre noe, men mitt håp er at det
skal bli en fredelig liten bruks-
plett som er åpen for alle, og
hvor vi kan ha sandkasse, benker'
gress og bærbusker".



FoRANffiffiHNffiffiffi pA GomT oG vd3Eo{ffiT

på hj 6nnet a.7)

G:r,Ønns ak.er
Ny f asade i. FiLipsgt. 2t{

EndeLig er1 det blitt park på d.e'n åpne
tomta ettez, DuesLaget " l'(en ui saDrler
huset som sto Vtey, "

Ny b Loms t er foz,netndng
Nannestadgt. og BØgt. .
haz. de også!

Kampen er fuLL aD stt LLasey, fot, tida.
B. St ky,ere pLaner f oyt reguLerrng au de
og ener.gi tiL å sette i gang med nehabt,
nes j o: Se artt,kkeLen om iVittedalsqt.

Hez, ser ui S@rumsgt.
enkeLte områdene gir

Lt tez,i,ng. - Men noen
2 annet sted i auisa!

7, 2, 6 og
f oL/-; L11s t

unntctk firL-
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barnehage kan ikke åpne
p.g.a.personalmangel
Hurdalssate barnehase vil være innf lyttinssklar L {drdølelCrtgS4*t!5erca.l.november iår, men kan ikke åpne da person- P 1Ut'.
alet mangler.
Den har plass til 26 barn fordelt på 2 avdelinger
av 13 barn fra 0-7 år.

tæfqs srftuntqeaz

^Å KAROSSE R I - MATERIELT

ALl' I I]I I,ITEK\IISI'I',\

oc II tsÅ t,Ir,\Klrrt]\lt1'l Ii t,l.i li

LøhINSKONTO I SPAREBANKEN ER
SIARTEN PA LANGLAN

S$Prnrnmurnl
FILIAL TØYEN, HAGEGATEN 22

TLF. z 197863

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO-TV-STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

Nannestadgt. 4 OSLO 6 t'If- 196229

.Søker rrå
ufda.nnelg

- de[.]'id
pr ctke

KAMPEN VASKERI
NORI\IANNSGÅ I"{. 4.I

T|' 67 34 04

r\Pent: q I 7

VI MOTTAR ALT I

VASK OG RENS

Tepperers:

Vi har en tepperensemaskin
til utleie

7N TOSEN FOTOSENTEH
l\\ ,/,/l ,,,,,,,.^n,
D- I. DAHTING

Vi fotograferer brudepar - familiegrupper og barn.

Fremkalling og kopiering raskt og med beste kvalitet lra Kodak

laboralorium.
Rimelige priser på kamera - f ilm - rammer og album.
'Besøk 

vår nye forretning i Hagegt. 28 ved T-banestasjonen på

Tøyen - tlf. 19 37 69
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BEDRING IN/ TRAFIKKMILJØET

Osio l,yplankonrcr har catt fatt
i)å arbeiclet mecl å beclre trafj_kk-
r,riljøjei på i(ar,rp,en. I cen for*
binqelse fikk EyCeIsutvalg 09
en forespprsel oirt r"i uttale scg oir.L

hvorcran en ønsi.:et trafil:kniljglet
utfornet. Blanke kart var vedlaEt
så byctelsutvaiset skull-e få bclire
seg fritt.

Dyoelsutvalget tok korrtal;.t meC
Kampen VeI og enkelte næringsciriv-
eni.e i strØket fcr å samle syns-
punkt.er L]å traf ikkrnil j6et. rjtter

/rrciftelser i utvalget kcr,; en frarr
.il at utvalget ixiie sllul_Ie ltre-sentere en feri-ig trafiliki.rlan for

i:;y;:lankontorer. UtvaJ-get niente at
clet vill-e vicre riktiqere otn en be-
grenset seg til å, slå fast viktige
prinsiprrer for en trafikklØsning
for i:ycrelen, cs cverlate til by-
i:lankont<.rret å legge fra.rr alterna-
tive lilsninger sor, byc,.elsutvalget
senere ktrnnc t* siillinq til.

Dc hcvcc;prinsipper b1'cr.el,su.tva lget
la til qrrrnil, vAr i kcrthct fØig-
cnce:
- ,J)ennct.r:jftringen på iiarrpen n:lå

stoPireg

t
o

ri1'plarrkon Lorr=t seiic.te f cr kort
tic sic,en ct i-,rev til Lyclelsut-
valc;et c.er dr. liir siri tj_lsiutnir.g
t.il .,c lri nsi.:pcr r:rcclsi-tvalget
j:acrcr: stil-t ctr'. Le lovct o.;så
-- c.et skal, fort.satt være en rin'elig

l-.i -l+i 1 -.-.i^- -,-.1 :.." ..! ei'1I)-1 Itl- 1c;l erlSerJ-cjlrcE tl- -L I!æf J.llc S-'
virkson,irct oq l,c;li.ger, i oit;råcl,et

- :rafi-i.I'.cn r,å orgar:iseres siik at
interi-. trafil'k j- I,iinst nruJ-ig
..jrac l:,e1aster ci.enr scn. bor i on-
riicet.
kollel.,civtrafil;ktil L,,udet m.å ikke
sver.kes
r:iricre gater som ikk'c rå nyttes i
clet interrre trafikknettet, regu-
lcres lii gatetun. Der beboerne
Ønsker cct, karr gateiun opparbei-
(/.tr:5.
cct. bør tas sikte på å gi bydelen
et lite torv foran Kanrper; kirke.

L:et rr'å- uric,ers'Lrei',es at disse prin-
sippei,e Lrare Vår r.,€Irt son. et grunn-
lagsn.aLerj-ale for c^et videre ari:eic,
cj at trafii.klsJsnir:gene på itanpcn
curoe b,ij. r;jerrstanC- for en r-ner on-
fattende disk-usjon i sainbani nrecl
ert iryplan.kontorets alternativer
kolu på i:oruct.

fortsetter side L4

G:
;:'.-
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for:tsatt fra side 13 .
;- i.cI*c , ,'t i.:l-St-:tvaic{e t crie-iitert or,i
c-L viCcrc ar!,,ciuet, oc Lai: on at
cict L.ic oy.rrievi:t. rln l.or.'ta?,tlrerso;r
f r.: l;; t,glsit cv.rlgct. Ly<lclsti tva. I<;e t
ii.r:: u t::ci; L. Auciun lrc^r.iarc^scn ti I k orr-
tal.- 3ne rscn.

I sai,u.-c Lr<lv forcsl-o l-,ypIan)iontoret
vi:;sc Lil- La].: 'cj-1 l.eciring av traf iK-
.i',en satt i vcrl<. snar€: st rrtulir;.
t ci- i,le fcrcsiått. ii stcnge liecrlarks-
._raLa r;ccl Jc>rcal 1rri.f i. L-'ertred vil er\
viiltiii gjc;inr,ir;tj;ir:iiirlsare i bizc.-elen
\,';:re i,iutt, lyl1an;ic-rt:toret er ogsi.
inr..: pår tanl:err ori,; stenEe r-fgata
for ar.nln tr.ifil'r. enn Lusser, tr.reit
rre:i-t€r at cctte bør Llj- gjenstanc
for en rrctriiiGrc vurc^erinE, iia en an-
tar at t_;jenrlonkjØringstrafikken er
litei: i cenne cai:a.

i;yc^elsutvalget har ikk_e coriå tatt
stilllng til- LrlzplanJiontorets forslag.
Dct vil si, jc i n,Øte sist i oJ(to-
Ler. I i:iellorlr-ic; en i.ar riårnp€ri Vel
L,cliancrlet trafikksi:drsriiålet i
ct nrEite. i.alril.enleLoere og nærings-
irivenie ble oEi:foriret til .i gi
sitt syn til l<.jenne !'å ciette nptet.
Lrr kan oqså Ei sine kon;nentarer
si..riftlig til i:ycelsutvaj-gets kon-
taktirersori riudun ijcivlardsen.
Let er Lyielsutvalgets iiåp at tra-
fiKkforirolcleire ;å I.anper, skal bli
cle jieste for alle soi:r Lcr og vir-
jier i byceierr. Derfor i-,,fir flest
mulig Liura n'eci sitt syn på oe
pianer sou' etteriivert legges frairr.
r:1rirJ-ai:kontore-L vil ari:,eidc viclere
nei anci re el-r:nenter i pianer:
utcver hc,stcn.

.rjiulr!tlr rNs'^tlaløt
8q:rr lc O'lo 6 HURTIG SERVICE!

Iticlon 6E B;85. onv 16 08 6?

HUSINSTA',LASJOia€R ALT t |i{OUSTAI. OG

VARIIEXÅBELANLEGG AUTOIIATANL€GG

ALT I BEL'/SNING OG SMÅ APPARATER

EL FAGf/ANNEN Skedsnrogata'l 5

Kontor
søkes

Opps@kene Ung-
domsarbeidere
på Kampen sØker
et kontor sen-
tralt på KamPen
(1 eller 2 roms)
Inngang helst
direkte fra gata.

Henvendelse
Oslo kommune
Ungdomskontoret
rlf. 37 51 50
v/Anrre DØvj-ken

G/ass huset A.s
Brinken 29 - Oslo 6

Vi utforer alt i glassarbeide.

ORNAMENTGLASS
BYGNINGSGLASS
MESSINGGLASS
BLYGLASS/MOTIVER
BILGLASS
SPEI L
INNRAMMING
REPARASJONER

VAREVINDUER
ETTER MÅL

Ring 67 97 27 - dag og kveld

Rask og sikker service

Alr i
kolonialvarer
I gul.l!(lrling
frir rrkehllrdci.
sirtkollrlc.
og 1oh1[k

i\/i h;rr ogsa i!rrrnre prilscr 
I

,()!l t()it5l\ SIt:l( kSi

il ' ;r
| 8 r!
r' 6 r4

f:67 63 29

FRUKT & 8#
GRØN{NSAK-

hjørnetx
NORMANNSGATEN 2

Godt rrtr,alq i,

Frrrkt, gi.onrrsaker & blomster

TLF:19 85 8O

NÅR DET GJETDER
SETSKAPSMAT
GÅR YI TIL

Norderhovsg|-. 7
Ttf. 19 59 90 - l9 77 88

SN'778R . KOLDANNE'ilINGET
M'DDAG

,(År(En . ts

kl. kvolitei - Prov sclv!
Be om brosiyrc.



oppsokende ungdomsarbeidere ;

{)

PI]R. STOI.,.LST'ND

N NNE

ANNE DøVIKEI.I

EI.LFN

ELLE}J ØIDVTI{

om vinteren. tiange av dern har
,,;re\vc). seg på t,øyen-k1ubben, men
fØLer seg ikl:e hjenr:le Cer'
l,nqoorw.en eri.rreget av en sterk
lokalpatriotisnlc, ien irar en
i-,ositiv oi)i;iatt:ir^9 av sitt nril jp.
:;år det gjclcier rriuliEireter for
s;:<-rntar:e icirettsiiktiviteter har
lokal-ungdcr.niiien få n.uligheter til
; i:rr.-ike Joroal, ia cien ;:l.ir l;nrkt
f littig av alie drrQr€, f . eks.
i,ei.riftsl*9, l<lul:ber o.s.v.. . .

HVA K.AII VI GJøRE ?

Vi L:.ar ticlliEere r:€vnt iti:cvet
for et ste<-i å V.!r€cI i:iIe'gg
vil- vi t^nclers trel'e at ung<ion: ;:.;ir
tas rec i Lebocrakiivj-teter,
strtj.-sarråo<jcnL€riter. 1-;ette vil
i.t.r-ine utvikl-e kontakLei: r, el1on
vo".sne cg ur:gcict';iicti. unguoin iiar
stcrt bel':ov fcr å vise at clt:
ciug(lr cil r-ioe, at. ce l<an ta
åIrSVåI .
f ii slutt vi-l- vi si- at vi tar
Ejernc j-ii,oc irenvencielser fra follt
scrll. gnsirer rriEfii,ef€ infofr,asjon
eller san:ari:eici. \,'i iiar dessverre
ikke r-roe kontor i str/ket, nteir vi
er ja}..t eE.ter ct.
\,i Kari treffes på Ungcronrskontoret
i iiolstsgt. 1, Tlf .37 51 50 lin je 89

iJLLEi.i RL'SDAI

FA FRITIDSMULIGHETER FOR UNGDOMMEN

EEL?ARBEIDERE PÅ KAMPEN

Vi er ansatt på UnEdonskcntorets
feltsektor, Oslo l:ol,rlurre. felt-
sektoren vec LnEoonskontcret har
gjennor,i 10 år clrevet oppsfi'kencle
arbeicl blant i;arn og ungciom i
en rLel av Cslos k-,oiiiil jy':er. 11ri1-
settingen er å cirivc foreblrgcende
ari;eid i;lant Larn og ungdon.
|^tte foregår gjennorir Cirekte icon-
L,-rkt meci ungcon cler oc opphoider
seg ute, og gj€DDorfl sar.,arleic
rneci anclre lnstanser i byoelen,
fcr å tilrettelegEe opi.,vekst-
vj-lkårene for barri cg ungciont.
iiontal;tcn kan ii-.nebære' f . eks . ,
å forsøke å 9i hjelp til å 1;rse
egn€ proi;ien,er, å gi irjeil: nei å
sØke jolb, å skape betlre fritids-
tilbud, å gi hjelp til å finne et
sted å bo, å fornicjle kontal-,t til
behandl ings institus j oncr .

UNGDOMSSITUASJONEN T STRØKET

1050 u::gcotnr,ier -bor pir ;ismiren (Oslo
statist:ihkcli i9a0).
I:'ritiusr,.iljlet for ungcion'nien er
rragert, noe som fEirer til at ung-
iori$.ren iier,.ger ute. Ungcorurlen på
hånrp€n flnsker seg derfor et sted
å være. Et steci å treffes inne
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KAMPEN GRANI) PRIX
S@ndag 15. juni giiik lian,pen Granci-
Prix for Olabiler av stabelen i
iriorderhovsgata. Auciun ilcrwardsen
Lracide tidlig i vår kastet frampå
tanken for noeri gutter. De glkk
i gang med bilbygging og sil kom
de tilbake og sa at nå niåtte cret
holces Iøp.
Som bildene viser stilte det cie
forskjelligste croninger til start -
fra de en}:.leste til de helt raf-
finerte konstruksjoner mei spoilere
og sirener ocl lys.
Spenningen og innsatsviljen blant
kj@rere og spesielt nrelianj"kerne
(f eorene) var rneget f Øl-bar. llel1onr
heatene kunne en li@re de forskjel-
lige lagene prate kjgreteknikk ocj
legge om caktikken.
Som så ofte i l:ilsporten var vi
he1ler ii.:ke cenne gfangen forskånet
fra uhell icet ei- jentelag fikk
en st.vgg vel-t neri de obligatcr-
iske hjelniene forhinciret stprre
skader errr: opirskrapte l:nær.
Vi takl<er politiet for irjelp tj-l
sperring av gata og håpcr dette
Iqr;,.ret kan bli en årviss tradisjon.

?^lrW
L@rdag 23. august var det fest i
parkenl Gruppa Sunwheel s spilte
hardrock og spilte på skift med
Barbarossa for de med mer tilårs-
konunen smak.
Det var stort frammpte av både
unge og voksne, sjøl om ungdom-
rnen domj-nerte. Dansen 1Øsnet ikke
helt før mot slut+.en av kvelden -
men <la så vi også velkasserer
Ingrid Berg danse vals med en skinn-
jakke rockegutt.
Vi har snakket med ungdonmen i
parken etterpå de lurer på når
neste fest bl-ir. De synes det er
for lite å foreta seg på Kampen -spesielt når det blir h@st og for
surt å sitte ute i parken. Da må
de enten holde til hjemme hos
noen eller i oppganger og portrom.
Et eget lokale for ungdonrmen er
derfor et meget sterkt @nske.
T@yen-klubben er jo bare rett ned
trappa fra parken hevdet vi, men de
vil ha noe for seg selv her oppe.
Skal en d@mme etter oppslutningen
om Velets arrangementer for ung-
dommen og det de sefv hevder, bØr
det ve1 tas sikte på et eget 1o-
kale for dem snart?


