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Som mange kanskje

DUGNAD

vet er

KamPen VeI

10 år i år. I den forbindelse synes
vi det kunne være hyggelig å arrangere

PÅ LEKEPLASSEN.

Tirsdag L2. mai var det duqnad på
lekeplassen bak Normannsgata 37.
Denne gangen hadde vi valgt å
legge dugnaden ti1 en etter-

en jubileumsfest. Den blir laqt til
sensorTrmeren etter at skoleferien er
slutt og alt begynner å gå sin skjeve

middag, og det synes vi- var

ta kontakt enten med Kampen VeI eller

rasket bort. Lekeapparatene og
hyttene fikk en del vedlikeholdr 09 materialer b1e lagt i
stabler. Vi håper at de kan bli
brukt til å lage noe riktig
fint med utover sonrmeren. For at
lekeplassen kan bli det den er
ment å være, må det ryddes opp
der jevnlig. Vi håper at barn
og voksne vil ta et tak en gang
i mellom.
Etter opprydningen var det bru3
og boller til deltakerne.
Kanskje vj- også er så heldige
og få et diplom fra Rusken?

gang igjen. Kanskje vi skulle stenge
en gate og lage brosteinsball, langbord m,/ noe å spise,grilling osv?
EIIer skal vi bruke parken som vi har
gjort de sj-ste årene??? Hva slags
underholdning bØr vi satse påZa
Er det noen som har ideer til arrangementet el-Ier har Iyst til å være
med å samarbeide om det, setter vi
stor pris på å hØre fra dere. Dere kan
Kampen posten.
VELMØTER

På h@stparten når byfornyelsesplanene for Kampen skal behandles
for siste gang i bygningsrådetrvil
det bIi holdt et informasjonsm@te.

VelmØtet ska] holdes fØr bygnings-

rådet ta.r sin beslutninq.

HØSTTUREN

I september skal det arrangeres
hØst-tur for eldre på Kampen.Vi
håper på stor oppslutning.
STAND

vi

kommer også

til hØsten å avholde

en del stands på hj@rnet ved kirken.
Der blir det da anlednj-ng til bli
medlem i forenl.ngen, stØtte oss med
et kakelodd eller to og kjØPe
Kampen POsten. V1 håper og se mange
av dere på standslprdagene våre. Om
ikke annet får å sIå av en Prat.

KAMPENPOSTET..I
AVISA TIL KA}TPEN VE1I2"1981
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vellykket.

Lekeplassen var i år svært rotete
og forsØp1et. Rusken-aksjonen
stilte opp med sekker og kj ørLe

TORET

hos Kunst på arbeidsplassen i
Nannestadgata 7 holdes stengt
i sommert og å.pner igjen torsdag 2O.au.gust. Vi håper riktig

menge

viI

opps@ke

kontoret ti1

hØsten. Møt opp hvis du mener
det er noe Vel et bØr ta opp,
eller hvis du vil vite noe om
hva Kampen Vel g)ør. Ti1 h@sten
vil det også bl1. fattet viktige
vedtak om byfornyelsen på Kampen.
Vi f@Iger med, og på kontoret kan
du få vite siste nytt. Kontoret
vil- som fØr være åpent hver

",*$TfpffKAMpEN vEr Nyrr
I samarbeid med TØyendagene-gl
bl-e det fredag 12. juni åvviklet
en tur for eldfe. Turen gikk over
Hadeland med besØk på Gl_åssverket
og videre ti1 SØsterkirkene på
Gran r og til s}utt middag på
Brandbu Hotel_l. Se elleri ref erat
fra to av del_takerne på en av d.e

andre sidene.

TøYENDAGENE

S#k

.81.

I uka fra onsdag 10. juni til

og

med torsdag 18. juni ble det arrangertT@yendagene- 8 1 .
Det var en uke spekket med program for alle og enhver. Sku1le
en tro. Men på tross av et program med alt fra stafettl@p,

terrengl@p, fotball-håndballkamper

politisk debatt, filmfremvisning,
div. underholdning osv. var det
virkelig synd å. se hvor dårlig
Fra s@ndag 14. juni og i 3 uker fram oppslutningen var. Det er veldig
over ble det avviklet kunstuct.rist for arrangørene og oppleve
stilling 1- våpenhuset i Kirken.
en så liten i-nteresse for noe som
Det var kunstnere bosatt på
det virkelig ligger mange arbej-dsKampen som stilte ut sine
tj-mer og ikke minst penger bak.
arbeider. Den vakte stor oppSelvfØIge1ig hadde været en del av
merksomhet og trakk mange tilskuere skylden. Men av den grunn ble fler
Det er også anledning tt1 å
av arrangementene lagt innendØrs
kjØpe de uttstilte bildene.
uten at dette hjalp. Kampen Ve1
håper at arrangørene av T@yendagene-81 ikke helt har mistet
motet til å arrangere T@yendagene-82. Og vi oppfordrer allerede nå beboerne i bydelene om å
stØtte ordentlig opp om kommende
arrangementer.
Vel mØtt til T@yendagene-82.
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fani/iekroken
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-llå har det jo blitt riktig fint
her i Familiekroken, sj-er fru EIse
der vi står inne på gårdsplassen.
-Men likevel- kunne jeg ikke tenkt
meg å bo her. Det er for mange minner, og de er langt fra gode, mange
av dem.
-Jeg vokste opp her som en av seks
sØsken. Med mor: og far var vi åtte
alt, og vi bodde på ett væreIse og
kjØkkeni Det vi kalte stue var
et rom på kanskje 16 kvadratmeter.
De stØrste leilighetene var på to
rom og kjØkken, men det var jo hetIer ikke romslig akkurat, når sjuåtte unger var hel-t vanlig i en
familie.
-De sanitære forholdene måtte bIi
så som så under slike forholci.
Bad og wc fantes ikke, det er nå 6n

'rÅ

ti.ng. Men hvordan er det på noe
vis mulig å få vasket og stelt seg
på skikkelig vis under slike boforhold? Svaret er at det går ikke.
-Jeg kan ikke huske annet enn at
mor drev og vasket, nær sagt
d@gnet rundt. En av kameratene til
far'jobbet på k@Ikaia, og etter
arbeidstid kom han ofte hjem til
os5 i arbeidsklærne. Mor måtte av
og til vaske halve natta for å få
det rent etter ham, sier Else
Michaelsen med et lite smil.
Faren jobbet i Schibbye-gården,
et lite teglverk. Verket er revet
der det en gang 1å, finner vi nå
tennisbanen som ligger mellom
kunstgressbanen på Jordal r og
H@landsgata. EØr teglVerket kom
Iå det et lite jernst@perj- der.

Jordal Amfi b1e påbegynt ca.
1950. FØr den tid 1å det en rekke
små bolighus der, med hageflekker
rundt. Husdyr sgln grtser og liknende var helt vanlig, Lenger inne
på xedre Kampen, nesten for midt i
tjukke byen å regne, 1å det et
Iite gårdsbruk med melkekyr r o9
der gikk det an å få kjØpt metk.
-Det var forresten mye småindustri på Kampen den gangen'
sier Else.
-Det var et stort bakeri her,
og flere små verksteder. Det aller
meste er borte nå. Kolonialbutikker
og melkeutsalg var det nesten på
hvert hj@rne; nå er nesten alt
sammen

forsvunnet.

EIse bodde i Familiekroken til
hun giftet

se9, 24 år

gammel.

Mannen hennes var også ektefødt
Kampen -gutt , fra K1@Ibex'gata.
Da de giftet seg flyttet de inn

i
leilighet i Brinkensgate.
-Vi flyttet inn i den store leiegården HØlandsqate 22 i 1950,
forteller hun. Den b1e bygd fØr
krigen. Det var meningen at det
skulIe bygges flere maken gårder
oppover H@landsgata i forlenge!.sen av nr.22, men så kom krigen
og satte en stopper for byggeplanene. Etter krigen ble de liksom aldri noe av.

har fått det godt, og bra er
det. Men kanskje satte vi stØrre
pris på det lilie vi hadde, selv
om vi nesten ikke hadde noen
ting.
dommen

Else liker å snakke om ungdonmen.
Hun synes ungdommen er bra, 09
fnyser når hun leser eller hØrer
påstander om at Øst-kantungdommen
skal være så mye"dårligere" enn
ungdommen vest i byen. Hun tror
heller det er tvert om.
Også i Familiekroken har ungene
fått det bedre. De mange knØttsmå
leilighetene er sIått saflImen ti1
færre og sLØrre. De er blitt moderne med bad og wc inne slutt med
de gam1e, fæle utdoene hvor rasling
av tassende rottefØtter alltid
kunne hØres. Det er færre unger som
skal dele plassen.
Tvers over gata ligger det som en
gang var Thoresens bakerir €rl sol-id litt tilbaketrukket murgård.
-Ved juletider hendte det at vi
ungene fikk kakemenn og andre
kakefigurer i store mengder,
minnes Else Michael-sen. - Noen
av dem brukte vi å spikre fast
på plankeveggen ut mot gata så
he]t f erske var de ikke aIItid.

bor hun al-ene i leiligheten, hun
bl-e enke i 1974. S@nnen jobber i
Nå

I

Bergen.

har alltid vært en bydel for
arbeidsfolk. Else arbeidet på en
trikotasjefabrikk. I 20-30-åra
var den heldig som klarte å få
arbeid i det hele tatt.
-Jeg husker faren min fra
var liten, beretter Else. IiegHan
ble svært oppgl6dd over dannel_sen
av Arbeiderpartiet - det var et
parti som passet han bedre enn de
to store den gangen - H()yre og
Venstre. Og i den store arbeidsl@shetens år var Johan Nligaardsvold en mann som det sto respekt
AV
-fngen snakket om å få seq utdannelse - det som telt. irt å
få seg arbeid. Sånn sett har ungdommen det mye bedre i dag. UngKampen
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FREDENSBORG

heter avlsa til Fredensborg
strØksforening. Vi har fått
siste nummer J- posten og det
er en allsidr'g og gjennomarbeldet avis vi har foran
oss. Den har stoff for en
hver smak. Akkurat nå er beboerne i strØket sterkt opptatt av en eventuell stengning
av Torgata Bad. Avisa forteller
at 85? av beboerne står uten
rimelige bad og vaskemuligheter.
hvis Torggata Bad forsvj-nner i
sin nåværende form. Det er stor
bitterhet i strØket over at
badet planlegges soIgt. "Det er en
del av leiligheten vår".
Avj-sa tar også for seg husleiestreiken i fdunsgate. Den pågår
i en gård som Flyktningerådet
eier, og det er flyktninger som
strej-ker. De bor i små hybler og
har store husl-eier. De trenger
støtte. Trafikksaneringen og

130.000 betalende gjester brukte svøntmehallen i 1980. Dyre helsestudioer og squoshhaller vil ikke være noen god erstatning for alle
disse gjeslene.

parkeringsproblemer opptar også
beboerne på Fredensborg, og avj_sa

bringer fyldige referater fra
Bydelsutvalgets rnøter.
Tils1utt tar vj- med et godt tips
f or sorrrneren.
"T1I Frysja uten eksos".

TIL }'RYSJA UTEN EKSOS

Ikke alle er klar over at
man kan følge Akerselva
så og si hele veien opp til
Frysja. Og ved siden av å
være et fint picnic- og badested, så

er Frysja

et

fint utgangspunkt til Maridalen og marka.
Turen starter fra Aker-

selva på den andre siden

av Telthusbakken

og

man igjen krysser over til
elva på den andre siden.

man følger elva nordover

Så følger man elva

- under Thv. Meyersgate -

venstre side til rnan kommer til Badebakken, over

over Beierbrua og Marcus Thranesgate. Videre
oppover på plenene langs

til

høyre, opp til
Sandakerveien og med

brua

til man må krysse Gjerdrums vei under
Bentsebrua og man føl- Ringveien og gjennom
ger Treschowsgate til Nydalen Bruk. Der denelva

Gamle og nye nr. av avisa "Fredensborg
kan skaffes hos Elisabeth Nordanq
In/i1sr:sgate 6 , tlf lI094I.

6

på

ne '"'eien tar til venstre,
fortsetter man rett fram
på hø1re hånd av huser,
gjennom en port for så å
følge stien,/veien helt opp

til Frysja. Man kan og ta

buss nr.

18

fra

Hausmannsgate,/Maridalsveien til Frysja og
Maridalen.
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en del av T@lzendagene fra I0.ti1
lB. juni 1981 ble det arrangert egen
Kampens dag s@nda.g 14 . juni.
Kampen Ve1 i samarbeid med T@yensambandet og bydelsutvalg 9 stod for
arrangementet. Programmet for dagen:
kl. 10. 00 Kunstutstilling,Våpenhuset.
k1.11.00 Messe kirkekaffe.
kI.13.00 Omvisning på Kampen.
k1.14.00 Leker for de små.
kl. I6. 00 Garden, HeiberglØkka.
kI.1B. 00 Pr@ysensanger ved visegr llnna
k}.19.00 Dans i- Kampens park v/By Y:J
band.
-e^
kL.23.30 Slutt/oppryddins . q I
Som
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Tross mØrke skyer som hang over
hele s@ndagen, var det en
de1 folk som deltok på de forskje1lige innslagene i 1Øpet av
dagen. Bildene er fra:
l.Omvining på Kampen ved A.Christoffersen og R. Lorange.
2. Parkfest om ettermiddagen og
kvelden. På det meste var det
rundt 150 tilstede.
3. Sekkeløpet ble avviklet med
stor innsatsvilje.
4. Gardemusikkens oppvisning på
Heibergl@kka var blant dagens
Kampen

ww

h@ydepunkter.
S.Bygg band i aksjon. Mange h@rte
på, men uhyre få kastet seg ut
i dansen.
Både været og oppslutningen kunne

#

._ff,

nok vært bedre. Til Kampen vels
10 års parkfest i august i år
håper vi på varmere vær og manger;$
mange flere deltakere.
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"Kvj-nnene på Kampen"

er tittelen på en magisteravhandlingsom har mange "medar-

beidere" fra Kampen. Forfatterinnen , Liv Emma Thorsen,
har opps@kt folk som har bodd
eller arbeidet her i tidsrommet
1890 9930 r og i boka 1ar hun
dem i stor grad selv fortelle
hvordan de hadde det.. De snakker
mye om hvordan de måtte arBej_de
ved siden av skolen.Guttene hadde
det ganske fritt helt ti1 de kunne gå med avisene, eller f.eks.
ble ansatt som bud. Men jentene
ble Iært opp til å være med på
husarbeid og pass av småspsken,
og for dem var det knapt noen
alders begrensning nedover.
I
En forteller at hun bare var fire
år da hun måtte passe den 2 år
yngre sØsteren:
"Jeg passet den yngste sØsteren min
Jeg husker hu 1å i vogga og ikke
ville sove. Da spytta jeg på fiI
ngra og 1a på-tokka, så turt'a
ikke å slå opp øya. Jeg v69g'a så -\
a nesten tippa. Jeg var så sint

for jeg fikk ikke lov til å gå
ut. Jeg har en bekjent som ikke vi1
ha unger, det hadde vært nok
drittpotter med smås@sknene".

I

J

Luking var en vanlj_g jobb for
unger. I 1910 flkk de 8oØre for
en hel dags luking. E1ler de gikk
ærend og fikk 2 eller 3 @re pr. gang
"Å hu som skylder: meg 2 øre ti1
fredarn utbrØt en ærendsgutt da
han h@rte at hans arbeidsgiver
fru Olsen, var dØd.
/'-,,'
,."'', '
z r.>.'
Mange forteller at de ertet
./
u..-'-a/ .>'politiet. "f Skedsmogata 7 var det
mye tatere og slossing og elendig- Om vinteren ringte kirkeklokkene
het. Å det var så morol Skedsmok7.20, da skulle ungene være inne.
gata var tett, såvar det gjerde
"Jeg husker vi fLøy som gale når
bortved der nybygget står, det var klokka r j-ngte. "
alltid så mye ra.mp bak gjerdet.
Ja, dette og mer til går det an
Ungene løp som bare det når po1å lese i boka "Kvinnene på Kampen".
itiet kom. Da sykevogna kom,
Den kan skaffes ved henvendelse til
sto vi unger og holdt oss for
Universitetsbokhandelen, BIindern,
nesa for smitta, samme hva f ol_k
Oslo 3.
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TRKKESMLLTOilM

FRAITIiD|

6 bOLiGOI,lKÅDE ?

Trikkestallen (Hedemarksgt. 29)
stod ferdig i 1920. Det er den
siste fra Cristiania sporveissel-skaps tid, og den var i "sporveis
bruk" fram tj-l 1968. fdag benyttes
hallen til lager og småbedrifter'.
BOLIGBI]HOV

Den gamle t"rikkestallen

og området
rundt brukes til ovennevnte virkfor
somheter samt driftssentral
veivesenet i Osl-o. Mange mener at
dette rundt 24 må1 stor området ut
nyttes for dår1ig.
og
Behovet for familieleiligheter
Både
i
trygdeleilj-gheter er stort.
på
Kampen
VåIerOslo totalt og
og
enga er det synkende folketall og
stort boligbehov. Rehabilitering
som vanligvis betyr sammenslåing
av leiligheter,
en stor andel
eldre mennesker som bor trangt oq
dår1ig, sicoler hvor klasserom
står ubenyttet, småbutikker med
synkende kundeunderlag, 01. peker
i samme retninq.
42

ER DET PLASS PÅ KAT'IPEN ?
Inne på Kampen finnes det enkelte
åpne tomter med plass til nYbygg,

det finnes loft og underetasjer
som kan bygges om til leiligheter,
likeledes står det leiligheter
tomme, brukt til Iager/kontor som
kan b1i fine boliger. Inne i flere
bakgårder er det også mulig å få
til mindre nye hus eller å bygge
om enkelte uthus til bol-iger.
Men å stappe inn blokkbebyggelse,
rive ned gode trehus, totalt forandre på det miljø og den fine bYmålestokken som finns på KamPen er
men j-ngslØst. Det er helt n@dvendj-g
å gå varsomt fram, så skal det
bygges nytt i stØrre målestokk er
trikkestallområdet stedet.
BOLIGER PÅ TR]KKESTALLTOMTA

Botigblzgging på trikkestallområdet
har det vært fremmet forslag om
flere cråncrcr- Det må stilles krav
om at disse boligene holdes innen
Husbankens rammer og ses i sammenheng med byfornyelsen på Kampen.
Derfor haster det å korrrme iqang,

og derfor bør det Prioriteres
fåmilieleiligheter og trygdeleilig

i
heter. Bort imot I50 leiligheter
god
det
er
bebYggelse
4 etasjes
plass Lit, likeledes Plass ti1 bil
parkering, en veiforbindelse oPP
til Ensjøveien, barnehage og event
uelt andre fellesbehov.
HVOR STÅR SAKEN IDAG

?

I februar L979 bestemte formannskapet i oslo at man snarest måtte
få vurdert Planer for utbYgging av
trikkestalltomta til boligformåI'
Senere har sosialutvalget sagt at
de Ønsker deler av området brukt
til sykehjem, betjenj-ngsboliger og
trygdeboliger. Andre etater i
kommunen har også kommet med sine
syn på framtidig utnYttelse, veivåsenet Ønsker f.eks fortsatt å
bruke ca.5 mål til driftssentral.

ioRerreneerEN
KAHP€N

SKOLE

På denne bakgrunn har byplankontor-

et utarbeidet 5 al-ternativer , fra
et rent boligalternativ via mellomal-ternativer til forslag om blandet
bruk med sykehjem, nærj-ngsarealer,
vei til EnsjØveien, driftstomt for
veivesenet, trygdeboliger og ordinære boliger.
26. mai iår behandlet bydelsutvalg
9 seg om saken, og utpå hØsten skal
den opp i bygningsrådet. Man kan
ve1 neppe vente at nybygging kommer
igang fØr 1983 /1984.
Bydelsutvalget gikk inn for et
alternativ med sykehjem, barnehage,
trygdebol iger , betj eningsbol iger ,
ordinære boliger, parkeringstomt og
veigrunn. (se vedlagte skisse). I
tillegg aksepterte de r orTr vej-vesenet ikke finner noen annen l@sning,
at deres driftstomt fortsatt sikres
plass.
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VeI har Ønsket veivesenet ut
av området, f.eks til ny tomt i
EnsjØområdet. Videre har velet ment
at man bØr legge mest vekt på å få
inn familieboliger og trygdeleiliq-

Kampen
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heter. Spørsmå1et om sYkehjem er
ikke vurdert, men det synes klart
som et viktig behov i bYdelene På
OsIo Østkant.
R.L. juni-8I.
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L2. juni. Vi var en flokk vikinger
stilte opp i et forferdelig vær. Prass t\
i været - vi hadde jo en alle tiders
",)

Denne gangen qikk vårturen sarnmen med
T@yensambandet til Hadeland, fredag

som

fltr

På Sundvollen smakte det med deilig
kaffe og wienerbrØd.
Ferden gikk så videre til- Hadelands
C-l.assverk og SØsterkirkene på Gran,
hvor det var omvisning. Virkelig interessant

gjennom hele turen.

slutt er det bare og si,
Brandbu Hotel Til
at
dere
som ikke var med kan
hvor det b1e servert en alle tiders
angre
gikk glipp av en tur
dere
middag og kaffe. For@vrig en plass
som for oss ble en vj_rkelig
I

Og nå bar det avsted til

med'usedvantig hyggelig betjening
Her foregikk også det tradj-sjonellå
lotteriet.
l{ange fine gevinster og
flinke loddkjØpere. Ja , det kunne
vel trengs dette måtte da bli en
forferdelig dyr tur.
Hjertelig takk til styret som hadde
arrangert denn euforglemmeliqe
turen for oss. Takk til Vigdis Simon'
sen som var reiseleder; ogmed orn å
gjgre det så hyggelig. SjåfPren må
heller ikke glemmes i vår takk,
han loset oss så rolig og sikkert

opplevelse. Vel, vi håper på
en hØsttur også, da blir det
en mullghet for dere som ikke b1e
med denne gangen. Ja, nå begynner vi faktisk å slede oss til
den allerede.
God sommer og på gjensyn

al-le

sammen I

Med takknemlig

hilsen fra

Solveig Berg
Yngva Fredriksen.
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NÅR DET GJELDER
SETSKAPSMAT

{-låva-a {'3r oq

GÅR YI TIL
Norderhovsgi. 7
Trf. 19 59 90 - 19 77 88
SN'TIER .'(OLDANR,ETN'I{GER
M'DDAG
,(År(ER 'S

kl. kvolitet - Prov selv!
Be om brosiyre.

14

HURTIG SERVICEI

Tclcfon 68 87 85, priv. 26 08 62
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