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TRIKKTSTALLTOTVITA

I gjeldende disposisjonsplan for Kampen, vedtatt i 1982,
er det forutsatt at det 24 mål store trikkestallområdet
inkl. vegvesentomta skal bebyqges med en kombinasjon av
boliger, næringslokafer og sosiale institusjoner som eldrebolig og sykehjem.
Vi har sett fram til at noe skul1e skje på området - men
det vi bIe presentert nylig i utkast fra Eiendonrssanering
Pb'os j ekt A/S f ikk oss til
å hoppe i stol-en. Som ved et t,rylleslag er ikke planområOet, Ienger bare det forutsatte området;
nei t'det har f ått t' (????? )
ny avgrensning ved at en plusr "n
ser på idrettsplassen bak skolen, Veslekampen barnehage og
skolehagen til Kampen skole. Tomta vokser med sOF. til 36 må1
med denne justeringen til mer ttnaturligert qrenser.
-Vi synes det er et nesten kynisk anslag moL et godt Iokalmiljø når en på denne selvfølgelige måte viI ta for av de
friområdene vi ennå har i bydel-en. Vi ønsker mange nye beboere
velkommen til et,bebygget trikkestal-lområde, men med st,adiq
nye og flere inbyggere her er det vel ennå mer grunn ti1 å
bevare de åpne qrønne områdene vi har. Kampen Vel vit kjempe
for at utbyggeren ikke får ta med den godbiteni ti11eg.

-Det er riktig nok foreslått eldrebolig og sykelrjern på ti11e;gget
men vi må ikke Ia være å gå imot utvidelsen av frykt for å
ta tomtene vekk for institusjonene. Disse var fra beqynnersen
forutsatt på detrll-i11etrområdet, og kan fremdeles bygges der.
-5el-v om vi ønsker å si et høyL og utvet,ydig nei ti1 planen,
vil vi ikke unnLate å nevne et par bra ting som også er t,att
med. Det er parkeringshuset og NSB-stoppestedet; altså noe for
både bilister og kollektivreisende.
-Kampem ver hadde møte 25.nov hvor disp. Trygve spjeLdnæs meqet
sporty oiientefte og stilte seg for hugg. Det kom ikke fram noe
spesielt nytt, men vi synes en av møledeltagerne karakteriserte
saken bra ved å kaIle det absurd at en i 1gB5 skulle behøve å
kiempe for noe så opplaqt som at friområdet bak skor-en må få
være i fred for utbygging.
Den videre saksgang er nå at forslaget 1.ii 6ndrel reguleringsplan skal behandles en evt. to qanger i bygningsrådet og til
srutt i bystyret. vi vi1 benytte de muligheter og kanaler som
finnes for å uttale oss og å påvirke saken.
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Adresse: Bøgata 2l
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redaksjonen:
Sverre Syversen
Ola Stafseng
Wenche Halvorsen
Joronn Dahl
Solveig Berg
L^y
Karl P. Sandbæk

Vi i Kampen Vel ønsker alle
Kampen-beboere en riktig
god jul og godt nytt år.
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NY BEDRIFT sLAR Rt]T PÅ

KAMPENI

NERL]ENS KJEMISK- TEKNISK

frVi har en, godt utdamnret og tjenestevi.Iliq flokk
med ansatte som o qså er meget un]ge. Vi jo bber sorn et
stillingene i vår
team. Svært marrge av de ledende
bedri f t er besatt av kvinner. rt Begynr-ler Adm. dir.
Rotf Gihbsson sin f'ort,elling orn Nerliens Kemiske Tekniske aktieselskap.
[.
1B?8 b]e Nerlien grunnlagt av Johannes Larsen i
ttNiede i liBott, bonde f ra Nes på Hedemarko
Johannes Larsen Nerlien som han etterhvert kalt'e s€9r
var en nysjerrig bonde som u,tnyttet sin inteligens ved
åstarte kodak som etter år ble til Nerliens kjemiskgt
med bedrifter som Norsk surstoff og vannstoff og
Nerliens foto.Etter hvert er det Nerliens kjemiske
handelsbedriift som står igjen som en meget sterk
bedrift og som er rent Norskrrned sa.mmarbeid både med
Svenske og Engelske bedrifter av samme sIag.
f\lerlien er altså en kjemisk teknisk handelsbedri.ft
som betjener sykehuslaberatoriumroljeindustri., helsevesenet, næri.ngsindustri en, f orskning o g urni.versitet.
De tar ogsådel i fi.skeoppdret,t og sidte nytt er sikle
erheten i laberatoriene som de betjBr€rrNerlien er
konsulenter som prøver å Iøse problemer i. kvalitets konrollen i disse industri.ene.Nerlien har i dag 45
ansatte, og med en omsettning på 45 millioner kroner
er det ingen liten bednift.
Nerlien har i.ngen eksplosive stoffer lagret i bedri,ften.
Vi har apparater og analyselaberatorierrVj. arbeiderned
Iivsviktige t.i.ng for sykehusene og folk jobber i huset
hele døgnetr
Vi er innflyttere til bydelen o9 det er en kjempe
forskjell fra Øvre Slottsgt.. Vi er en bedrirft i støp
ningsf asen når det gjetder rotf este t.it Karnpen, etter
hvert vil vj, gjerne,ha vår naturlige plass herrbåde
f,ysisk og ved å delta i nniljøet.
Vi liker oss godt. på Kampen.To av våre medarbeidere b
bor her.Vi skuIIe qjerne hatt flere boende herrmen vii
rnangler leiligheter o,g kryp inn for våle ansatte. Så
vist noen skulle ha noe ledig ville vi være takknemlig
for det.Firmaet har et sterkt behov for etbspisested
på Kampenrda vi ofte må ut til Lunsh, også de som
arbeider overtid savner et tilsvarende sted.
Som konklusjon på besøket vil jeg takke f,or en meget
hyqgelig samtale med Dir.Gi.hbsson o9 jeq har et
positivt inrrtrykk av at bedriften rned dir.Gihbbson i
spissen er Ievende interesert i rnil jøet rundt sj,n
egen bedrift, og av menn,esk ene som bor på Karnpen. De
har et stort billedrnatriale som de selv har ståt,t for
av vår bydel.Adm. diro Ghibbson er også selv rnelke pnoduserende bonde i fra Asker og dri'ver en ganske
stor gård med hjelp av datter og svigersønn.Dir.
Ghibbson er utdannet kjemi ingeni.ør gift med en
Amerikansk dame og har fine døtterer
Jeg kunne glede Dir.Ghibbson med at et spi.se sted
snart vil bli å fi.nne n bydelshusetrhvor det i april
åpner en fullverdig restaurantr
ElIers savner NerIi.en som alle oss andre bedre parkering
mulighet,er.Noe vi må jobbe i vellet.
På besøk hos Nerlien: l/enche Halvorsen
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tvtENIGHETSnÅoET

Det går ikke upåaktet hen hva Kampen wlenighetsråd
fortar seg - hvis noen skulle tro detr
La oss ta tomtesalget av Normannsgt.36.På et møte
i Kampen fienighetsråd den 23.I.1985 ble det vedtatt å sel9e tomta.
En by,gqekomitE skulle komme med et skriftlig forslag til fvleniqh*srådet om hvordan salget skulle gjennomfØrESo0gså om hvem som
skullekjøpersamt en vurdering av to arkitektforslag, og eventuelt,
nyeforslagli følge pr.lnkt 4 i vedtaket.Komit6ens mandat var også
å leqge en tidsplan fol det videre arbeid.Dette val punkt 5 i
vedtaket.
Det som er merkelig er at det i menighetsrådets
vedtak av 20.601985 viser seg at punktene 4 og 5 i.kke er fulgt.
Ble komit6en bare glemt,eIler er utred,ningen fra komit6en bare
blitt borte? Ikke 1agt ved saksdokumentene i. det hele tatto
Det, virker utnektlig son om et vedtak i fvleni ghetsnådet ex oV€r prø vd1
Nå er det bestemt at Kilkens bymisjon skal kjøpe
tomta, fvlen saken får et underlig sk jær når for eksempel et brev
tilMeniqhetsrådet fra arkit,ektene Dahl og Lorange på Kampen ikke
er forelagt flenighet,srådet i møte. wlenighetsrådet skal jo holdes
løpende orientert om hva som skjer i en viktig sak som denne.
det må være rjl';"":i1"":;"l"il!l"ilr:'T::i::;:r:*;::i 3:ltiiT;:"
rett og slett uredelig. Arkitektene følger føIer at deres
tilbud om å kjøpe t,omta har blitt uthengt som et forsøk på å
underby menigheten.Medandre ord narre menighet,en for penger. I an
åpen sak er dette natuligvis noe tuII.Hadde atl informasjon nådd
fram tiI l4enighetsrådets medlemmer kunne dette vært unngått.Det
er en selvfølge at aIIe brev som vedrøret Menighetsrådet skal
Iegges fram for dette.
Hell-er ikke brev fra Bymisjonen er forelagt rådets
medlemmetren korrespondanse som referer seg tiI vedtak fat'uet i
fllenighetsrådet den 20.8.1985.
Vi. håper at all saksgang som måtte skje videre blil
så korrekt som mulig.Et Menighetsråd er ikke tjent med å få
merkelappen rotete på seg.
Ellers tr ykke til med det nye wlen,ighetsrådet på Kampen.

Leif Vigeland
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Det uler og hyler ..r... hva er det? Huff brannbiler
på vei, de komm,er hitover opp Bøgt. De stanser.
lsHvor er det ?,,Jeg tengte med det sårTrnnr€ på bydelshuset,
ikke nå igjen To ganger har det brent der f,ør.
På med kåpa o9 oppover bakken i full fart. Nei heldigvis
ikke bydelshusetrmen galt n,okk av like velI. Huset ved
siden av City taktekking brandtrdet huset sorn nesten var
ferdiq restauret.Masse mennesker og enda mer røykrnoen
flamnn,er kunne skimtes inne i husetrrutene sprang.
Stiqebilrhøytrykk slanger oq enda mere røyk.Jo heldiqvis
så det ut til å være mer rø,1k en iId.mEN en brann i disse
omgivelser hvor det er så mye gammelt og så mye treverk,
det får oss t,il å grøsse på ryggen.
Nå var heldiqvis dette huset tomt..... tomt? jeg komrner
i tanker Då at det er flere hus som står tomme rundt om
her.Hva om noen er uforsiktige med ild inne i disse?
Hvor mye blir ødlagt av flammenes rou da?
Vi må.. kreve av huseierne av disse tomme hus at de enten
river dem ilÅ. Eller sikrer dem på en skikkelig måte.
BRANN ER UHYGGELIG.

lJenche
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TRAFIKKIN I BRINKIN OG NORIVIANN:iGATA.
Ja nå er vinteren her og med den snøen som tydeliggjør
problemene med trafikken. Spesielt i Brinken og Normannsgata mellom ÅXeUergveien. og Ullensakergata gjØr parkerinq

sitt ti1 at qatene i praksis bare har en kjørebane- til
alle årstider.
På vinterstid uten brøyting kommer ikke bilene ut av sporet
for møting -dr g gatene envegskjørt, i praksis.
Hvorfor ikke formalisere dette endelig for hele året ved å
skilte for envegskjoring ? Da kunne vi slippe t,railerne
som sneier vekk belistingen rundt vinduene våre når de må på
fortauet under møtinq.
Ledalover

Denne ortikkelen har vi sakset

fra Arbeiderbladet mandag 2. desember 1985.

Prærie-ell
Aa OIa Stafseng
Vi som bor i et byfornyelsesområde som Kampen, får sta-

dige overraskelser som gir
grunnlag for å reise prinsipielle
spørsmål om bypolitikken. Senest har vi hatt en disputt om

Brinken (skråningen fra Kam-

pens park mot Tøyensenteret),
der Bygningsrådets store koalisjon i august trakk i bremsen
for nokså ville byggeplaner. Etter mitt syn fikk A og H her
kalde føtter ved slmet av konsekvensene av sin egen politikk De har sagt a, men vil
ikke si b. Tiden er inne til å se
på a: De politiske og prinsipielle problemene i byfornyelsen.
Kampen er passe trangt, sentralt og populært til at pro-

blemene synliggjøres.
Siste nytt fra Kampen er en
ny privat utbyggingsavtale
med Eiendomssanering om

.trikkestalltomtar, som er på

24,5 mål og der kommunale or-

ganer har vedtatt at det skal
ligge sykehj em, trygdeboliger,
boliger og 2 barnehager. Nå
foreligger planene fra den reguleringskåte entreprenør, som
har prestert å nekspropriere,
ytterligere 12,5 mål: Han har
rfqttr Kampen skoles idrettsplass og skolehage, samt Veslekampen barnehage
som skal
utsletbes. Det er mer-genialt:
På de opprinnelige 24,5 mål

bygges parkeringshus, kontorbygg og 8-12 etasjes blokker (roppslqttende bebyggelse'). På røverskjerpet plasseres

sykehjem og trygdeboliger,
men selvsagt ingen barnehager
(minus 6n i avgang). Det hører
med til historien at det er skapt
en smakfull H og A-konstellasjon her også (selv om det primært er forretninger), ved at
Eiendomssanering har engasjert det lokale A. Bastiansens
arkitektkontor til planarbeidet.
I Oslo er jo business lik poli-

ukk.
Politisk ser det ut som om Oslo Arbeiderparti eies av Bygningsarbeidernes forening, og
Oslo Høyre av Entreprenørene
(i slike spørsmål). Sammen blir

de en sterk allianse for å rive
og bygge i hytt og pine
utenA

ta sitt politiske hovedanwar
alvorlig: Å få orden på sitt
verktøy, og bringe folkeskikk
inn i forholdet mellom myndighet og befolkning i Oslo. Oslo

AP har etber det som egenilig
var et valgnederlag, i denne
sammenheng stilt seg alffor

billige spørsmål: Partinavnet

og .nye grupperD høres

flott ut,

men er peanuts. Nei, Svein
Larsen og Bjørn Tore Godal,
Thorvald Stoltenberg, Tove
Heggen l,arsen og Bernt Bull
konkrete hver- det er i vårt
dagsmiljø
dere blir.sett': Uten
visjoner eller meninger om byezl som sprenger det hjelpeløse
spillet mellom en administrasjon i intern krig og markeds-

krefter som tilhører forrige år-

hundre (tomtebaronene). Jeg er
også blant de få som lar meg
forføre av Albert Nordengen,
Sigurd Østen og Hans Svelland
når de snakker på den måten

ordentlige byborgere skal gjøre

sin. Men i Oslo blir
- om byen
praksis
villere og mer primitiv
enn i noe sivilisert samfunn,
enten det er bomiljø eller trafikk vi ser på. Når meninger,

visjoner og prinsipper uteblir,

er også byregierings-reformen
en lite troverdig krykke.
I hele Europa skjer det noe
nytt med byen i 80-åra, som
giør at både gamle tenkemåter
og fordommer bør legges på

hylla. Men måten vi skal
krangle om denne uMklingen
på i Oslo, er usmakelig. Jeg
tror også det er ganske usmakelig for arkitekter og entreprenører som riktignok skal
tjene penger, men som kjenner
byen og kommunen. Det er
fryktelig usmakelig for oss som
er engasjert i bydelspolitikk det er for simpelt i 1985 å skulle
trekkes inn i slik_e fluepapir av
politisk tullball: Å skulie ilass
for noe så opplagt som en.sentrumsskole som Kampen (100
år i 1986)
skolehage og
- deres
idrettsplass,
og en av de to barnehagene som ble etablert i

er bpolitikk?

"Trikkestalltonta> pQ Kampen er ved,tatt utbggd med blant annet sykehjern og trygd.eboliger. En ny
prioat utbyggingsan:tale med. Eiendomssønerirry. (Foto: Vid.ar Ruud).
1980 da tilbudet skulle forbedres i indre bydeler. Det er også
usmakelig og tåpelig at kom-

munen skal kjøre fram en entreprenør mot dette som skal si
at vi dermed bekjemper trygdeboliger og sykehjem. Men slike prærieslagsmål mellom sett-

lere hører hjemme i westernbøkene, og ikke i en (antatt)
sivilisasjon som Oslo by, anno
1985.

Det usmakelige bunner til
sjuende og sist i politikernes
abdikasjon. Det er Oslo Høyre
og Oslo Arbeiderparti som må
gå i seg selv og spørre om de
har noen selvstendig bypolitikk
for sine egne og and.resvelgere.
Entreprenøren og hans barn,
bygningsarbeiderne og deres
barn - de skal ogsribo i og
bruke byen. Dersom det fins
politikere og ikke bare et A./S
Oslo, er oppgaven for det ene å
beskytbe entreprenørene og
bygningsarbeiderne mot deres

kortsiktige interesser
og for
det andre, ikke minst å- beskytte deres kvinner (respektive ektemenn) og barn mot deres
kortsiktige interesser.
I tilfellet Eiendomssanering
kan det selvsagt hevdes at det
er tillatt for alle private å levere byplanmyndighetene reguleringsforslag på en annen
.manns' (Kampen skoles)
grunn. Men det er dette som er
abdikasjons-politikkens argumentasjon. Denne havresekk-bukken er bride privat og
kornrnune i politikernes fravær. I Brinken ved å true bebrorerrer

vennlig og tydelig med at

frivillig salg av egen bolig kan
lønne seg bedre enn en eks-

propriasj on. Hj emmelgrunnlaget lar seg vanskelig avklare
ved henvendelse til 3-5 kommunale enarkist-etater, men
denne t54ren marshal'er er jo
gi ennom utbyggingsavtalene
utsendt fra den føderale by-

myndighet.

Denne politiske gjemsel{ek
går ut over folkeskikken og
moralen. De som har politiske
topp-verv i Oslo, har faktisk
ansatt en masse fagfolk og

administratorer som verktøy i

bolig- og utbyggingspolitikken,
og det er en primæroppgave å
sørge for at deres sektor ikke
framstår som vernede arbeidsplasser. Selv om A og H
syneS at beboermedvirkning i
byfornyelsen er blitt pybon,
trenger de ikke gå til den motsatbe ytterlighet. Der er selvstendiggiøring av partieng og
korhmunen helt sentralt A sørge for en renslig kanal mellom
planleggere og berørte
- og
ikke rote sammen interessene
mellom ulike parter. For det er
politikerne som har satt stjerne
på marshalen som sier han vil
rive barnehagen eller Hansens

privatbolig.

**,<'.#Se{ffiffiC*

KAMPEN VEL

S

HØST

TUR::::

24

OKTOBER

I dagesvis hadde soLen skinrt ned på oss fra detdå
og det lovet godt for den, forestående buss turen til Kampen
Vel.Det var ingen liten tue vi skulle ut på nei, vi skulle
til Karlstad i Sveri.ge.
Dagen kom oq tåka Iå så tett og lavt at det ble
vanskliq å knytte skolissa, men tengte vi det, er nok bare
morgen tåke, det, pleier å være slik på høsten.Klokka 800 om
morgenen den 24 oktober la bussen av gårde. På grunn av det
f,ine været i det siste hadde jeg taqt en rute som virkelig
skulle få sultende naturganer tiI å vekkes til Iive. wlot
Kongsvinger bar det, litt flekkglatt her oq der, men det var
jo tidfig på morgenen og aIt kunne jo skje.Tåka hadde letnet
litt.rmen vi så stadig opp mot himmelen etter btå flekker.Vi
passerte Svenske grensa nesten uten å se den. Så skulle vi inn
i og nedover Fryksdalen, et virketig vakkert stykke SverigB.ror
vakkert?? jo det kan hendervi så jo konturene av vann av 09 tilt
ja de skulle t"il og med være qan,ske store.Vi busset oss inn til
Mftarbacken, t,i1 T orsby langs hele Fryken og ned t,if Sunne.
0jroj fittblå himmel kunne skimtes oq et herli.g hotell.Her
kun,ne vi drikke en etterlengtet kopp kaffe.For et sted.
HotelL Selma Lagerløff, det var virkelig IiLtav et sted og
krever i grunnen et kapittel for seg selv.Vi ble tatt i mot, av
hyggelig vertskap som tryltet fram varme rrrienerbrød og gloheit
kaffe tiI 3? ikke anmeldte gjestet, bare det var fint gjort.
lvlen viderervi begynte å få dårliq t.i'd.Vi skulle vætre i Karlstad
i wlarie Berg skoq kI.13.00.Litt sent, kom vi, menr her skinte solsn.

Forran, oss inne i spisesalen åpenbarte det seg et lunch bord

som

ta pusten fra hver som helst.Dette var et Vtrarmlensk
smørgårdsbord og her var det ultvalgrikke bare detrmen verten som
ønsket oss velkommen holdt et skikkelig introduksjons kurå i
hvilken rekkefølge alt skulle spises å hvordan.Det var vikLig.
Gode å mette reiste vi der i fra etter et par timer.Vi sku1le
inn i Karlstad og handle.Ja det var meget spesielle utsalg som
skulle besøkes.Når alt og alle var t.ilbake i bussen bar det på
vei hjemrmen først skulle vi stoppe i Årjångrflesket skulle
sikres oqså.Alt på plass igjen,og vi skled rolig igennom tollen.
Noen hjerter banket kraftigrmen med en snedig omplassering av
diverse varer gikk alt bra.Vi hadde tross tåkehavet en fin tur
synes jegrlitt tang kansjermen de II timene gikk veldig fort.
Rei sel eder:
[/enche
kun,ne

IKKE T ÅR IGJEN NEII I I

I år skal jeq ikke sovrxe ved julebordet. - ikke bli helt
utslitt.
Det er så mye qod julebaksl å få kjøpt ferdig.
qikk
Jeg
til innkjøp av sirupsnipper, det var bra nok,
merT det var Iitt
uvant med ferdigkjøpt, jeq synes julenissene på kakeboksen sank sammell i skarn og tengte
tr Lat kjerrinrgrf . Det sto fremdeles 5 tomme bokser igen.
Det qikk en, dag - det gikk en uke hvor jeg stadiq plan,Ia
å fylle opp med ferdig kjøpt". Det qikk bare ikke, for
boksenie sto der bare å så fornærmet ub. Jeg terngterret
par posjoner kansje kan, jeg bakert. llet Lrle kokr--si<aker
og serenra kaker. Boksen'e med stjerner Iyste li,t,t mer
ett,er å ha blitt.0yft
med kokkos kaker. FremdeLes 3
bokser igjenr. Havremakroner kansje? samd kaker -kromkaKer.
Så var det gardin,ene, de hen,gt.e jeg opp for ikke så lenge
siden - det holden. Etter som den, sidte uken nærmet seg,
synes jeq gardin,ene blir sbadig qråere - de må nok vaskes
Så var det kob,ber og messinrg det må være blankt.
Julepynten skulle finrnes fram dern er best,andig gjemt
Ierngst vekk. Dører og skap på kjøkkeneå rnå vaskes.
Jeg har en besternt følelse av at jeq må kjempe for å
holde meg våken i år også,
er det noen som kjenner seg
i gjen ?
I stedet f'or f erdi 9k jøp t g;ir jeq bort noen oppskrifter
som er prøvd å synes de er bra.
Verden,s beste pepperkaker.
500 er. smør 500 err sukker 250 9r'. sirrr.rrp
varm6s tiI kokepr,rnkf,etpør i 150 gr. grovhakket
sukat -I25 gr. qrovhakket mandler 25 gr kanel
l0 9r. nelikk l5 9r. pott,aske utrørt i fitt
kokt, lurnker,t, vann, Når det, hele er avk jø1t

blandes i I kg hvetemel.Deiqen formes til tykke
pølserrlegqes kaldt natt,en overrskjæres neste dag
i tynn'e, tynn,e skiver som stekes Iyse brune.
Det.te er en stor posjon.
tITVI[JTE K0KK0S[Y|AKRONER.
Segg- 250 gr. farin -300 gr. kokkos måsspo
Visp e99 og sukker ha i kokkos.Sett små topper
L

på sm,urt plate.

HA\/REfYIAK RONER

I25 g,r. smøtr - L25 9rr. fari.n - I egg - I00 9r.
hvetemel 100 e,rr havregryn -L/z
ts. hjortetaksalt
Smør oq sukker røres i 5 m,inutter, tilsett
det
øvrige.Deigen settes med ts. på smurt, plate.
Stekes i varm ovn i ca. l0 min.
KRUMKAKER

T a lik vekt av eggr mel, smør, sukket.
Visp egg og sukkeq-ha i åmeltel smør
og mel.

Dette er oppskrifter det jeg sines det ikke
er a1t for mye arbeide med.De er gode syn,es de
fl es te.
God

bakst
God JuI
Sol veii.9 Berg

PLAT{ETARIUM PA I&TMPEN?
lløpetav junimåned vilfølgende ide bli forelagt Oslo kommune:
^
A bygge et Planetarium i l{ampen Park, på toppen av det ubrukte vannreservoiret ved Sons gate.
Et Planetarium er en kuppel med kraftig prosjektor som avbilder stjernehimmelen med roterende planeter, meteorer, nordlys, stjerneskudd, romstasjoner osv. Flere land har i det siste bygget slike planetarier, og de er blitt store
publikums-suksesser.
Kampen Planetarium vil få en kuppel på 30 meter i diameter, og vil ligge vakkert tilpå det høyestepunktet i området. Med sine ca. 600 sitteplasser kan det
også benyttes til konserter, dans, teater- og ballettforestillinger, og til skoleog utdanningsformål. I Planetariet vildet også bli et galleri og en restaurant.
Prosjektet vilbidra tilå bevare Kampen som et levende kulturområde.
Kampen Vel er informert om prosjektet. Parkeringsproblemer må selvsagt
løses før prosjektet kan bli en realitet, og Kampen Vel vil bli orientert og tatt med
på å finne løsningen. Bl.a. vilalltrafikk tilPlanetariet bli styrt via Ensjøveien/
Økernveien.
I og med at Oslo Kommune ikke harde nØdvendige ressurser tilet slikt prosjekt,
vilman henvende seg tildet private næringslivet for å innhente økonomisk støtte
slik at Kommunen gir grønt lys videre.
Parkområdet med Planetariet vilvære med på ågøredette området tilen
attraksjon, ikke bare for oss som bor her, men også for tilreisende fra resten av
Norge og utlandet.
Undertegnedeer initiativtakere tilprosjektet, i samarbeid med arkitekt Jon
Platou og teatersjef Toralv Maurstad.

AnneMayNilsen
Skuespiller
Norderhovsgt.38

Joronn Dahl
Galleri Kampen
Norderhovgt.30

Et moderne
Lita
ei

eventyr

lita
Det var en gang
jente som vokste opp i

nen.
og vever var
hun. Lett på foten som
ei linerle. Sin alder til

veldig stor hverken slik
eller sånn, ble hun iallefall gammel. Mye opplevde hun innen hun
kom så langt denne Askeladdinnen. Fant både
utgåtte skosåler og litt
av hvert annet under
veis, selv om hun ikke
fant en prins å målbinde
det med. Var fornøyd likevel, bare hun kunne
ferdes trygt på gater og
stier på jakt etter lykken i en vakker natur og
andre ting å berike livet
sitt med. Nå fatt det seg

hjemme

en stor by. Byen ble
mye større etter hvert. tross. Nå dansa hun
Om ikke jenta ble så rundt på stuegulvet

slik at

røverre,

tyrer

og

ransmenn begynte å gro
paddehatter.
En ny og annen tid å leve i, og med, kaltes det.
Fengslend ble fulle. Så
fulle at de som rådde for
lov og rett fant ut at en
bare kunne ta seg av de
aller verste lovbruddene
og legge det andre til side så lenge. Dessuten
fant de trøst. i at det var
verre i andre land det

opp som

var naturlig å

sam-

menlikne seg med. Hva

de nå mente med det.

Nå var det ingen annen råd enn å hjelpe seg
sjøI, mente Askeladdin-

til

nitimens fi-

ne melodier. Løfta beina
både litt høyt og enda

litt høyere. Kunne ikke
vite om en ransmann

hun møtte var lawokst
eller høyvokst. Det hun
visste. var at han var
særs var på et visst
punkt av kroppen. Det
var merkelig nok på et

punkt han sjøl

ofte

brukte til våpen å krenke kvinner med. Ble han

sparket om bare litt der,
ble han hjelpesløs enten

han nå var ute for

å

voldta et barn eller en
yngre kvinne, eller bare

ka. Sto Mkroket og hylte som en stukken gris.
Nå pilte hun sjøl av gårde så fort hun kunne
mens hun gråt og skalv
ved tanken på det fæle
hun sjøl hadde gjort. Og
det attpå til før han fikk

slått ut tenna

hennes.

Kanskje havna hun i

fengsel nå. Kanskje var
det ennå noen ledige
plasser der kvinner satt
fengslet. Dager kom og
dager gikk, og ingen
ting hendte. Men hun
øvde seg aldri mer på å
forsvare seg. Det var li-

kere at hun holdt

kelige dager. Helt til

å rane et eldre men- den dagen prins

neske.

Som tanken tenkt,
kom dagen da hun selv
møtte en som ville røve
veska hennes. Mye folk
var rundt, men mange
forsvant. Og de som var
att fikk det brått travlet
med å se en annen vei.
Hun holdt igien alt
hun var kvinne for.
Først da han sa: e$lipp
veska før jeg slår tenna
ut av kjeften din' brukte hun beinet sitt like

før hanken på

seg

hjemme og ikke gikk ut
mer enn hun måtte.
Og sånn levde hun da
alle sitt livs siste ulykDød

kom og befridde henne.
Han var det så visst ingen grunn til å fq/ete.
Han strøk henne bare
varsomt over håret og

ba henne følge med.

Med ham forsvant alt
vondt som hadde hendt

henne siden hun ble

gammel og ikke lenger
var til noen nytte. Sånn

endte også dette eventyret godt. Slik alle eventyr bør.
LILLE ROSIN

veska

røyk av. Han slapp ves-

TogEnFoToennFEn
Hagegt. 25, 0653 Oslo 6, tlf . 19 37 69

ils

Vi tilbyr fotografering hvorsomhelst og nårsomhelst. I vårt studio, ute i naturen, eller i ditt hjem.
Avtal tid.

Anfitesjonslovcn
Arbeidet tilflyter den kompetente til han
oversvømmes.

RABATTKORT
Ved fremkalling og kopiering av farvefilm gir vi deg

nå et spesielt godt tilbud.

Arne Albertsen
taPersermesler
Omstcpping og betrekkrng av mooler
og slilmøbler ulføres fagmesstg

Henter og brlnger
Tlf. 1 9 68
Hagegt.

48

TøYENSENTERET

_

Terje Gudrtt.tt dsenab

OSLO 5

TELEFON 67 67 36

FOSSVETEN

24, 0551 OSLO 5

5KO

HERRE

I

-

TELEFON (02) 38 37 47

GENERASJONER
BARN

Afi

4WDA,TER
IIUNDBYE-no

a?2
()T{SIER

Hageqaten
Hagegt. 24 -1øyen Sentrum - 0653 Oslo 6

rlf.

36

Tlf. I9 43

19 34 43

Vi har godt utvalg i hansker og
pelsvotter for både damer og
herrer, og til rimelige priser
Egen produksjon

l{arsfoEKSPERTEN
Tlf .: 67 l0 -51 - Tøyen Senter

Barnetøy i herlige pasteller, 0 - 12 år
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*
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Lg
Vi

VELKoAnEN TI L

- Slr0p

legger vekt pa kvahlet og lave pnsel
10% rabaft til pensjonister

På TøYE^,

OSLOS STøR,STE
UTVNLG I UTSTYR
oG Rn"sroFF TrL
VIIVLEGGITG

LRUE PRISER

Oq SPESIRLT'LBUD
E.l.lGtsilnrusEN& co
HR6Eqr.36 -OSLo 6
TøY€NSENTERET

TrF.rol)f

9 o3

?2"

Garn
Leker

Alttd sode ritbud

Hagegt. 28 - Tøyensenterel
Tel.: 19 76 94

lruspeslnltsrFlre

ALLTIb

96

SKaI De (jøpe fiarcfor?

TO-8.4 Srutet & Tobakh
Solveig Andreassen
Hagegt. 36 - Oslo 6
Tlf. le 7331

V
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TøYEN BOK & PAPIRHUS
ROLF THORSTENSEN
TøYEN SENTRET
Hagest. 28, 0653 Oslo 6, Tlf. (02) 68 46 41

GODT NYTT ÅNI

FLøyelsmatt, bIå himmelrgnistrende stjerner som
gir gjenskinn i den hvite uberørte srtØerto
Den store hvite månen kaster sitt lys ned slik
at diamantspitlet. i snøen blander seg med mørket
myke skygger fra trærne.
Det er romjuls natt, det er st,ille.
Som en strek med mange hull, tegner det spol i
snøen som forteller at en revtkansje eD hare
nettopp har pasert.
Lange Iitt uformelige skygger forstyrrer plutselig
spillet i snøenrlett pusting og som en eim i damp
stopper hest o9 rytter.Hesten ser seg Iitt urolig
omkringrlurer vel på hvorfor denne brå stanso
Rytteren blir sittende stille i sadelenrtitter opp
mot stjerne himmelenrsom for å suge inn stilheten.
Glipper litt med ø!nene mot det sterke månelyset.
Romjuls nattr.... siste natten i det gamle året
som har bragt med seg både sorger og gleder.Er
det det du t.emker på rytter, der du rolig med en
prustrende hest under deg har sLoppet.
Prøver du å lese i stjernene hva R,€stE år skal bringer?
hva morgendagens aviser og nyhet.er vil fortelle ora
sult åg krig.
Jeg ser du skutter deg i kttlden, er det på grunn av
urolige tanker?
Stillheten, ettertankene på denne siste natt,
aIt virker så fjærntoDet berøret ikke degr ikke i
da gr
Lunt bøyer du deE mot hestens hoderklapper den med
myk håndrmens du hviskerrgodt, nytt år, inn i øret
dens.
Rolig snur hesten på hodt,etrser deg et øyeblikk inn
i øynene, føt den forsiktig skritter videre i natten.
ttjenche HaI vo rsen

