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SNART HØST
Så ble det nesten høst før nummer 2 kom på
bordet. Forsinkelsen skyldes at redaktøren
nedkom med sin førstefødte i vår, og i den for-
bindelse var det mer arbeid enn ventet...
Det ser ut til at arbeidet med avisen skal gå
lettere og lettere etter hvert. Det har meldt
seg interesserte som vil være med i det redak-
sjonelle arbeidet, og i tillegg har vi knyttet til
oss noen faste bidragsytere.
Vi regner med å sende ut neste nummer
omkring den L. desember. Dette blir siste
nummer før jul, og stoff/annonser til dette
nummeret må være oss i hende senest 1.
november.
Forsidebildet til dette og forrige nummer er
tatt av Eva Brænd.

Bydelshusets daglige administrasjon:
Kari Lohne (daglig leder). Bøgata 2l B.
Bøgata 21. 0655 Oslo 6.
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Kampen har en skolehage ennå!

Tbkst: Turid McAdam
Foto: Eva Brænd

Hvis du tar deg en aftentur forbi
skolehagen på Kampen (bak skolen
ogVeslekampen barnehage), vil du
få se mange små grønnsak-parseller
innimellom områder av ugress.
Hvis du også vet at det ikke har
vært satt av penger til organisert
drift av skolehagen i åq vil du
kanskje også lure på hvem som har
drevet frem disse små jord-lappe-
ne?
Svaret er at de små parsellene er
drevet frem av lærere, elever, bar-
nehager og lokalbefolkning som
ikke har villet akseptere at god,
dyrkbar jord ligger brakk og somå synes det er en skam at kommunen
velger å spare penger ved å frarøve
bybarn et verdifullt tilbud.

MARKENS GRØDE
I år har vi på Kampen greid å orga-
nisere dette spontane dyrkingstilta-
ket ved hjelp av jungeltelegrafen og
lærer Hardis Nyheims innsats. Hvis
Oso-politikerne ikke ombestem-
mer seg til neste år, stiller vi nok
opp med spader og frØposer, klare
til ny runde mot ugress og ned-
gangstider. Men våre barn fortje-
ner å ha denne jorda og de fortje-

ner å ha politikere som legger for-
holdene til rette og foreldre som
oppmuntrer.
I år vet vi med sikkerhet at vi kan
høste salater, reddiker, kåI, banner,
tomater, blomkåI, gulrØtter, kålrot,
løk, purre, kinakål (som ble mislyk-
ket) og mye mer. Ikke værst - tross
alt. Men ingen hageslang, takk!

<<La Skolehagene leve!>>
sier De GrØnne i Oslo.

KampenPosten siterer fra en løpe-
seddel adressert til bydelsutvalget i
Gamle Oslo...
Vi- DE GRØNNE i Oslo-appelle-
rer til de politiske partier i hovedsta-
den om å gjøre noe, fqr det er defini-
tivt for sent og et umistelig innslag i
Oslo-miljøet selges til hpystbydende
for kortsiktig vinnings skyld. Vår by
trenger skolehagenes KULTUR-
LANDSKAPER - langt mer enn
noen tusen kvadratmeter nye KON-
TORLANDSKAPER, som vel blir
ett sannsynlig oalternativ". Byens
politikere har nå sjansen til å vise i
PR.AKSIS og i SAMARBEID ar de
mener alvor med sitt natur- og milj6-
vernengasjement. Tb klare foruset-
ninger:
I. Eventuelle lokale endringer b6r
være midlertidige inntil Oslos øko-
nomi bedrer seg og ySLgg_kgmbl=
nerte løs ningg! kan etableres.

Det gror i skolehagen!

2. Den kompetanse som finnes
innen dagens skolehageledelse, må
utnyttes fullt ut for å samordne de
ulike skolers interesser på tvers av
bydelsgrensene.

På vegne av koordineringskomiteen
for DE GRØNNE i Oslo:

Oddbjørg Evang Olav Benestad

DE GRØNNE i Oslo,
clo Benestad,
Holmenkollvn. 78c,
0391 Oslo 3,
tlf.: 14 94 18.

DAME OG HERREFRISØR

FøN

Nq[-uDilo
EORilhq-NB

Bøgata 10
Tlf.: 57 13 73
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H trv<'rk i Kutnpcn bt,tlt,ls|tu.s.

Innbrudd og grovt hærverk i
Kampen Bydelshus!

I slutten av juli ble det begått innbrudd og omfattende hær-
verk 

_ 
i -Kampen Bydelshus. Bygning, dører, vinduer og

enkeltgienstander ble skadet, samt diverse kontorutstyr.

er slike eventuelle meninser kom-
met temmelig dårlig frem. Man kan
bare gjette på hva som eventuelt er
årsaken til det hele, hvis det finnes
noen <årsak". Det er i tilfelle neppe
dette man kan kalle meninsers
mot! KampenPosten håper sa'i<.en
blir løst, og at den eller de som er
skyldige må stå til ansvar for det er
gjort! Man kan bli fly forbanna av
mindre!!!

IKKE FøRSTE GANG
Dessverrc. Og det er ikke lenge
sicien, eller særlis lans tid mellom
hvc'r gang. Boretislag"opplever fra
ticl til annen knusing av glass ved
inngangspartier o. l. Samvirkelaget
pa den andre siden av Bydelshuset
opplevde to innbrudd på en natt.
Unge innbruddstyver knuste et
vindu og stjal ø1. De brøt seg inn i
Bydelshuset og holdt "fest>! I mel-
klmtiden var knusing os innbrudd
blitt varslet, og butilkå fikk satt
inn en nytt vindu, midt på natten.
Scnere samme natt kom imidlertid
de samme hyggelige <gentlemen>
tilbake og knuste det nyinnsatte
vinduet, og stjal mer Ø1. Hva gjør
cn med sånt?

Par kontoret har noen slått i stykkcr/
knust skrivemaskinen, telefoncn,
tclefonsvareren, kopimaskinen ttg
en skriver. Det er visstnok inuen-
ting som er stjålct. Den elleide
som har gjennomført dette har øns-
kct ii ødelegge, ikke stjele. De
materielle ødeleggelsene kommer
opp i meget betydelige summer.
Hierverkct cr etter all sannsvnlis-
het blitt gjennomført ved hjeip ai,
kraftige.slagvåpen'.

POLITIET ETTERFORSKER
Kriminalpolitiet cttertirrske r nå
saken, i samarbeid med bvdelsnoli-
tict. Ette rforskninuen staitct unticl-
delbart etter at ikadevcrket ble
oppdaget av ansatte i husct, tidlig
orn morgencn. Dct ble tatt tekniske
prøver og funnct enkcltc gjcnstan-
dcr som sammen med vitneforkla-
ringer kan gi et bildc av hvordan det
grove skadeverket er gjort. og av
hvem. Med de kunnskaper ikkc
minst bydelspolitict sitter inne med
om lokale forhold. kan det værc en
mulighct for at sake n blir oppklart.

BARSKE KARER?
Hvis dennc handlingcn er gjennom-
ført for å gi uttrykk for meninger, så

Helsetjenester
for Kampen
har flyttet til
Brinken!
Tbkst: Tbril Hegvik

Vi som bor på Kampen har
fulgt med i byggingen nederst
i Brinken. Mange har vel som
undertegnede, ergret seg over
al Kampen park ble bygget inn.

Nå har det allikcvel kommet noe
positivt ut av byggevirksomheten i
og med at helsetjenesten for Kam-
penområdet er samlet i den minste
av høyblokkene. Den har adresse
Økernveicn 13, men inngangen til
resepsjonen er fra Brinken.
I resepsjonen vil en få hjelp til å
finne frem til de ulike tilbudene
som finnes i huset. Fra ulike adres-
ser åTøyen og Grønland flyttet de i
januar i år; sosialkontoret, helsesta-
sjonen for mor og barn, og de
såkalte hjemmebaserte tjenester
som hjemmehjelp. hjemmesyke-
plcic. fotpleie. aktivitør. crgoter-
peut og fysioterapeut.
Også legene på helsesenteret kan
gå på hjemmebesøk om nødvendig.
Den som har behov for hjelp kan
henvende seg direkte til de forskjel-
lige kontorene med forespørsel.
Telefonnummeret til Økernveien
13 cr 66 73 00.

Leve Ola Narr!
Borettslaget Skedsmogt. 4-6 ved-
tok enstemig på generalforsam-
lingen 22.5.89 å støtte Aksjons-
komiteen .Leve Ola Narr" med
200,- kroner. Vi sender også denne
meldingen til KampenPosten med
oppfordring til andre borettslag om
å gjøre det samme.

Med hilsen

Annette Koefoed

for Borettslaget Skedsmogt. 4-6.



OPPRØR PÅ GATGEBERGI
Tbkst: Amund Eriksen

KampenPosten er nettopp blitt informert om en arbeidskon-
flikt av et spesielt slag i Galgeberg-området. Vi har kanskje
ikke ry på oss for å dekke de aller siste nyheter umiddelbart,
men vil selvfølgelig giøre vårt for å bringe nyhetene videre så
fort som mulig. Dagens oppslag gielder følgelig en lønnskon-
flikt fra aprit 1878. Ja, du leste riktig! Fra 1E78.

Bakgrunnen for konflikten var en
nedsettelse av lønnen ved flere
mekaniske verksteder. Lederen for
Kværner Brug, stadshauptmann
Oluf Onsum, fikk skylden for det-
te. Det ble hevdet at Onsum hadde
overtalt de andre fabrikkeierne til å

;.gå til lønnsnedslag.

URO I VENTE
Dette førte til sammenstimling av
store menneskemengder utenfor
Munkeengen, eiendommen til
Onsum, tre dager på rad. Den
tredje dagen gikk det rykte om at
noe mer enn bare alminnelig uro
var i vente. Politimesteren ble
såpass engstelig at han alarmerte
kommandanten på festningen og
fikk samlet tropper.

STENKASTING
KampenPosten har ikke grunnlag
for å si noe presist om årsaken til
det videre hendelsesforlØpet, men
vi konstaterer at kvelden ble fylt
med steinkasting og bruk av køller,
uvisst i hvilken rekkefØlge. Men det
var politiet som brukte køller.
Almuen holdt seg til stein. Da det
ble funnet noen hauger med pukks-
tein i Galgeberggata gikk det hardt
ut over politifolkene. Morgenbla-
det (som antagelig hadde en annen
redaktør den gangen) skrev:
<Fruentimmer og børn såes å bære
puksten i sekker og forkleer til ill-
gjerningsmennene som benyttet
dem". Det ble hevdet at det var 5-
6000 mennesker til stede i striden.
Men så kom kavalleriet, og de
greide å skremme folk hjem.

SLAG PÅ KAMPEN
Dagen etter ble også livlig. Da var
det flere folk til stede. Aftenbladet
skrev 15-20000.Vi kan i hvertfall gå
ut fra at det var mange. Politiet og
soldatene klarte å holde dem unna
huset til sjefen for Kværner, og mas-
sene trakk seg over mot Kampen og
Enerhaugskleiva. I Enerhaugs-
kleiva ordnet kavalleriet lett opp,
men på Kampen ble det nærmest et
slag. Oppe på høyden hadde folke-
mengden bygd barrikader, og
greide å holde stand mot kavalle-
riet. Om kvelden kom så fotsol-
dater til hjelp, med bajonetter. Da
forsvant mengden i Kampens gater
og streder. 24 personer ble arre-
stert.
Morgenbladet kommenterte at <Li-
geoverfor 5 a 6000 slusker står det
ingen tilstrekkelig respekt av et
hvilket som helst antall eketreskøl-
ler; det er ene og alene respekten
for en mulig alvorlig bruk av blanke
våpen eller skuddvåpen som holder
en sådan masse i ave, og som i rege-
len vil gjøre atanvendelsen av disse
våpen ikke utfordres."
Like etter (i 1878) ble opprøret på
Galgeberg skildret av en S.K. i en
stor visetekst, og KampenPosten
siterer i utdrag:

,,Den anden Aften stod der et forfæreligt Slag
Og mange fik et Drag af en "Sabel-Sag>
Pøbelen de bygged Baarikader flot
Og slog med Stokke, Stegepander - hvad de fandt forgodt
Det smukke Kjqn hjalp ogsaa til
Tænk dem, hvilket rædsomt Spil
Og en saadøn Regn af Stene som fandt Sted
Mån gik op paa Thgene og kasted Stene ned
Paa Politiet, men tænk dem, især
Paa vor stolte, flinke, tapre gode Militær;
Thi Pøbelen mod Soldaten nærer Fordom
Og derfor blev det Allerværst da Militæret kom.

Hurra for Thnken om det hele Oplqb der
Og vor Militær - Men først og fremst Enhver
som paa Kampen udvist hør sit Heltemod -
Og har udøst Koffe - ja istedetfur sit Blod,
Hurra for Kampens Kvindehær
Som bar stene til Enhver
Som ei havde Kanon og Gevær
Men som maatte bruge hvad der faldt for Haand
For at ruinere i betydeligen Mon
Af Vindusruder, ægte Speitgtas
Blev paa Munkeengen slaaet ind en masse
Og stokker af Gjærder de tjente til Spyd
Og mange Tiæfninger de vandt, o tænk dem hvilken Fryd.



Nytt styre i
andelslaget
Kampen Bydelshus
Valgkomrteen (Stig Berg, Jan Ø.
Helgensen og Ola Stafseng) til
andelslaget Kampen Bydelshus
fryktet en hard jobb i april. Da
skulle de prøve å jakte på medlem-
mer til styreverv i Bydelshuset,
både nye og gamle. Og som tidli-
gere meldt i KampenPosten står det
ikke så forferdelig bra til med øko-
nomien i Bydelshuset. Snarere
tvert imot! Likevel ble valgkomi-
teen behagelig overrasket over
hvor mange som, med full innsikt i
situasjonen, takket ja til å delta i
arbeidet med å forsøke å redde
Bydelshuset fra økonomisk ruin, og
ii få et bredere og mer aktivt nær-
miliø inn i huset. I disse ulvetider.
De dristise kvinner og menn er
navngitt [a riOe 2, de-ble nemlig
valgt av årsmøtet i A/L KamPen
Bydelshus den 11.4.89. Det ryktes
at opptil flere av de nye deltakerne
faktisk har greie på økonomi! Vi
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KVELDSÅPENT
Et hyggelig

sted å handle

I(AMPEN
I(OLONIAL

Normannsgt. 32

0655 Oslo 6.

Tlf.: 68 29 74

Foreningen Rusfritt Alternativ
(FRA)

e,
wt

Hva er Foreningen Rusfritt Alternativ og hvem kan bli med?
FRA ble stiftet i 1976 og er en partipolitisk og ideologisk uavhengig
intercsseorganisasjon som i vesentlig grad beskjeftiger seg med oppgaver i

forbindelse med rusgiftsproblematikk.
FRA er ikke en samling utelukkende av personer som har hatt problemer med rusgift.
Dct cr naturlig at personer med vansker i forbindelse med rusgift finner det nyttig å delta,
rlren et hovedpoeng er det at FRA er åpen for ALLE med interesse for rusgiftproblematikk
uansett kjønn og alder.
Vi cr ikkc opptatt av hver enkelts "historie". Vi har ikke vrtnemØter, vi kommer sammen av interesse for
oppgavene, i en felles innsats av interesserte mennesker der hver enkelt bidrar etter yteevne.

I-OREMNG6ll RUSFR ITT AI-TERNATIV er stiftet for felles støtte, for en livsstil uten rusmidler.

}ASTE MØTER

Allc avdelingene har fellesmøter. I spesielle informasjonsskriv finner du opplysninger om tid og sted for
rnøtcne. samt tema. Ofte inviteres en innleder utenfrå med aktuelle synspunkter. Vi lager gjelne debatt om

sukcn. I møtene tar vi opp saker som er av interesse for vår virksomhet og for flest mulig medlemmer' Møtene

cr ikke preget av (enveiskjØring". ALLE skal ha sine meni lufte dem.cr ikke preget av (enveiskjØring". ALLE Skal ha slne menlngerog lulte oem.

Viktig er dåt trivelige samværei. Vi vit vise at en rusfri livsstil ikke er "kjedelig"

Møteplan og nærmere opplysninger henvendelse kontoret i Bydelshuset på tlf.:6897 34.
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Johansen har
år siden.

p> Festmiddag på e ldrese ntere t.

<<Et eldresenter er et åpent tilbud til hjemmeboende eldre
over 67 år. Formålet med virksomheten er å bedre eldres
fysiske og psykiske velvære og å motvirke isolasjon og ensom-
het ved å organisere tjenester, tiltak og aktiviteter for eldre.>

Brukerrepresentant Lilly
vrert med fra starten for i2

Tbkst: Eva Brænd
Foto: Eva Brænd

Så heter det i en brosjyre utarbeidet
av Faglig Forum for ledere av eldre-
sentere. Kampenpostens medarbei-
der besøkte Kampen ogVålerengen
eldresenter for å se hvordan dette
fungerer i praksis.

Hva i all verden er et eldresenter?

senteret har ingen medlemskaps-
ordning, men er åpent for alle over
67 år, hverdagerfra kl. 10.00-14.00.

ALLSIDIG TILBUD
At det lønner seg å bruke eldresen-
teret er det ingen tvil om. Hvor kan
en ellers få middag med dessert og
kaffe for kr. 25 ,- , permanent for kr.
120,- eller fotpleie for kr. 60,-?
Av andre tilbud er det verdt å nevne
at en kan få vasket tØy til en rimelig
pris, låne bøker eller ta seg en dusj.
For de som ikke kan komme til sen-
teret ved egen hjelp, er det mulig å
få middag bragt hjem hver mandag
og fredag.
Et aktivitetsrom finnes selvfØlge-
lig, og her er aktivitør tilstede hver
mandag og onsdag samt annenhver
fredag. Tirsdager fra kl. 10.00 og
utover spilles det bridge. Noe for
enhver smak, med andre ord. Dag-
lig leder er sosionom og kan gi råd
om tiltak og rettigheter, hjelpe til
med søknader til f.eks. hjemme-
hjelp, tilskudd til husleie osv. Her
bør en ringe og avtale tid på for-
hånd.

FRIVILLIGE HJELPERE

Av vårens program kan vi lese at
det har vært turer både til Danmark
og Sverige, flere hygge- og danse-
aftener og diverse temakvelder.

Eldresenteret er imidlertid
avhengig av frivillig innsats for å

opprettholde mange av tilbudene.
Har du litt tid til overs, er du hjerte-.
lig velkommen til den oppgaven
som passer deg best. Det kan være
matbringing, besøkstjeneste, følge
noen til lese eller butikk o.l.
Telefonnu-mmer til senteret er
67 51 08 og adressen er som før
nevnt Hedmarksgaten 15.
Roger Asp ønsker nye brukere og
hjelpere velkommen!

,\̂ I VÅRFEST

Fra de lyse, trivelige lokalene i
Hedmarksgaten 15 strØmmet all-
sang og pianotoner helt ut på for-
tauet. V besØkte eldresenteret i
slutten av mai, midt i den årlige vår-
festen. Kafeen var full av staselige
og fornøyde eldre fra bydelen som
koste seg over en bedre middag
mens Oddvar Tobiassen sang og
spilte piano.
De få herrene som var tilstede
måtte hygge seg ekstra blant så
mange damer. For damene var så
absolutt i flertall. Kom igjen menn
- mann dere opp!

ÅpnNrnvER DAG
Roger Asp, som har vært daglig
Ieder for senteret det siste året, Øns-
kerat flere av de 1000 som sokner til
eldresenteret ville bruke det. For
tiden har eldresenteret ca. 400 bru-
kere, men det er plass tilfler. Eldre-

Roger Asp - daglig leder ved Kampen og
Vålerensa eldresenter.



Kampens Kjempedager ble kjempevellykket!
-ltkst :,ltttund Eri ksen
Frsto:Tbril Hegvik

Når Kampen skoles musikkorps, GENESIS-giengen med
KAMPEN ROCK/ROCK MOT RUS, Kampen skole,
Kamen Vel, Kampen Historielag, Kampen Kro- og Kirkekor
og Kampen b-ydelshus (har vi glemt noen nå?) går sammen
om å lage de årvisse Kjempedagene, MÅ det jo blir kjempe-
bra. Og det ble det. Torsdag2S. til og med søndag 28. mai var
det hæla i taket over store deler av Kampen.

GÅSEHUDMUSIKK
Det ble avviklet en rekke arrange-
mcnter, til glede for store og små.
Kirmpen Janitsjar marsjerte i gate-
nc. nrcd tildels glødende tilhengere
p:r slep. En-av dem innrømmet at
hun hatlcle gått glipp av dem tidli-
ge re i ar. og derfbr hadde peilet seg
spesielt inn på dem denne gangen.
Frysninrer på ryggen og tårer i
ø1"nene? Så flotte synes hun de er!
Ogsir i irr var karnevalsopptoget et
høydepunkt. Mange hadde lagt ned
rnyc arbeid i fantasifulle kostymer.
Ikke rninst de små hadde vært
flinke til å sy mange morsomme
clrakte r! Og sminket seg. Den ung-
cftlmrren!
Klabb os Babb var der. I lokale
skikkclsei', kjente og kjære. De
Cilade Gjøglere var der. Kampen
Storband. Afrikanske eventvr ble

eventyrlig fortalt, med tam-tam-
trommer og det hele. Av Grethe
Myklebust og Tellef Kvifte. Sist-
nevnte gjorde seg også sterkt gjel-
dende på Lørdagsdansen i Bydels-
huset som assosiert medler4 av
,iThe Cool Jerkso. Lars Erik Arøy
vrengte både sjel og skjorte som
gitarist/vokalist, med et tett band
rundt seg. Rock Mot Rus fylte par-
ken en hel ettermiddag og kveld
med det ene elimrende bandet etter
det andre. darvete. eldre utenfor-
stående forståsegpåere betegnet
Rock Mot Rus-arransementet som
kanskje det mest proflsjonelle som
noen gang var blitt holdt på Kam-
pen gjennom tidene! Kort sagt: Det
skjedde noe på Kampen under
KJEMPEDAGENE.
Ta en titt på bildene. De
mer!

forteller
Ola StuJscng ogWenche Halvorsen lekte
fqlg lederen, og olle fulgte etter!

Viirc egttc Klabb o14 Bubb ble Kjempepopulære! Ruth Marie Andersen (kjent under for fatternavnet Lillt
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KatnpenRock med Kjernpescotc i pttrken!

Gispntusker hlc lagt pti uile som v,ille hu karnev'alsmasken
i ordctr.

)sUt ) Mirdre kokker, ntL't'1, nrdt.



NYTTFRA KAMPENVEL.
Litr stt'rct u't .Atrtltttr [,dx'urdsctt

Kampen Vel har i vår og på forsommeren hatt en meget aktiv
periode.
Velforeningen tok del i Kjempedagene på Kampen som i år
varte hele fire dager til ende. Vi hadde særlig ansvar for Søn-
dagen som ble et familiearrangement i parken med gudstjene-
ste, picnic, karnevalsopptog og leker. En stor del av bydelens
barn, familier, eldre og ungdom hadde møtt fram og det spra-
ket i fargerike og oppfinnsomme kostymer.

Birde barnehager og Kampen skole
haclde engasjert seg i tbrbercdel-
sene til karnevalet. og to av klas-
sene på Kampen fikk premie tor
fkrtteste kostymer. Både Kampen
Janitsjar og Veterankorpset var i
ilden. Vi cr svært slad for hva disse
to korpsene. i tilTegg til vårt eget
k jære skolekorps, betyr for miltøet
i bydelen. Kampen Vel er også
imponert over hva skolekorpset,
ungdommene på Kampen, Kam-
pen bydelshus og Kampen menig-
het maktet å få til på de øvrige
kjempekveldene.

RUSKEN.AKSJON
Kampen Vel arrangerte også en
Rusken-aksjon en ettermiddag i
Mai. Det ble ryddet på flere grønt-
områder, i gatestubber og i kroker
der søppel og tilgrising hadde
bidratt til å gjøre bydelen utrivelig.
Kampen Vel takker deltakerne for
innsatsen, men vi vil understreke at
langt flere burde føle seg kallet til å
ta noen ettermiddagstimer en gang
i året for å bidrae til å gjøre bydelen
til den perlen vi ønsker den skal
VæTC.

BYGGING
Kampen Vel har også jobbet svært
aktivt for å bekjempe og begrense
uvettig utbygging i bydelen. Vår
skarpe kritikk av prosjektet i Nitte-
clalsgata 1-9 har bidratt til at pro-
sjektet er blitt noe mindre ruvende
mot Sørumsgata og Bøgata.
Fremdeles mener Kampen Vel at
dette prosjektet er for tett sett i for-
hold til den meget smale tomta som
praktisk talt ikke gir plass for noe
uteområde til lek og opphold.
OBOS bør fortsatt vurdere om et
prosjekt sonr dette kan omfattes av
bcgrepet "sosial boligbygging".

TRIKKESTALLTOMTA
Kampen Vels klage til fylkesman-
nen over kommunens saksbehand-
ling av prosjektet på Tiikkestall-
tomta førte fram. Det betvr av

saken blir behandlet i Oslo bystyre
på nytt. Etter samtaler mellom
utbygger. bydelsutvalget og Kam-
pen Vel har utbyggeren nå redusert
sitt begyggelsesforslag slik at hØy-
blokkene har fått noe redusert
høyde, og en stor blokk nærmest
skolen er tatt helt bort. Dette repre-
senterer en viktig forbedring av
prosjektet. Fortsatt mener Kam-
pen Vel at området er alt for tett
utnyttet. Vi må likevel erkjenne at
f'lere års diskusjoner nå har gitt et
utbyggingsalternativ som er langt
bedre for bydelen enn de opprinne-
lige forslag. KampenVel har funnet
å måtte leve med det forslas som nå
foreligger, og arbeider videie med å
hindre at prosjektet fører til økt
gjennomgangstrafikk i bydelen. M
håper også at prosjektet etterhvert
vil gi bydelen noen flere familielei-
ligheter enn det som hittil foreslått.

MINDRE GRøNT, FLERE HUS

Det dukker stadig opp nye bygge-
prosjekter som representerer en
overbelastning av bydelen.
Prosjektet i Norderhovsgate/Bri-
nekn der vi hadde håpet på en
omarbeidet og moderert utbyg-
ging, ble plutselig realisert isin opp-
rinnelige form av nye eiere. Etter
Kampen Vels mening blir bebyggel-
sen mot Norderhovsgata en etasje
for høy og vil ta mye av ettermid-
dagslyset som har strØmmet inn
over Kampen. Vegetasjonen i

området er osså fullstendie rasert.
Hvor mye uu"d. grønne lu-ngene i
bydelen kan vi miste før vi kveles
helt? Men denne saken tapte vi alle-
rede for flere år siden

Byggeprosjekter på mange etasjer.
med mer gatetrafikk og ytterligere
reduksjon av de grØnne flekkene
får vi i Brinken 30 og i Kjølbergata
9 og29. Kampen Vel kjemper imot
så godt vikan, men iKjølbergata29
er nok slaget tapt.

TRAFIKKSPøRSMÅL
Noen tap og noen seire. Jo hardere

vi jobber, jo større er mulighetene
til å bevare og redde nærmiljøet
vårt - en bydel for som også er vik-
tig for selvrespekten på hele Øst-
kanten. Meld deg og gjør en innsats
enten i Kampen Vels organer eller
mot prosjekter som truer ditt eget
nabolas!
Kampe-n Vel fortsetter sin virksom-
het i høst. Det er lokale trafikk-
spørsmål som står på plakaten. En
arbeidsgruppe har jobbet med tra-
fikksaker og vil legge fram sitt tidlig
i høstsemesteret. Tidspunktet vil bli
nærmere annonsert. Møt fram og ta
deli diskusjonen!

DETNYTTER Å KJEMPE MED
KAMPEN VEL - VI TRENGER
DEG FOR Å T'Å ENNÅ STØRRE
STYRKE I ARBEIDET.

Studio Corinne
- ny tilvekst til
næringslivet på
Kampen
Corinne Hilde heter innehaveren
av Kampens nye frisersalong. For
de som trenger en liten <opPus-
sing" på toppen, Ønsker hun vel-
kommen i nye lokaler i gult og
hvitt. Salongen finner du i Bøgaten
ved kirken.

{

Frisør Corinne Hiltle

IO



42 husbankfinansierte
boliger med stil

OBOS-Salgsavd.
for nye boliger
Hammersborg Torg,Tlf. 86 55 OO
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OBOS inntar Kampen igien
Tbkst: Eva Brænd
Foto: Eva Brænd

Medio september skal etter planen de første OBoS'leilig-
hetene i Normannsgata 32-36stå klare. Normannsgata borett-
slag består av småhus - 2 gamle moderniserte og 5 nye. Til
sammen rommer husene 4L leiligheter av forskjellig størrelse.

OBOS lokker med lyse, trivelige, å tilpasse ny bebyggelse den gamle,
husbankfinansierte leiligheter med men tegningene ser slett ikke værst
fin utsikt og gode fellesarealer. ut! Så er de også laget på Enerhau-

N.'RMTLJø 3:l*,fåT'i:i[Ti],i.,1]11o'53il
I siste nummer av Obos-bladet
beskrives Kampen som et hyggelig
og spennende miljØ å leve i. Det
legges også vekt på at borettslaget
ligger i nær tilknytning til skole, kir-
ke, kommunikasjon og butikker, i
presentasjonen til potensielle kjø-
pere.

ARKITEKTUR
På Kampen hvor bebyggelsen er så

spesiell, er det alltid spennende å se
nye byggeprosjekter bli oppført.
OBOS har vel ikke akkurat vært
foregangsskapende når det gjelder

Fagbygg A/S

Byssefedefse: Siv. ingeniør Frode Soløy A/S
---.----alt--rlf_-,- -----r- -------' II

Enerh?ugen Arkitektkontor A/S-r--.'- -- 

-'r
Ingeniør Egit Sollie

rll
Haraldsen & Raknerud A/S

LEILIGHETENE
Totalprisen på leilighetene ligger
på ca. 7-800.000 for de minste 2-
roms og ca. 1,5 mill. for de stØrste
på 140-150 m:m. Leilighetene får
husbankstandard, enkel kjøkken
og baderomsinnredning, linoleum
på gulv og malte vegger. Ingen luk-
sus, med andre ord.
For å kjøpe leilighetene må en være
medlem av OBOS, og fordelingen
sår etter ansiennitet. Ansienniteten
nullstilles imidlertid ved kjøp av lei-
lisheter stØrre enn 2 rom. Slik ser det ut i dag



Fotografisk fødselsdag
Ti,kst: Eva Brrend
Foto : M u\'- I renc Aurrtodt G underserr

I disse dager fyller fotografiet
150 år, og i den anledningfant
vi det naturlig å portrettere
fotografen vår, Vigdis Dah-
ling, som driver Ateli6r Vig-
dis i Norderhovgata.

Visdis er datter av John Dahlins
s.,ir i mange år drev fotoforretnin!
påTøyen. Etter endt utdannelse og
fagbrev arbeidet hun i butikken hos
sin far før hun begynte for seg selv
på Kampen.

TILBAKETIL
UTGANGSPUNKTET

- Det er ikke tilfeldig at jeg havnet
på Kampen. sier Vigdis. - Det er
praktisk å ha kirken og parken så
nær. Brudeparene har kort vei til
fotografen, og parken gir mulighe-
ter for varierte fotoopptak. Dess-
uten var det på Kampen pappa star-
tet forretning for første gang. så jeg
føler liksom at jeg er tilbake til
utgangspunktet.

VOKSTOPP PÅ
MØRKERUMMET
Det er kanskje kjedelig å spØrre om
hvorfor du ble fotograf, men vi gjør
det allikevel. - Pappa er jo foto-
graf. så det var kanskje naturlig at
jeg fikk interesse for foto ganske
tidlig. Jeg husker hvordan jeg gle-
det meg til pappa skulle komme
hjem fra jobb. Han hadde mørke-
rum hjemme, og jeg fikk lov å være
med å lage bilder, fortsetterVigdis.
Men hvorfor valgte du akkurat å bli
portrettfotograf?
- Jeg tar da andre bilder også, men
jeg er av den typen som må jobbe
med mennesker, så jeg har egentlig
aldri tcnkt i noen annen retnins.

JOBB ER HOBBY
På spørsmål om hun har spesielle
interesser ved siden av jobben, får
vi som ventet en god latter og et
kontant "NEI>, til svar. Når en er
selvstendig næringsdrivende, har
mann og to små barn hjemme, er
det ikke så mye mer en får tid til.
Senere kommer det imidlertid frem
at det ligger meter på meter med sil-
kestoff hjemme på Strømmen og
venter. Kjolen til den store gallaen
for fotografiets 150-års jubileum
skal hun nemlig sy selv!

BENKOW KOMMER
Stor fest blir det den 19. august. Kl.
12.00 på Bymuseet i Frognerparken
foretar Jo Benkow (fotograf av
yrke) den offisielle åpningen av
jubileet, og samtidig åpner han
utstillingen med gamle bilder av
dronning Maude. Adgang for alle
interesserte.
Ellers kommer det til å skje så mye
i forbindelse med jubileet, at vi
bare må be leserne følge med i pres-
sen i tiden fremover. - Jubileet vil
ikke gå ubemerket hen, konstate-
rer Vigdis, som er med i arrange-
mentskomit6en.

STOR UTVIKLING
For bare noen årtier tilbake var det

de færreste forunt å 6Ie et kamera
og en stor begivenhet å gå til foto-
grafen. Nå for tiden finnes det
kameraer i ethvert hjem.
Har det blitt slik at de fleste tar
familiebildene selv og glemmer at
det finnes proffesjonelle fotogra-
fer? - Mange som kommer for å
bestille fotografering sier at de vil
ha et <ordentlig bilde", svarerVig-
dis, - så det er tydelig at folk ser for-
skjell på et amatørfoto og et proffe-
sjonelt bilde.
Vi avslutter med et fotografisk slag-
ord: .iTh vare på fortiden - gå til
fotografen!"

t2

Wgdis fotografert av assistenten sin i atelieet.



En utrygg tilværelse
Tbkst: Per Chr. Ellefsen

det gamle uthuset. Dette er en type
<vinterboliger> det dessverre blir
færre og færre av her på Kampen.
Så kanskje det var en idd å utsette
ryddingen i hagen til neste vår.

Tilslutt noen små praktiske mattips
til deg som synes at Petter Pigg fort-
satt bør befolke Kampen:
Kremfløte eller vann er sodt drik-
ke... ikke melk. Hunde- e'iler katte-
mat på boks smaker deilig, foruten
snegler og vanlig metemark.
Vel bekomme kjære pinnsvin, og
lykke til!

Ja til salg av
deler av
Bydelshuset!
På grunn av husets økonomiske
vanskeligheter sa årsmØtet seg enig
i at to avgrensete deler av det blir
solgt. Det gjelder den såkalte fyr-
hustomta med det lille unsdomshu-
set (dessverre) og 3. etasjE bakbyg-
ning. I tillegg skal det kuttes på
utgiftssiden, og forhåpentligvis
bedres noe på inntektssiden. Det
siste er ikke lett i dagens økono-
miske situasjon. Bydelshuset har
med sterk beklagelse måttet si opp
Christine Berg-Smith, og har med
det begrenset antall ansatte med
50%. Kari Lohne er alene tilbake
som daglig leder og alt-mulig-men-
neske.

Y l.lt på Kampgn.en firbent skapning, som dere må ha meg
tilgitt at jeg vier litt oppmerksomhet.
Jeg-tenker på Pinnsvinet,_en d_yreart som det så altfor mange
steder bare er igien noen koselige sommerminner fra.

Det er to hovedgrunner til at pinn-
svinet idag er en truet dyfeart.
Først og fremst skyldes dette din og
min bilkjøring. Pinnsvinet lar sef
lett lokke over veien, der den ofte
blir et flattrykt offer for tunge gum-
mihjul.
Dernest er faktisk alt for ryddige
hager/bakgårder blitt litt av ån
hodepine for våre firbente venner.
Disse dyrene er nemlig helt
avhengig av et frostfritt vinterleie
som de finner i en stor og kvistrik
komposthaug, under en- morken
plankestabel eller kanskje under

En alkidig nærbutikk

GATGEBERG.HJØRNET
BLOMSTER
PLANTER
KRANSER
DEKOR
GAVER

FRUKT
NØTTER
KONFEKT
TOBAKK
M.M.

Åpent fra kl. 7.00
Normannsgt. 1 --Tlf.: 19 85 80

Kjempegodt utvalg i planter og blomsten

IJ



Spar150 laoner!
Fotografiet feirer i år sitt 150-års jubileum,

vi markerer dette ved å gi

150 kroner i avslag
på fotografering!

(Gjelder august og frem til 15. september')

A'slaget gielder:
BARNEFOTOGRAFERING
PORTRETTER
EAMILIEFOTOGRAFERING
Fotograferingen må bestilles nå,

oguåte utført i løpet av tidsfristen'

a
V/ii

?hoto

NORDERHOVSGT. 1 1

0654 oSLO 6

TELEFON 19 06 74

a-

F otoglerfi 150 tir
ræ9-1989

ATELIER

IGDIS

TøYEN BOK&PAPIRHUSA/S
ROLF THORSTENSEN

TøYEN SENTRET
Hssegt. 28, 0653 Oslo 6, Tlt. (02) 68 46 41

#.,J,.Å-
før kr 698,- /
t ,-. r-,AA \

dit[Bok
a$it
[i'Hus

Skai sekk 25 |

4.-9. klasse.
Ass. far$er kr

Skai sekk 35 |

ungd./videre$.
Ass. farger kr

Nylon sekk

Nå 34900 ^)L.-4. klasse
Ass. farger kr

35600 42000 33000

l^l+



En sørgelig historie o o .
Tbkst: Per Chr. Ellefsen
Foto: Eva Brend

Godt plassert på hjørnet av Brin-
ken og Nannestadgaten sto huset
der med sin lille kiosk i kiellereta-
sjen. Det vil si; huset står der enda
det, men alt er stengt og huset har
stått tomt i snart 2 år nå.
Opprinnelig skulle familien Butt,
som eier huset, i_ sarnarbeid
ned entreprenØr Ivar TVenqe
A/S klenne inn 3 nye
rekkehus, rehabiliterehuset
som står der fra f.ør og grave inn 4
garasjer under den ca. 700 m: store
tomten.

Men dette prosjektet har nå stran-
det, blant annet fordi lvarTvenge
A/S i den senere tid har fått store
økonomiske problemer. Så eien-
dommen er nå til salgs og vår "hus-arkitekt" Robert Lorans er i ferd
med å få frem et foren[let utbyg-
gings/rehabiliteringsprosjekt som
kanskje vil være bedre tilpasset
dagens boligmarked.
Dessverre har eierne ikke greid å
sikre eiendommen skikkelig mot
ildpåsettere og annen hærverk.
Dette er beklagelig da et slikt tomt
hus som bare står og forfaller repre-
senterer en betydelig miljørisiko
for omgivelsene, særlig med tanke
på brann.
Men det er gitt løfte om at eiendom-
men påny skal sikres, så da er det
bare å håpe at Nannestadgaten 1 får
en nye og entusiastisk eier, - og
hvem vet, kanskje åpner vår lille
<stasjonskiosk" igjen?

Kampenposten

- ditt beste
annonseorgan.

4 Hort"r dere det lille hvite tre-
huset med eternittplater i
Nannestadgaten l? Huset
som er bygget i 1878 har i
mange år vært vår lille "sta-
sjonsbygning>>, både når
bytrikken klatret opp hit på
Kampen og senere 29-bus-
sen.

a

Når det gielder

SELSKAPSMAT
eller

KJØTTVARER
BNGROS-DETALJ

fu&ad
SETSKAPS}TAT
NORDERHOVSGT. 7 _TLF.
En SIKKER forbindelse.

Nannestadgaten I forfaller...

15

19 59 80



ALLE PRISER FERDIGSKIFTET, INKL. MVA.

HANSATWEN
Ettgrepsbolleri for servont,

HANSATWEN
Ettgrepsbotteri for benk, DN 15, med svingbort
ul løp, forkrommet, P- | X/lA

-l I Sphinx
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