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Oslo 6 r
dårligst
i byen
I)et snør. Det hagler. Og i gatene
holder oranslekledde hardhauser på
rned vårrengiønnga. -Joda, det er fivtrs,
riktignok bare i 27 timer til. Og takk fbr
det. Kombinasjonen sommefiid og eu
kapitulerende vinter giør ihvertfall at

dagslyset varer iitt lenger enn til lunsl.
I hvilken grad dagslys slipper inn til

det nye byrådet, og hvor nlye gang.syn

de dernred blir til del. cr det flcre og
flere som undrer seg over. Skal vi
ciØmme efter resultatene så langt, hjalp
ciet ikke de nye pedevennene i byrådet
rnye at de utarbeidet samarbcicl.s-51runn-

Iaget på Kampen Bydelshus i fior høst.
Velfortient smekk over skolemester-
fingrene fikk de bl.a. i den f'arnøse
skienkebevillings.saken og tilhørende
fbrsøk på a bepyense skjenkestedenes
apningstider. Her var saksLlehand-
lerf'eilene flere enn det er reker i et

.qjennonrsnitts rekesmørbrød p'i en
Oslo-restaurant, sa vare eplekjekke
fiisksportere i Råclhuset nuttc- bØye av.

RØye av ser det ikke r.rt til at

Bydekutualge, har tenkt å gSøre. De har
markert seg med et utspill de kommer
til å b[ husket for. Den 24. mars ble det
vedtatt et budsjett som "alle" mener er
hårreisende - ailikevel er det liksom
ikke noe å giøre ved det...

Det dreier seg om en fullstendig
rasering av alt som heter barne- og
ungdomsarbeid i bydelen vår. Opp-
rØrte og forrvilte foreldre har allerede
aksionert. Åpent brev fra "Møclregruppa"
i Bydelshuset kan du lese inne i bladet.

Hvis bydelspolitikerne våre - og in-
gen misunner dem iobben - skulle føle
behov for i giøre rede for seg i våre
spalter, er de hjertelig velkomne til del
Egentlig skjønner vi ikke hvorfor de
ikke aLltomatisk r.rnderretter oss - vi
synes liksom det ville vært naturlig vi,
da, ettersom vi nå en gang er lokalavis.
Men i dette tilfellet er de kanskje ikke
spesielt kåte på folkets oppmerksom-
het?

Fred vil de ikke få uansett. I hvert fall
ikke før de har forklan oss hvordan
man styrker ungdornsarbeidet ved å

legge ned alt unntatt Tøyen Fritids-
klubb, ungdomsarbeideren vår i
Bydelshuset fbrsvinner også. Og om
ikke arrdre står på, så vil i hvert fall
"mØdrene i Bydels-huset" gjøre det.

Man legger ikke ned 4U/o av eksiste-
rende barnehageplasser når det står
250 småro[hger I kø for å få plass.

Eller giør rnan det?

NYTTIGE NAVN
OG NUMMER

KAMPENVEL
Wenche Halvorsen (leder)

11f. 57 05 34
Anne Grethe Bø Johansen (nestleder)

Tlf. 68 35 58
Inge Stordahl (kasserer) Tlf. 68 20 81

Chr. ChristensenTlf . 19 20 94
Maril Backe Tlf . æ 76 41

Mikkel Martens Tlf . 67 40 28

Jan Erik Hansen TIf . 67 37 06

KAMPEN HISTORIEI^AG
Hassa f{om (leder)

Tlf. 68 09 94

Greta Gulbrandsen (nestleder)
1"1f. 67 58 97

Søs Sørum (kasserer) Tlf.67 51 30
Mona Larsen (sekretær)

Chr. Christensen (sryremedlem)
11t. t9 20 94

Stig Berg (varamedl.)
Ame Kristiansen (varamedlem)

Tlf .681272

KAMPEI\IPiOSTEN
Amund Eriksen Tlf. 68 29 18

Siri Bryn Tlf . 19 83 85

John Erik Frydenlund (red.)
Tlf. og fax 68 32 57

Forsidefoto: Per Anders Rosenkvist
Kampenposten takker:

Alle bidragsytere
Vår hoffotograf Per Anders

Rosenkvist
Hassa Hom for Macintosh

Våre annonsører
Opplag: 2 700

KAMPEN BYDEISHUS
Bøgata 2r, 0655 Oslo. Tlf. 68 45 02

Styret:

Jan Bendix Byhring Tlf. 19 12 68

Dagfinn Halvorsen Tlf . 19 92 29
Robert Lorange Tlf. 68 03 48

John Lundstøl (form.) Tlf . 67 04 72
Kari Mette Svenkerud T1f. 19 89 13

Kirsti Aasen Tlf. 19 89 85

Ellen Lr.ihr Tlf .67 15 39
Kåre Engbråthen Tlf. 67 38 55

Marit lauten 'l1f . 67 71 51

MtrJøARBEIDERE
Tlf. 68 45 02

Eli Storbekken
Solveig Andreassen

STORT BRILLE UWALG
OPTISK SYNSPRøVE

GOD SERVICE

TØYEN OPTIKK
Hagegt.24, Oslo 6

Tlf. (o2t 19 A2 73

I{AMID
KOLONIIAL

Liten og kose-
Hg, - og vi har
det du trenger.
En elrte ntær-

butikk!
Åpningstider: Man - fre: 09-19.

Lørdag 09-18.
Yelkomnen!

Bøgata 10, inng. Nannestadgt.
(v/Baker Nordby) Tlf.1.9 57 33



c@
Vigdis!
Fotodynastiet Dahling, eller
Atelier Vigdis som det står på
døra i Norderhovg ta 71, har nok
en gang høstet heder og ære i
skarp konkurranse med kremen
av norske fotografer. Portretter er
Vigdis-gebet, og for dem har
huntidligere !'Lrnnet både norske
og internasjonale priser. En kikk i

vinduene i Norderhovgata viser at
Vigdis våger nye innfallsvinkler til
en form som av mange regnes
som stivnet og gammeldags, og
de avbildede ansikter avslører at
hun har evnen til nettopp a
komme nær sine objekter og
avbilde dem "slik de er". F'orøvrig
leter Vigdis etter nye lokaler (på
Kampen, fbr all del). Har du tips,
så ring tlf. 19 0674, eller stikk
innom en dag du føler deg ekstra
presentabel. Da kan du også bla i
flere permer med fotografier tatt
av hennes far (omtalt anet sted i
dette nr.), som viser Kampen slik
det en gang var.

O Hful Med
Din Gledeooo
Sesongen for de glade, syngende hlul
er forlengst i gang, og de som på
høstparten sruet vekk sykkelen full av
skitt og rust, har noe å se fram til. Hvis
de ikke lar vår lokale Reodor Felgen,
Tinf in i Normanns-p4ata, giøre jobben
da
Sykling blir mer og mer populært, skal
vi tro sykkel.salget, .som har elasploclen
de siste par arene. Sammenhenen mel-
lorn økt salg og økning i sykkeltyverier
skal vi la ligge her, og i stedet henlede
opprnerksornheten paen forening sonl
alle pedalfantaster burde f-øle seg
hjenrme i.

Vi snakker onr Syklistenes Lands-
fbrcning, sonr gjØr ct utmerket arbeidc
for li ivareta syklistenes interesser. Det
er ct trist f-uknrnr at rent "trafikkpolitisk"
blir syklistene sterrloderlig behar-rdlct,
sett i forhold til hvor mangc de er.
Tenker vi miliøvennlighet og personiig
helse og velv:ere skriker det enda verre
l navene.

Et nredlenr^skap i SLF er billig, og dn

tår en rekke fbrdeler oq tilbud ved

sidcn av at clu støttcr arlxidct fitr a

ficrmrn-rc hvcrclags- og hitidssyklistenes
inetrc.sser - fbr det er dent SLF er til fbr.
ikkc ekstrcrrristenc sorn syklcr op1'r

Store Skagastølstind. Iror 170 kroner.
som er arsavgiften f<>r et hr>veclntecllent

,/redusert pris fbr barn. e ldrc og
husstandsmedlernmcr) blir du tilgode-
sett med: Medlernsbiadet "På sykkel",
med turtips, tekniskc raci ont laser og
vedlikehold, tester etc., ,4 ganger i arer,
boka "sykkclfcrie i N<;rge - nrd turfbr-
slag for hele landet. cgen ulykkcsfbr-
sikring, norske og utenlandske
sykkelbøker og kan til svært gr.rnstige
priser, du far juridisk rciledning i spørs-
rnal sorn angår sykkelulykker og erstat-
ningsspørsmåI, og du overnatter pa
Norske Vandrerhjem til med-lernspris.

SLF har dessutcn utgitt boka
"Sykkelturer i Oslo", som enhver
sykkelentusiast bør være innehaver av.
Det ligger et utrolig flott runilbud og
venter ute i Marka! Sont medlem får du
boka for kr. 55,- (85,- i bokhandelen).

Skriv eller ring til Syklistenes Lands-
forening, Maridalsveien 60, 0458 Oslo,
tlf .71 92 93.

Husk: Bor du på lfumpen er det alltid
en nedoverbakke i nærheten

ANNONSE

Norge kan ikke solere seg
Vi må skaffe oss fullt medlemskap i EF så fort som mulig.

Det er arbeidsoppgaver for norsk industri, norske håndverkere,
norske fagarbeidere i sentral-Europa. Men uten medlemskap

i EF, vil mulighetene reduseres.De øst-europeiske land er ikke bare
ufordringer, men også kommende markeder for Norge. Blir vi

stående utenfor EF, er vi ikke konkurransedyktige.

Vi ønsker å gi informasjon og arrangere møter. Dette koster penger,
ikke store summer, men noe. Vi ber om bidrag. Finner du å ville yte

for eksempel 60 kroner, teller det. Vi vet det blir mange
innbetalinger.

Pætgiro nr.0825 04 20855

Dagny Gartner Hovig Trond Johansen Alf Bastiansen
Joronn Dahl Christian Christensen



- Der bodde en underlig gråsprengt en, samrnenh enger enn b istorielag, uelfore-
beter det bos salig lbsen. Vår mann bor
dog ikke på den ydderste nøgne Ø, og
ingen som kjenner ham uille tillegge ham
drifter i den retning. Han bor tuertimot
midt i blandt oss ber på Kampen, og
bans langstrøkte skikkelse mønifesterer sine gratisbidrag i anledning dagen. Så
seg i stadig nye sammenbenp4er

Når Kømpenposten på denne måten
slo det oss: Denne mannen har jo ga.ran-
rcn uært portrettert i opptil flere dags-

uil hylle hAm, er det ikkefor å hausse auiser gfennom årene. Vi ringte Finn ,

opp en enkelt person i et miljø som be- Graff, en Au ttåre nxest eminente auis-
står au mange oppofrende ildsjeler.

ning og boccia-turneringer.
Knut Bockman i Aftenposten, tidli-

gere undersått au c.c. i Morgenbladet, og
Per BrunuAnd, tidl, redaktør i Arbeider-
bladet, nølte ikke et sekund med å yte

tegnere og illustratører. Jo, da, han badde
tegnet c.c. "Sender-n i posten i morgen,
jeg!". Gratis. Og selu om det i dette
nurnn'rer er både referaterfra selskap og
gratulasjonerfra forlag: Gratulerer, c.c.

Karakteristisk for ham var det også at
han ganske raskt ble pedevenner
med en rekke av hovedstadens mest
n-nrkante avisredaktører. så som
Olav Bmnvand i Arbeidernes Presse-
kontor, gammelkommunisten _Jørgen
Vogt i den avisen som kalte seg
"Friheten", den lett flabbete Arve
Solstad i Dagbladet, samt nyhets-
siefen og vineksperten Tollef Berg i
NRK. Dessuten ble han faktisk også
godvenner med en rekke av sine
kolleger på høyresiden., ikke minst
den legendariske Ranik Halle i
Høyres Pressebyrå. Men det er rypisk
for CC at han vel så gjerne pleiet
selskapelig omgang med personer
han kunne bryne seg på rent
meningsmessig.

Og så gikk det lo hverken verre eller
bedre enn at gjøkungen CC ikke
rrnnge så mange år efter sin inn-
treden i presseverdenen ble valgt til
formann i Oslo Redaktørforening.
D€t ville ha gitt gode odds i 1963.

I det mer snevre Morgenblad-miliø
ble CC både elsket og ikke fullt så

elsket, avhengig av hvem det gialdt.
Hans noe direkte og ofte ganske
impulsive form falt ikke i Iike god
jord hos alle. Under møter med
redaksjonen og sine juletaler pleide
CC gierne å innlede med ordene

I)et er fu rnennesker f<>runt a kortrtle
på fornavn rned he.le nasjoncn. dct
giclder vel stort sctt ltarc stats-
rninistrc og .skihelter. Mcn encla
færre nydcr dct privilegiurn ti værc
pzt forbokstat:er med folk - i farten
kommer jeg ikke på stort andre enn
_lFIA. tobakk.sfabrikanten. Foruten
altså C(l - Christian Christensen. Ilan
ble et begrcp nesten over natten.

lallefall gikk det forbløf'fbnde kort tid
fra han konr til Morgenbladc't sonl
redaktør i 196J og til initialenc (l(l
hadde slatt igiennom, sikkert til
ergrelse fbr mange garvede og hårdt
prrlr,ede pressefolk som hadde slitt i
arevis for a bli et begrep. men uten å

lykkes. Det verste er antagelig at CC
ikke gikk med særlig entusiasme og
planmessighet inn for å slå igjennorn
med bokstavene sine - det bare ble
slik. Til stor glede for Morgenbladet.

Personlig kiente 

'eg 

ikke Christian
Christensen, før han dukket opp i
Morgenbladets korridorer, annet enn
av omtale - som en mann med
visstnok sterke meninger. organi-
sasjonssief i Libertas, med bakgrunn i
Hjemmefronten under krigen, flykt-
ningestatus i Sverige, som efter-
retningsoffiser og altså fremtredende
representant for den næringspolitiske
kamporganisasionen Libertas. Det

Men c.c. er et lite stykke norsk etterkrigs-
bistorie (og køgshistorie for den saks
skyld), så red. ualgte å henuende seg til
personer som kjenner c.c. fra andre

Den mangfoldige CC
Knttt llØckman

var jo i seg selv ganske meget ofa

ganske broget. Men rnange spurte io
om dette egentlig kvalifiserte denne
(lhristensen til å bli redaktør i en
Osleavis som kunne føre sin historie
l4O ar bakover i tiden og som nå
med hevede øyeltryn betraktet denne
langstrakte fremtoningen som med
sin betraktelige legemshøyde mo-
mentant stanget hoclet i Morgen-
bladets dørkarmer, enda det alltid
hadcle r,ært ganske høyt under taket
der i garden.

Mcn det var ikke bare hans kom-
rnende rnedarbeidcre og kolleger i
Morgenbladets redaks'on og admini-
strasjon som rynket pannen - clet
gjorde man faktisk over hele den
norske presseverden. En kort srund.
En meget kort srund. For på noe som
må ha vært rekordtid lyktes det CC å
smelte det som måtte vært av is -
både i sitt nærmeste miliø og blant
de fleste han kom i berøring med.
Lett var det ikke for en person uten
presseerfaring å skulle tre inn i
redaktørenes eksklusive rekker, og
CC fikk merke det, skulle man tro.
Noen av hans nye kolleger var
imidlertid så ærlige at de efter kort
tid betrodde ham at nå var
"boikotten" hevet. - Hvilken boikon?
spurte CC forbauset - og det var vel
ganske kakteristisk.



"{eg er ingen stor psykolog" -
hvorpå han tok en liten kunstpause
for at eventuelle protester skulle
slippe til, men de kom sielden. Men
snarere dreiet det seg nok om hans
manglende evne til å forstille seg,
han sa som regel det han mente og
uten syndedig omsvøp. Det førte til
at de fleste av oss lærte å se på ham
som en skvær og real person som vi
visste hvor vi hadde, m€n noen var
det nok som ikke likte hans noe
direkte form. Med sammenbitte
tenner lovet de seg selv ogandre at
"'nå skal jeg ikke la meg charmere i
senk av den ffren", hvorpå de
marsierte rnilbevisst inn på hans
kontor - for så å komme ut et
kvarters tid senere med stjerner i
blikket og med det reviderte

synspunkt at "egentlig har han jo
ganske mye rett i det han sier".

Og mye rett hadde CC i meget av det
han sa - og skrev. Hans "Brenn-
punkt" ble berømte - der tok han for
seg alt mulig, fra stengningstidene
ved Polu.tsalget i Skovveien til toa-
lettforholdene på Drøbakfergen og
KGBs spionintriger i Belgia. Om det
aller meste hadde han klare og
bastante meninger - den varsornme
undring har sfelden vært CCs gebet.
Men dermed nådde han også et stort
og bredt publikum, og hans ganske
personlige stil førte også til at han ble
et begrep langt utover Morgenbladets
relativt begrensede leserkrets. Han
oppnådde å bli sitert mer enn de
aller fleste, og nunge vil huske at

han i årevis figurerte på Kiendis-
toppen i Dagbladet, riktignok bare
på Venteliste B, under den noe
formummede identitet som "Han De
vet i Morgenbladet".

Men først og sist var og er Christian
et festlig menneske, med en frodig
appetitt på livet og på mennesker,
med sin sans for verdens goder,
hvori inkludert hvitvin og Campari
samt lange sigarer med munnstykke.
Fremdeles kan man i Aftenpostens
debattspalte r følge hans drabelige
forsvar for røkernes menneske-
rettigheter og deres adgang til å

"forpeste luften rundt seg", som det
heter hos hans motmenn, mens han
selv forfekter retten til å nyde livets
goder i fulle drag, bokstavelig talt.
Som forhenværende storrØyker
forstår ieg begge parter.

At Christian på sine modne dager
skulle forflytte seg til Kampen og
søke politisk asyl cler, er også av clet

som ville gitt kiempeodds en tid
tilbake. Det skyldtes hans inngrodde
forkiærlighet for Oslo Vest, hoved-
sakelig bestående av Irrogner og
Briskeby, og han pleide å småmobbe
meg fordi jeg hadde bodd noen år
på Grorud. Egentlig trodde jeg ikke
han visste hvor Kampen lå. (Han tok
vel taxi).

Men hvor karakteristisk er det ikke
for ham at han på kort tid åpenbart
ikke lot seg absorbere, men tyde-
ligvis vokste safiunen med det lokale
millø i en bydel han bare kjente av
omtale. Og det er vel akkurat likt
ham at han med liv og sjel vier seg
Kampen Historielag. For det er
akkurat siik han er!

Alle Chrisrian Christensens gamle
venner og koileger sender sin varme
hilsen når han nA runder de 70. Vi
minnes med glede de svundne år og
det gode samarbeid og vennskap, og
ønsker ham hjertelig til lykke.
Gratulerer, Christian, og gratulerer,
Kampen!

tr(o nsenrativ liberaler
Per Brunuand

CC har fylt7} år som feiret Kampen-
gutt. Tankene mine går 10 år tilbake
i tid. Da var jeg med og feiret hans
60- års dag. Feiringen fant sted på



Den Gamle Malor på Malorstua. Det
var det Morgenbla'redaktøren, sam-
fu nnsmennesket, forsvarsvennen,
kollegaen, kulrurmennesket, men
først og fremst vennen til alle som
deltok i den store forsamling, som
hyllet CC på åremålsdagen. For meg
ble denne 60 års dagen en illustra-
sjon på den posision CC har opp-
arbeidet seg på bred fiont i norsk
sarnfunnsliv. Selv hadde jeg som
oppgave a bringe en hilsen til
jubilanten på vegne av Arbeider-
bladet. Etter avtale med andre
giester. fØrst og fremst Knut Fryde'n-
luncl og Thorvalcl Stoltenberg, ble det
utvidet til en hiisen fra norsk arbei-
derbevegelse. En slik hilsen tror leg
alclri er blitt noen ticlligere .sje f i
Morgenbladet til del. -feg er sikker på
at dc't hellc'r aldri vil skje senere.

Da CC kom til Morgenbladct i 196J,
var ieg en skarve journalist i "F'rent-

tidc'n" i l)ramnen. -leg huskcr likevel
at et samlet pressemiljø så med stor
skepsis pli Libertas-nunncn som var
satt til å lc'de denne mørkeblå presse-
bastionen. Rent faglig talte det heller
ikke i hans favør at han haclde bak-
grLlnn som maior i etterretningen.
"Maloren i Morgcnbleclct". cllcr "h:rn

derre i Morgenbladet", som Dagbla-
det kalte ham, ble ikke levnet m:lnge
sjanser. Vi tok alle fcil.

Da CC gikk av etter tiue år på Mor-
genbladets redaktørkrakk, var det en
av de mest markerte skikkelser i
norsk pressehistorie som trakk seg
tilbake. Det er sjelden en opplever at
en redaktør blir så til de grader ett
med sin avis. Krisen i avisøkonomien
slo tidlig og alvorlig ned i Morgen-
bladet. CC loset Morgenbladet
giennom store oll vanskelige Økono-
mi.ske problemer. Det var en hard
påkienning. Da han gikk av ønsket
han sikkert Morgenbladet alt godt av
hele sitt hierte. Likevel kan han ikke
hir unngått å registrere hvordan
interessen fbr avisen sank til et
nullpunkt straks han var ute av
redaksionslokalene. Etter CCs tid har
Morgenbladet aldri betydd noe i
norsk sarnfunnsdebatt. Det er ikke
ofte at berydningen til en avis så til
dc grader er avhengig av c.tt

menneske.

Som konkurrent og politi.sk-journalis-
tisk aktør på den andre siden av den
politi.ske f-argeskalaen, har ieg mye a

takke CC fbr. Htrn-roristisk har 

'eg

alltid hevdet at det var greit å ha CC i
Morgenbladet når jeg var i beit for
tenu til en leder i Arbeiderbladet.
Det var allrid bankers å lese CC i
Morgenbladet. Der fremmet han
konservative, nesten reaksionære
synspunkter som det var fristende å

argumentere imot i en lederartikkel i
arbeiderbevegelsens hovedorgan.
Men ikke slik at CCs synspunkter
alltid kunne plasseres i en politisk
bås. Det spennende med CC er hans
uberegnelighet. Noen ganger kan det
gi seg ganske ville utslag, men slikt
rrrå en tåle av mennesker'som er
levende aktive og interessene over et
bredt spekter. Og samtidig innehar et
kontinuerlig behov for å uttrykke seg
- gjerne offentlig. Jeg tar neppe feil
når leg tipper at CC har savnet sin
side 2 i Morgenbladet, på sarnrne
måte som nunge av oss har savnet
hans faste meningsytringer i spaltene.
Det var sus over CC som skribent og
kommentator.

I tilknytning til 70 års dagen bringer jeg
gjeme en hilsen til CC som en god venn
og kollega gjennom mange år. Han er
en av de mest liberale og ronulige. -leg
sklønner godt at mange av dere på
Kampen er blitt glad i ham.
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TøYEN BOK & PAPIRHUS
Tøyensenteret, tlf. 68 46 4, 57 02 99

Det er nå det lønner seg å tenke skolestaft!



FaJt, forurensing og
feilparkering.

Strømweien
Trafikkgruppa i velet har siden i høsr
arbeidet med forskjellige saker, rnest
med konsekvenser for Kampen ved
stenging av Strømsveien, som jo velet
er for, stenginga alts|. I verste fall kan
store deler av trafikken strømme
giennom Kampen. Dette må vi
forhindre. Den fornuftigste måten å

hindre dene på er å stenge innkjøringa
til Kampen ved å stenge Rolf Hofmoes
gate og Sons !Fte, glerne med tidsstyrte
bommer.

Ensjø T-banestasJon
Vi har fån positivt svar fra Oslo Sporveier
på forespørsel om det er mulig å lage
tilgang til plattfomrene fi.a Skedsmogaa.
Dene vil dog a et par år fordi Sporveien
vurderer nyn billetteringssystem.

lrlotorveier
Kampen er ikke bygd for store
hastigheter. Dette burde egentlig være
ganske lett å iruse. Ikkehar vi aurovem,
ikke har vi akselerasionsfelt. Derirnot
barvi N km,/t-grerne. Og veldig rrange
liv vi ikke vil miste. Likevel er det endel
som kjører som noen svin.
Trafikkgruppa ber om at alle bydelens
beboere ikke overtrer fartsgrensa.

Vi er klar over ar det er endel på
gjennomreise som feier gjennom dagh,g,

men skal vi få forståelse fra alle for
begrensningene som gyelder må vi i
hvert fall sjøl gå (/kjøre) foranl

Tlps om bllhold
Inne i bilene finner dere en tingest sont
heter tenningsnøkkelen. Når dere går
ul av btlene eller stopper og biir sittende
inne i den, er det kiekt om dere klarer
å følge denne prosedyren:
1. Dere vrir på tenningsnØkkelen.
2. Motoren stopper.
Så enkelt var dåt.

Den omvendte prosedyren følger
dere om dere skal kjøre:
1. Dere vrir pA tenningsnøkkelen.
2. Motoren starter.
3. Dere kjører.
Dette er heller ikke vanskelig.

Likevel er det endel bilførere som (særlig

på kalde morgener) starter bilene og
gfu og drikker kaffe eller gjør noe anner
viktig mens eksosen spys utover

naboene. Bortsett fra at det kan være
kiølig (varmt tøy anbefales i Norge) å

sette seg inn i kald bil finnes det ikke
noen annen grunn til tomgangskjøring.
Faktisk har motoren bedre av å bli kiØrt
på lav belastning (noe som sarrLsvarer
helt glimrende med lav hastighetl) enn
^å r^-.^- -^Pa r\rrrråarrl3.

l{vor bilen ikke skal stå
En liten bønn til slutt: Er dere som
parkerer på fortauene klar over at dette

Eksempel pd parkering. Foto: Siri Ilryn

båcle er stygt, hemmende for gående
(særlig .syn.shemmede) og trlovlig?
Og dere som parkerer i endcn av
Norderhovgata p^ gangveien inn til
parken sånn at de som riller bamevogrr
ikke kommer fram. Vil dere holde opp
med det der?

For Trafikkgruppa i Kampen Vel:

Per Kristian Hansen



Ut med søplal
Forhåpentligvis er Kampianerne
flinke til å bruke de sakalte iglooene
som de senere hrahar dukket opp
rundt i byen. I disse kan du dumpe
nukuranf' glass, og føle degtry1g pa
at det ikke havner i naturen. De
nærmeste i strøket vårt, er på
Galgeberg (ved Tempus) og på
Tøyen ved den gamle Kneipp-
brødfabrikken (nå Darbar Mat- og
Vinhus). Container for resirkulering
av papir finner du stadig pihjømet
av Normannsgata og Skedsmogata
(ved skolen).

Nytt av året er imidlertid at det nå
også er opprettet miljøsasjoner hvor
du kan kvitte deg med problematisk
avfall som f.eks. white spirit, lakk,
olje og lysstoffrør. Dette avfallet
gjør store skader når det havner i
nan-rens kretsløp, enten du slenger
det på Grønmo, i containeren eller
i do. Og fra nå av er det altså helt
unødvendig.

PL 26 steder rundt i Oslo finner
du disse miljøstasjonene (hoved-
saklig på bensinsøsjoner), hvor du
belt gratts kan bli kvitt svineriet du
sikkert har søende i kjelleren, under
oppvaskbenken eller i garasjen. Den
nærmeste for oss på Kampen befin-
ner seg ph Grønland, på Søtoilsta-
sjonen i Schweigaardsgate. Lang
vei, sier kanskje de som ikke
disponerer bil eller er dårlig til
bens. Hvorfor ikke slå seg sammen
med flere i oppgangen eller i gata,
gjøre en felles innsats og organisere
et lass? Men husk at dette er beregnet
for avfall fra husholdninger, ikke
fra firmaer eller industrier med slikt
a*,fall i store mengder. Lurer du på
noe i forbindelse med spesialavfall,
ta en telefon til Spesialavfallssta-
sjonen ved Oslo Renholdsverk på
64 58 90.

Og vil du ha flere tips om småting
du selv kan gjøre for miljøet , så

skriv etter Naturvernforbundets
"Lille Grønne", som er en håndbok
i enkle, små miljøtiltak du kan sette
i gang med hjemme. Første uka i
mai satser f orøvrig Natur-
vernforbundet stort: Alle lokal- og
fylkeslag aksjonerer for å handle
miljøvennlig Et firedelt framstøt som
omfatter "karakterbok" til butikker.
ut fra deres miljøprofil, stands og
informasjon, påvirkning av embal-
lasjeprodusenter, og en sjekk av
miljøprofilen hos lokale kon-
torbedrifter, iberegnet kommu-
neadministrasjon. Dette er et sam-
arbeid med Miljødepar-tementet og
Kommunenes Sentralforbund.

Og vi vil tro at Naturvemforbun-
det gjør seg ekstra bemerket lørdag
9. ma| da varsles det nemlig bilfri
by i de stØrste byområdene rundt i
landet. Naturvernforbundet har tlf.
71 55 20, adressen er lkrks 2113,
Crunerløkka. 0505 Oslo.

Y.lkovt^vt^e^fi1 oss!
V.lkc,r'n n^fi| vår nyåpneÅe. re.si,c,ørant og cafel

V r.,rr.rer ^orsk og kinesisk vnaf,
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Gunnar Ruud
Mennesker som har kjent Gunnar
Ruud, får varme i stemmen når de
snakker om ham. Han må ha vært
et godt menneske, en driftig mann
og en søkende sjel.
Hans yngste sønn Terje
som leder det fine
Kampenforetagende
"Gunnar Ruud" sammen
med sin storebror, er
åpenbart enig i karakte-
ristikken og tilføyer
nred glimt i Øyet: - Far
var også kremmer i
ordets egentlige for-
stand.

Gunnar Ruud var
Hedemarking og født
mens Norge fremdeles
var bundet til Sverige
og hadde statsminister i
Stockholm. Dessverre
var han ikke husrnanns-
gutt fra Løten eller
Rendalen. Beretninger
onr husmannsgutter
som gjennom kamp og
trengsler slo seg opp til
nrakt og ære, er lakker-
te perler i vår litteratur.
Særlig da hvis gLrtten
sonr mann beholdt
endel av husmannsrno-
ralen. Husmannsfolket var jo langt
mer sømmelige enn bøndene, må
man [ro.

Gunnar Ruud var bygutt, født på
Hamar. Hans far var kjøpmann
som i flere år drev isenkramforret-
ning på Lillehammer. Gunnar selv
startet skoforretning i Gausdal. Nå
ble innlandet kanskje for trangt for
butikkeieren. Han dro til Hoved-
staden.

Der gav han seg til et temmelig
usikkert yrke i vold. Han ble
byselger. Og av alt fartet han
rundt med havregryn. Han solgte
havregryn for en havregrynprodu-
sent. Men havregrynselgeren ville

ikke vie sitt liv til havregryn. Han
åpnet fiskebutikk i Eckersbergs-
gaten på Frogner, Oslos nest beste
vestkant.

Hamargutten hadde alltid han
lange arbeidsdager. Men som
fiskehandler måtte han starte klok-
ken fire om morgenen for åkjøpe
den beste fisk. Han hadde et over-
ordnet mål den tidligere havre-
grynselger - kundene, hans
kunder hadde krav på kvalitet.
Fiskeforretningen i Eckersbergs-
gaten ble en suksess. Han kunne
lagt seg noe på årene, Gunnar
Ruud, og nøyd seg med åvæ,re
vellykket fiskeleverandør syd for
Frognerparken. Han kunne ha blin
akseptert småborger med tellende
medlemsskap i Handels-standen,
Rotary, Frimurerlogen eller Lions.
Men Hamargutten ville noe annet.
36 år gammel startet han kiøtr

forretning i Norderhovsgaten 7
på Kampen. Den er også blitt suk-
sess. Man må bli anpusten når
man forsØker å følge et menneske

som har viet sitt liv til
sko, havregryn, fisk,
kjøtt og pØlser.

Var han bare kremmer
som Terje ønsker å indi-
kere? Utvilsomt nei.
Denne Gunnar Ruud må
havæ.rt et kreativt men-
neske, fylt av skaper-
trang. Mens han handlet
fisk i Oslo vest og kjøn i
Oslo øst, bygget han
opp en hermetikk-
fabrikk på Hitra iTrøn-
delag. Han konsentrerte
seg om seilaks og krab-
be. Han hadde 50 ansat-
te og eksporterte til
Kina.

Forretningsmannen
Gunnar Ruud var også
oppfinner. Han tok
patenter på smågeniale
konstruksjoner. Opp-
finneren var rosemaler.
Noen av hans rosepro-
dukter finnes i Gunnar
Ruuds forretning på

Kampen i dag. Interesserte kan
spørre de hyggelige menneskene
bak disken hva som er malt av
Hamargutten som gjennom livet
solgte sko, havregryn, fisk, kjøtt
og hermetikk.

Gunnar Ruud må ha vært et sosialt
menneske. Vel gikk hans hoved-
virksomhet ut på å tiene penger.
(Det er forøvrig bare i Arendal det
ikke er fint å tjene penger. I
Arendal som en gangvar verdens
rikeste by, er penger noe man
har). Men Gunnar Ruud var utvil-
somt mer opptatt av å skaffe sine
kunder kvalitetsvarer enn seg selv
profitt. Og mang en stakkar fikk
gode matpakker når de i nød søk-



te mannen med butikk på hjørnet
av Norderhovsgaten og Nanne-
stadbakken.

Kjøpmannen var opptatt av atmo-
sfæren i sine for-
retninger. Han
ønsket at hans
medarbeidere
skulle kjenne kun-
dene og bruke
kundenes navn i
tiltale. Han krevet
elskverdighet. Han
mente at smil ikke
var forbeholdt fri-
tiden.

Selv handler jeg
minst mulig hos
Gunnar Ruud hver
gang jeg er der.
Arsaken er at ieg
ikke vil fylle fryser
og kjøleskap, rnen
besøke den ele-
verte forretning så ofte som n-rulig.
Det er hyggelig å væ.re kunde hos
vår slakter - byens beste.

Efter rnin mening er det noe helt
spesielt ved "Gunnar Ruud", en
vellykket kombinasjon av nærbu-
tikk, storforetagende og kvalitets-
forretning. Når man kommer inn i

br.rtikken, blir man raskt tatt vare
på av en av ekspedisjonssiefene.
Det er ingenførcteclarne hos Ruud.
Alle 6, som vi kienner så godt, er
førstedamer: Randi Henriksen
(som bor på nedre Kampen),
Marit Melby (fraJordal), Aud
Bjørnerud (Risl økken), Solfrid
Nordahl (nedre Kampen), Nina
Masterud (Lofthus) og Inger Ruud.

Overfor rneg opptrer Randi som
førstedame når hun går meg i ret-
te med mine politiske standpunk-
ter og Solfrid når hun vil bestem-
me hva jeg skal ha til middag. Det
er nærbutikken.

Storforetagende er alt det vanlige
kunder ikke ser. Kontoret hvor
Ingeborg Nerverum (Enerstad) og
Turid Ask (Oppsal) hersker, og
slakteriet - fagfolkenes dom6ne.

Når jeg hevder at Ruud er Oslos
beste slakteforretning, skyldes det
ikke minst de fem fremragende
håndverkerne i slakteriet. Tre av
dem har full utdannelse og status

som pølsemakere. Det synes jeg
er en grov nedvurdering av men-
nesket og yrket. Kanskje er det
vanskelig ålage pølser, men men-
nene i Ruuds slakteri er intet min-
dre enn kjøttekvilibister.

Ruud på Kampen har tre kjørere,
alle effektive mennesker. Senioren
Edvart Myren l-rar kjørt for Ruud i
35 år.

Så er det kjøkkenet der det lages
selskapsmat til hele byen. Det er
storforetagende med 15 ansatte.

Jeg har liten innsikt i dette "kjøk-
ken". I mine første Kampenår
hadde jeg utsikt til denne Ruud-
avdeling. Hver morgen klokken
07.00 var arbeidet igang med niili-
tær presisjon, noe som huet meg.

-leg så på de flittige mennesker fra
mitt soveværelsesvindu og bevil-
get nreg 30 minutter på øret.

Ruuds kunder er også spesielle.
Halvparten er kvalitetsbevisste
mennesker som bor på Kampen.
Den resterende del er mennesker
fra andre bydeler. Selv møter jeg
ofte bekjente som bor langt fra vår
småby. Jeg nevner som eksempel
skuespilleren Sverre Wilberg. Når

han skal ha delikatesser. drar han
til Kampen.

Et hvert foretagende er avhengig
av dyktige medarbeidere. Det har

Ruud på
Kampen. Men
alt står og fal-
ler med ledel-
sen. Derfor går
jeg inn på
dynastiet
Ruud.

Gunnar Ruud
hadde fem
barn, to av
sønnene Dag-
finn (49) som
mange på
Kampen kaller
Gunnar Ruud,
ogTerje (45)
overtok ledel-
sen av firmaet
da grunnlegge-

ren døde i 7976. Dagfinn bestemte
seg tidlig for å gå inn i familiefore-
tagende og er blant annet pølse-
makerutdannet. Terie hadde andre
tanker da han gikk på Handels-
gym. Hans hug stod til studier.
Men småjobber i butikken på
Kampen i gymnasiedagene gav en
dragning til farens virksomhet.
Han gikk inn i firmaet.

Dagfinn og Terje Ruud er ikke
administrerende direktører på
indre kontorer. De handler inn fra
tidlige morgenstunder, er først i
butikken og forlater den sist. De
er kjørere når de er behov, ekspe-
derer, leverer ut selskapsmat på
søndager, de er begge med i drif-
ten på alle plan.

Under mine morgenturer, før min
sene frokost har jeg observert at
sjefene selv legger ut og plasserer
kjøn og pålegg i vindu og disker.

Jeg har reflektert. Hvorfor finner
jeg Gunnar Ruud på Kampen mer
attraktiv enn Smør-Pettersens deli-
kate kjønforretning på Majorstuen?

Jeg tror det har noe med kjøttplas-
seringen å giøre, noe med kompo-
sisjoner -kunst for den saks skyld.
Men dette har jeg ikke rede på.
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Hyssirtgbolderen - en smågenial konstruksjon



Dagfinn Ruud bor på Blindern, er
gift og har tre voksne barn. Ter;'e
er gift, men har ingen barn. Ingen
av brødrene har særlig fritid. Men
Dagfinn fyller de timene han har
til overs med å samle på antikvite-
ter, restaurere og reparere gamle
ting. Terje driver søndagskole.
Han er engasfert i Evangelisk for-
samling, en frikirke.

Dagfinns tre "barn" er alle enga-
sjert i forretningen på Kampen og
på Carl Berners plass. Handels-
økonom Robert (27) er fulltidsbe-
skjeftiget, som far og onkel - på
alle plan. Han kjører og rydder.
Han går ikke av veien for å spyle
fortau, male og mure litt, delta i
kontorarbeide og han er sluppet
frem ved disken. Han debuterte
vel nesten med å ekspedere en av
de beste kunder, Torhild Strand.

Jeg været at hans "tanter" bak dis-
ken var på tuppa. Kunne økono-
men pakke inn varene? Det kunne
han, uten åhalært det på akade-
miet.

Ann Catrin (25) heter Dagfinn
Ruuds eldste datter. Hun er kokke.
Vi ser ikke så meget til henne.
Hun opererer i de indre gemak-
ker, hun virker i selskapsmat-kjøk-
kenet. Men som sin onkel ogfar
trår hun til der det er behov.

Det yngste skudd på stammen er
Inger. Hun holder på med sin
utdannelse. Hver lørdag er hun å

finne bak disken hos Gunnar
Ruud på Kampen. Og Inger øde-
legger ikke den fine atmosfæren -
snarere tvert i mot.
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Vi mister 46
barneh ageplasserl
Ka rt Jø rge n se n/S I rl B ry n

Bydelsutvalget vedtok sist trke
(24/, et budsjett som alle, inklusi-
ve politikerne og administrasjo-
nen, mener er en ulykke for barna
våre. Mens 260barn under 3 år
venter i kø for å få barnehageplass
og fødselstallet i bydelen stadig
stiger, nedlegges 40o/o av bydelens
eksisterende småbarnsplasser.
Vi har nå den laveste barnehage-
dekningen i Oslo.

FORELDRE I OPPRøR

På BU-møtet hvor budsjettet ble
vedtatt, var salen stappfull av for-
eldre og barnehageansatte. Flere
sa sin mening i Åpen Haluttnte.
Foreldre med barn i barnehage
har organisert seg i en foreldre-
aksjon, og er sterkt opptatt av
budsjettkuttet og planene om
omorganisering i barnehagene.
Det er forslag om å slå
sammen barnehager og
dernred redusere barne
hagestyrere. Foreldre og
barnehageansatte er enige
om at tilbudet
dermed blir dårligere.
Omorganiseringen kan
også føre til at bydelen
blir tømt for førskole-
lærere.

Bydelens egen "mødre-
gruppe", som også inklu-
derer hjemmefedre, har
engasjert seg i barnehage-
debatten og har skrevet
følgende brev til bydels-
politikerne. Dette brevet
ble lest opp i Åpen
Halutime.

Ttl bydelspolltlkerne
u/Jan-Bendtx Byhrlng

"Mødregruppa" I bydelen er
bekymretfor bua dere poltttkere
er tferd med å g/øre med uåre
barns oppuekstutlkår. Når dere

foresldr å drastlsk kutte beutlg-
ntnger tll barn og unge, og om-
organlsere barnebagene ull ui
protestere!

Forslaget til reutdert'92-budsJett
lnnebærer nedlegelser au mange
småbarnsplasser. Dette berØrer
oss ekstra sterkt da ul er spebarns-
mødre. Vt leser også t budsJettet
atfritldsttlbudene ttl barn og

u.nge begrenses ttl tlltak rundt
TøyenfrXttdsklubb. Ved å omor-
ganisere styrerfunksJonen i by-
delens barnebager, bllr barne
h agetilbudet dårligere.

fudagogene settes ttl mer admt-
nlstrattut arbetd og fJ ernes fra
barna. Når hJøkkenasslstentene
kuttes, ull presset på personalet blt
umultg. Vl mener at byllelens
barnebager lkke fortJener å blt
utsatt for et sltkt prøue/sparqro-
sJekt

Ved å tafra barna uåre, risikerer
dere at småbarnsfamllter med
mye hJærhghet ttl bydelen ser seg

nødt ttl åflyne. Her erfå grønne
lunger, d.årltg luft og mye tra"fikk.
Indre by er I d.ag uanskelig nok å
uokse opp l.

GJør detfor all del ikke uerre!

( "Mødregruppa ", også for fedre,
er et ttltak i bydelen for bJemme-

foreldre sorn nxøtes i Karnpen
bydelsbus buer onsdag).

M ø d re /fe d re -grupp a driu e r i k k e b a re k affe s I a b b e re ring. Vi
det glelder uåre bams framtid. Sammen står ui bak breuet

by de ls admi nist rasj onen.

bar felles interesser når
til byrådspolitikerne og



Åpen dagpår
helsestasjonen

Vt mtnner om tema-
dagene på Tøyen helse-
stasion som vanligvls er
den første onsdagen I
hver rnåned klokka
13.30 - 15.00.

11. mars handlet det om
motodsk utvikling, og
det ble vist film om de
forskjellige fasene barnet
går igjennom fra det blir
født til det er L5 måneder.
En av helsestasjonens

fiisioterapeuter stilte seg
tilgjengelig for spørsmål
etterpå.

Neste mØte er onsdag 8.
april hvor spesialpedagog
Anne Berger Karlsen vil
være tilstede og snakke
om barn og lek.

Onsdag 6. mai handler det
om tannpleie. Gode råd
om gode vaner - lurt å

vite selv om du har barn
som ennå ikke har fått
tenner.

Onsdag 3. juni er temaet
foreløpig ikke fastlagt.

Det blir servert te og
kaffe, og etter foredrage-
ne blir det som regel til at
vi blir sittende og prate en
stund til.

Ta med babyen eller
barnet ditt og kom, opp-
fordrer helsesøstrene på
Tøyen.

Syklus
Hun kom gående langs stranden,
stoppet opp og lot de nakne
føttene synke i den varme sanden.
Hun sto der og så noe betenkt ut
og ståppet fingrene i munnen.
Han kom gående sakte, stoppet
opp med et sjenert lite smil i det
han så inn i krølltoppens
forunderlige blikk.
Lenge sto de taust og så

undersøkende på hverandre. Så

trakk hun fingrene ut av munnen,
strakte ut hånden og sammen ruslet
de bortover stranden.
Mellom seg en bøtte og spade
de bar de skulle grave i den
vatme sanden.

Hun kdm gående langs stranden,
stoppet opp og lot de nakne

føttene synke i den varme sanden.
En fønbris lekte med hennes hår
og vippCI kiolen lekende rundt
henes lår.
Han sto der og ventet, lot solen
spille i sitt ventende sinn.
Han møtte hennes sienerte blikk
og strakte ut hånden, strøk henne
over kinn. Lenge sto de slik, ord

behøvdes ikke.
Øynene sa alt de trengte å vite.
Med armen rundt hennes skuldre
sryrte han henne bortover stranden.
Sammen vandret de i den varme
sanden.

De kom løpende langs stranden,
stoppet opp og lot de nakne
føttene synke i den varme sanden.
Hun smilte mot mannen og lurte
på om han htrsket..,
Uten ord smilte han tilbake og
safirnen tittet de ned på resultatet
av møtene på stranden.
En solbrun liten plugg tittet
fornøyd tilbake der han satt
isanden med sin røde spade.
Han strakte arnene i været og ville
opp, faren løftet sin lille pjokk opp
på armen. De sto der sammen som
en pyramide og så på bølgene som
slo mot stranden. Så snudde de seg
lykkelge og vandret bortover i den
varme sanden.

De kom hånd i hånd langs stranden
stoppet opp og lot de nakne føttene
synke i den varme sanden.
Som så ofte før stoppet de ved
kanten, der bølgene kruset seg, inn
over land.
Det er kveldssolens stråler sotn
sendes mot de to, kaskader av røde
og gule flammer. Hun snur seg mot
mannen med sølv i sin hår og
strekker varsomt ut hånden.
Fingrene tøIger firrene i hans ansikt,
og han gjengjelder hennes
vemodige blikk. Karnskie er det siste

gangen de kan stå her slik.
Mens bølgene skyller over deres
tær, og kveldssolen sine siste stråler
sender.

Da gir de hverandre mykt sine
hender. Og da solen forsvinner i
all sin prakt, vandrer de langs<;mt
bortover stranden
i den nå så avkiølte sanden.

lVettche Ilalt'onett

BRUKTE

OBS! Åpningstider:
Mon - fre: 16.00-19.00
lørdog: 10.00-16.00

Kampen B&B Handel



Aktiviteter pa Kampen
Bydelshus våren'92
For ungdommer mellom
74 - 78 årr Hver mandag fra
kl 19.00 - 22.00 ÅpentHus
med spill og aktiviteter.

Lørdager fra kl 13.00 - t6.OO pa
skolen: Innebandy

Annenhver fredag i Storsalen:
Barnediskotek

Hver onsdag kl 13.00 - 15.00:

Møteplassen - et uformelt
møtested for hjemmeværende
med små barn.

Hver onsdag kl 18.00:

Gitarkurs for nybegynnere.
Kursets varighet: 6 ganger.
Leerer Jan Devik. For mer
informasjon, kontakt
Bydelslrusct på tlf: 6s q5 oz

Tiffanykurs for nybegynnere
og viderekomne. Kontakt Britt
på Glasshuset for informasjon.
Tlf:67 97 27

Hver torsdag kl. 19.00:

Trimmen

Hver torsdag kl 16.30:

Ballettgruppa

Fra søndag, 5. aprll t.o.m.
fredag 10. april kl 19.30 i
Storsale n : Teater{orestilling
forvoksne: T'yven, tyven av
Dario Fo og Motorstopp av
Friedrich Dtirrenmatt. 2
enaktere spilt av
Tirsdagsensemblet.

Tirsdag 7. aprll kl 19.00 i
Storsalen: Årsmøte

For tredje ar på radl\l

Tirsdagsensemblet på
Kampen Bydelshus
I år byr vi dere, kjzrre publi-
kum, på to enaktere. Vi varmer
opp med "Motorstopp" av
Friedrich Diirrenmatt, en
grotesk festlig enakter. Etter
pausen hvor du har slappet av
og kost deg på Kaf6 Lars, stu-
per vi ut i den elleville farsen

"Tyven, tyven" av Dario Fo
mens du slar lattergapet på vid
vegg. Premi€re Sønda g 5/ 4
kl 19.30. Videre spilleplan:
Mandag 6/4 kl 19.30, Onsdag
8/4 kl 79.30, Torsdag 9/4 kl
L9.30, Fredag 70/4 kl 1t).J0

Bilettpris: Voksne: Kr 50,-

Rarn: Kr 25,-. Unn deg selv en
god latter, den forlenger jo
livet! Tirsdagsensemblet
består av: Rasmus G.
Rønneberg, Hannc Lise

RØrstad, Gry Reidar.sdottir
Stcne ,.|an Saclid, Irene Lian,
Aslag Guttormsgaard.
Regi: Sessa Siclsclrud

Torsdag 26. og./iedag 27. nrars
uar det barne.fbrestilling 1tå
Ilydelsbuset. .Stykket bet "gutten
med de store Ørsne", og ble

.lremført at' Fredrik flossmann
'lrio. Forbåndsomlalen louet et

spennende stykke med suingencle
mrnikk og deltagelse.liø berrna

selu . Sikkert ntoro!
(tncler: Freclrik llossmann Tdct.



Iler skal bontnrcn 1pp i,qien

Bommen i
Hedmarksgata

Strømsveien r
hva slqerl
Det cliskutercs na hvor stengning
av Strr.tmsvcicn skal foreLrs; (rverst

mot Htterstadkrysset, eller ned rnot
Cialgcbergkrysset. Ph Valerenga har
debattcn gatt lenge. og det trwikler
seg ne firrhapentligvls en st()r enig-
het mellom bel'loere <>g nærings-
drivende om å fir plassert bommcn
necl nrot Galgebergkrysset.

I)cttc clnaftes for tiden også med
dc andre behoerforeningene i

Clamle Oslo, og jeg håper det na
skal l>li cn sterk samstemmighet om
dcttc.

l)et nye byr:idet arbeicler for å få
til en stengning. <-rg Plan- og Byg-
ningsetatcrn har fått i oppdrag a

utrede konsekvensene av en steng-
ning for tnfikkmønsteret i gatenettet
i de r>mkringliggenclc bolig- r>g

n:rringsområdene.
Håpct cr at dette ikke vil ta for

lang tid. Valgløftet om stengnrng er
ikke glemt. Det haster med å få
stengningen giennomført!

Bommen i Heclrrnrksgat:r skulle vrm
satt opp igjcn fr;r lcnge siclen. I)en
hle tillatt tatt ned fbr nocn ar siclern

pga utbyggingen pi 'l'rikkestall-
<lnrrådct. Her har nd byggcarl;ciclt:nc
st()ppet op1; firr lengc siden. o.q

bornmen sktrlle vært satt opp firr
flere mancder siden. Dctte tar fi>r
lang tid, clg vi 1>it Kanrpcn scr mcd
bekymring 1;a r.rkct gjennomkjøring.
Hver morgcn star lange køcr r>g

stanger i Hagegau ncd mot lys-
kryssset vcd Kjr.rlbcrggata. og vi kan
også merkc økct traflkk i Hølancls-
gat:,I.

Det er n:i undcrsøkt nted Oslo
Veivesen n:ir l'xrnunen krxnner oplt
igjen. og de lover at dcn sk:rl vrrrr
på plass i løpet av a1>ril La oss hapc
at det virkclig stemmcr!

Robert. Lomtrye Rrsbert Lorange



Utbedring og
vedlikehold
aY Bydels-
huset
Kampen Ilydelshus ble aldri hclt
ferdig nrodernisert i byggepcriodcn
fra desernber 7982 til 1988.

Bydclshusels svakc økonomiske
situasjon har gjort clct vanskelig for
oss a fli fcrdig bydelshusct slik vi
cgentlig hadde ønsket oss.

I hele 1991 har vi likevel hatt
moderniseringsarbcidcr igang i
bydelshuset. Ved hjelp av statlige
tilskudd har vi kunnet ansette folk
til vedlikehold og o1>pussings-
arbeider i huset.

Og mye har blin giort; Vi har fått
en fin plass foran fhsaden rnot
Ninedalsgata (omtalt i fonige utltavc
av Kampenposten), smårommene
mot Bøgata har blitt pusset opp. ()g

ikke minst har storsalen under Kaf'e

Lars fått en ansiktsløfing.
Veggene er malt i hyggelige

fargerdørene er malt, og fargerike
gardiner er hengt opp fbran vin-
duene mot Ninedalsgata. Godt syn-

ligc licnger bilclcne bydelshusct
var sa lreldige i få i gave fra Villi
Storn frrr noen :rr siden. Salcn t:r
blitt ct av husets v:rkreste rclnt. F<lr

clc som deltok pa sktrdclar.sballet
var nok dennc rotnforskjonnclsen
cn hyggelig overraskelse.'l'rr en tur
opp o.q titt selv!

Ikkc nrinst kan vi takkc
byclclshtrsets vaktmester Bjrtrncr
1'agge og hans rncdarbeider Mo-
hammad Iclrees fcrr all dcnne r>p1t-

1>ussings-vilksonfictcn. De har gjort
en fin iobb for oss dette siste halv-
arct. Mcn det star enn:i myc igjcn i
bydclshuset, dcssverrc. Vi zrrltcidcr
na for a fa til en finansiering for:r f-:t

f'erdig et komplett brannvars-
lingsanlegg i helc huset. få til
encrgisparing pa driften av vcn-
tilasjonsanlegget, få pusset opp
fasadcnc. fi gjcnnomf'ørt noc
reparasjclnsarbeider pa taket. sarnt
sikre ny innredning av myk-
verkstedet i forbindelse med plan-
lagt bruk av dette som frivillig-
hetsentral.

1.12.1992 er det 10 år siden
Kampen llydelshus ble stiftet. Vi
håper til da at flere av dissc
gjenværende arbeidene er under

realiseringl Robeft ktrang3

For en uhe siden utkom brcsjyT'en

som uiser enfremtidig uisjonfor
buorbdes Gamle Oslo kan bli i år
2OOO. IlrosjTren er utgitt au
beboerforeningene i Gamle Oslo

i samarbeid med. bydelsaclmi-
nistrøsjonen, og finansiert att
Miljøuerndepartementet. Ert
arkitektgruppe med forankrtng i
bydelen bar stått for utar-
beidelsen..

tsrosjyren tar for seg mange telna.
og s()m en illustrasjon er det laget
en st()r tegning sctm viser hcle
bydelen sett fra luften slik clet

kanskje kirn se ut ()nl en l0-:rrs tid.
Brosfyren kan du få ved å ta kontakt
med bydelsadministrasjonen i

Gamle Oslo i Heimdalsgata 1411.

Følgcndc målseninger fbr utviklin-
gen cr satt opp:

TRAFIKK
('jennonrgangstrafikken i Garnle
Oslo cr lxlrte. Stronrsveien cr stcngt
for gjennomkjøring og opparlæidet
sorn rniljctgatc. -l'rikken ført oJrp til
Ettcrstaclkryssct. Ilkcbergtu nnclen
cr tatt i bruk. Jarlcgata cr skrinlagt.
og lrarken dekker clen tenktc vei-
trasccn.
Nedgravet Nylandsvci videretirrt i

1'c,ryen- tunncl ol)p til Kjølberggacr.
Grarnlandslcirct. Oslogate. Kjr.rl-

bcrggata og Norbygatzr opparbcidct
som mil jøgater.-l'rafikkcn er
vcscntlig reduscrt i helc Gantlc
Oslo. Lokale smabusser cr etableft
intcrnt i bydelen.

REKREAS|ON
Klosterenga er utviklet som fiodig
park som del av sammenhengende
strøk fia Grønlancl til Alnaclva.
Grønn ktrlturpark med vannspeil i

omradct rundt Mariakirken.
F'lerc grønne korridorer der veiene

før dominerte med bctydelig trafikk.
Vaterland som frodig lunge ved
nedre del av Akerelva. Grønne plas-

ser i hver bydel, knyttet sanllnen
med frodig beplantning i tilstøtende
gater; Sørlie plass på Tøyen, åpent
torg på Vålereng, Harald Hårdrådes
plass i Gamlebyen, plass ved
I;rdegården og et torll foran Kampen
kirkc.



En bydel i utvilding
BOLIG

Lltbedring av den gamlc boligmas-
scn cr i hovedsak gjcnnonrfiirt.
Mange privatc utearealcr i

bakgarder slått sammen til fellcs
gardsronr. Inncnfirr bydelcn kan
det byggcs nrndt 4.600 nye lxrliger.
Ncr av clettc cr gjcnnomf-ør-t. Stikle-
stadkvartalct har lx:troldt Det Apnc
Teater nrecl park rundt. Rtrdolf
Nilsens plass-prosje kte t unclcr
bygging mcd lavere utnyttelse enn
tenkt. Nyt' boligcr gjorcs
romrneligcrc. I dc andrc strøkcnc
foregår det nrx: mindre nybygging
pa ulpne tonrtt:r. Dissc' søkes løst
med fomuftig utnyttelse. tilstrekkelig
utearealer, skiermet i forhold til
stØy, og sikret nrcd solbclysning pa
fasaclene.

KUTTUR
MiddclaldcnnuscLrm undcr reali-
scring i dct gamlc Lokomotiv-
vcrkstedct vc:d Mariakirkcn.Det
Åpne'l'eater lrcvafi og videmwiklct,
I)eichmann flyttct til Galleri Oslo.
F.tablering av flcrkulttrrclt scntcr i
byclelen. Fengsclsmuseum i fbr-
partict av Botsf'engselct. Brann-
historisk rnllscum i gamlc Grønland
Politistasjon. Stencrsen-samlingen
pl:lssefi i den gamlc !-cmanda Nissen
skolcn. Gamlebyen skole gjenåpnet
sonr flerkuhrrcll moderne skole.
llydelshus i Grønland 28, Kampen
IlydelshLrs i l3øgata 21. Vålerenga
Vellius og etablering av et felleshus
i Garnlebyen. Ilarnelxrndegård bak
Kampen Skolc.

SERVTCE
Ilydelsadministrasjoncns helse- og
sosialtjeneste desentralisert ut i
bydelen. Gamle Oslo scrvicesentral
i samarbeid mcd egcn scntral i
Kampen Bydelshus, og i Gamle-
bycn. Tøyengata utviklet som spen-
nende, flerkulrurell forretningsgate.

ARBEIDSPLASSER/
NÆRTNGSLIV

Bydelens 15 000 arbeidsplasser i
hovedsak opprettholdt. Noen
nyetableringer inne n se ktoren
bydelsse rvice og h;rndverks-
tienester.

Robert ktrange



Oslo blir ofte kølt "Bven med det store hiertet".
Mon tro om ikke dette hjertet befinner seg

Kampen? Riktignok dekker Kampen
mindre enn dn au Oslos mange

t usen krta d r atkilomet r e.

Og Kampen huser heller ikke

mer enn noen få tusen att Oslos
Itre milliorr innbyggere. Men det

t not'T€d Kampen - dert gnmle
trehusbebyggelsen, kanskje, eller gatene som ntøtes

er oppe tted kirken - som gjør at tiu straks føler deg

lemme lrcr. Og "hjemme", det er der hztor

jertet ditt er

Både hjerterom og husrom.

Hedmarksgata legger håndverkerne
siste hånd på verket for at flere
familier skal få bo på Kampen. I de

syv husene som utgjør Jordal
Terrasse er det plass til store familier

og små familier, unge familier og gamle familier. For

på Jordal Terrasse finnes det leiligheter i alle størrel-

ser. Du kan velge mellom tre typer to-roms leiligheter,
fem typer tre-roms og to typer fire-roms.

Dessuten har vi leiligheter som passer spesielt for
deg som har levd en stund. Leilighetene er bygget

rundt to romslige, grønne tun - med lekeplassc'r og

benker, busker og blomster. Biler ser du ikke noe til.
Fra de underjordiske garasjene tar du heisen

direkte opp til leiligheten. Prisene varierer fra
kr. 595.000 til 1.365.000, og samtlige leiligheter har

du kan leve. Kom og se selv!

Visninger:

gunstig Husbankfinansiering. Sammen med lave O \
fellesutgifter gjør dette Jordal Terrasse til et sted .\

æ
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S.Ft.SI,JI\IOSTEN AS
STATSAUT. EINDO|\J|SMEGLEB.

,W
llerinr.rrksgt.

0655 Oslo

Mandag - fredag kl. 10-15.
Tirsdag onsdag, torsdag også kl. 1G79.

Søndag kl. 13-15. Ring oss på tlf. 67 45 O0

hvis du ønsker visning til andre tider.

,r \
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Kiempedagene på Kampen

27.5 - Korpsdag

22.5 - Historielaget arrangerer
omvisning og kulturkveld

23.5 - Aktiviteter utenfor- og i
Bydelshuset bele dagen og natten

24.5 - Utendørs gudstjeneste.
K:rmpen Vel arrangerer karneval
og leker i parken.

Plakater med endelig program vil
bli slån o[)p senere.

Hva skal plassen hete?

Derc har vel merket at vi har fått
en ny plass? Det er den som er
utenftrr Bydelshuset. Vi utlyser
derfor en navnekonkurranse fc>r

plasscn. og vinneren kåres
Kjempedagslctrdagen.Vi vil gjerne
ha id6er til hv<lrdan plassen kan
bmkes. Balr clet va:re en
infclrmasjonstavle der. en ntonter
til kunst. benker, plantcr...

Forslag til navn og ideer sendcs:
Kampen Ilydelshus v/ styret.
Brtgt. 21 0(154 Oslcr

Kampenprisen

Styret i Kampen Bydelshus vil i :ir
stafte opp en ny tradisjon ved a

opprctte "Kampenprisen"
Dette er en pris som skal gå til en
person som har gjort det saerlig
positivt for nærmiljØet pa
Kampen. Bydelsuwalget har
bevilget pengcr til prisen slik at
det kan bli en arlig bcgivenhct.
Det er nedsatt en komit€ på tre
personer sonr skal velge r-rt den
verdige vinner. Medlemmene er
Kampianere med lang fartstid på
Kampen og representerer ulike
mlljø i bydelen.
Det er mulig for alle beboere å
foreslå en kandidat og begrunne
hvorfor denne personen bør fir
prisen. Disse fbrslagene kan
sendes til Bydelshuset og
konvolutten merkes "Kampen-
prisen". Forslagene må være
inne senest 1. mai.

Kampenkonferansen det rette
ft>nrmet.

Skolen - Barnebondegård
Aktiviteter for små barn
I lngdomsaktiviteter
Nettverk fbr voksne

Det er grupper i gang med disse
oppgavene, men de vil gjerne ha
forsterkninger! Det er dessuten
mye annet man kan ha lyst til å
være med på i nærmiljøet, det er
bare din fantasi som setter
grensene... orkester, filmklubb,
lekegrupper, dansekvelder, revy,
temakvelder, hobbyaktiviteter,
avisskriving...

Påmeldingsfristen er mandag
2O. aptiJ-

med Ellen Ltihr.
tlf. jobb: 27 5618
tlf. privat: 67 15 39

Under forrige konferanse var det Program og nærmere
særlig f'ølgende områder det var opplysninger vil bli sendt til de
intcresse for å gjøre noe med: som melder seg på. Dersom det
Parken - 'l'rafikken er noe du lurer på, så ta kontakt

l- - - - - 
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I l" - ieg legger søndagsturen til Bydelshuset:
I
I
I Navn'
I

NY KamPeJrr
konferanse
26. aprill
I scptember holdt vi den første av
flere Kampenkonferanser. Det var
svært vellykket og rundt seksti
beboere og ansatte i bydelen
clcltok med iver og engasjement.
Hensikten var å komme fram til
tiltak man hadde lyst til å jobbe
viclere med.

Vi er nå kommet til
oppfølgingen

Tidspunkt: Kl12.0O - 17.00
'l'il den forrige konferansen
inviterte vi representanter, men Påmeldingslappen sendes:
clenne gangcn stiller vi det åpent Kampen Bydelshus, Bøgata 21,,

fbr allc som vil delta. Har du noen 0654 Oslo, eller legges i
gcde id€er eller har lyst til å delta posrkassa der.
1ta aktiviteter, så er



Rapport fra videogruppa

Hærverk
Bydelsforvaltningen hadde øremerket
kr 15 000 til rer.y eller video på tema
"Hærverk". For disse midlene er det
innkjøpt TY -apparat, video-avspiller,
et sort bakteppe og to lyskastere til
Kampen Bydelshus pluss en ukes
leie av et videokamera.

Den 19. november'91 ble:rlle elevene
i7a-9 klasse på Kampen skolc invitert
til aulaen, der de fikk informasjon om
hvordan man lager revy ogleller
video. Også de som liker å sy. snekrc
og male kan være med, ikke bare de
som skal stå pa scenen. Deretter ble
kclmmunens "Hærverks-video" vist
og bydelspoliti Erik Andersen, som
var invitert til å snakke om dette
tema, hadde en fin dialog mecl
ungdommene.

7 elever kom til Kampen Bydelslrtrs
sarrrne kveld clg valget ble video. Pa

avslutningen før jul, 17. desember,
hadde 18 ungdommer mcldt sin
interesse. (Se Kampenpostens
julenummer). Men noen kunne l-rarc

på mandager og andrc barc pa
tirsdager.

Først måtte vi io finne ut hva de
hadde lyst til å vlse, og det ble flurngc
og lange diskusjoner. En av elevcnc.
Siw Jørgensen i 8Il, mente de kunne
lage en historie på ønsket om å lage
m.fritidskhtbb, der de søker om pØxger
bos kommunen. men de.får auslag

fordi kommunen har betalt så mye i
bæruerksskader. Så hjelper ungdom-
mene til med å spare ogfår derfor sin

fritidskhtbb likeuel.

Men noen av ungdommene ble relatir,t
fort lei av å snakke bistorier - de ville
tn action og heldigvis fikk vi leid et
videokamera til de tre siste gangene
før jul. Alle fikk v:rre fotopgaf, og det
ble stor jubel ved å se seg selv på TV.
Yi øvde også litt på første scene, -
lekte lin, for så å starte på ordentlig
etter iul.

Mandag 6. og tirsdag 7. iamnr var det

bare 3 av 5 ungdommer som
kom. Da ble også den 18-årige
studenten Arash introdusert i
gruppa som fotograf . Han var
sterkr anbefalt av ungdonrslederen
på Tøyen-klubben, og han skulle
f^ bruke deres nyinnkjøpte
videokamera. Han trakk seg
senere fia denne oppgaven, p.g.a.

andre produk-sjoner.

Da jeg måtte reise nordover i

anledning min mors sykdom. død
og begravelse, ble dessverre
gruppa oppløst. Da jeg kom
tilbake oppsøkte jeg alle i store
frikvarter på skolen for i hørc
deres interesse av a startc opp
igjen. da jeg hadde skrevct fcrdig
manuskriptet. Noen av Llngenc
hadcle st.1ftet mecl treningssnrdio.
kickboksing og andrc aktivitcter,
samtidig som noen haddc
påhe,gynt konfirmasjonsundef-
visningen og dessuten h:rr dc
mye lckscr. su dct var ikke lctt å

finne noen d:tger som passet alle.

En i gruppa. Adelliak Elhankouri
i UB, foreslo å gjørc opptak pa
lørdager/søndager og dct var de
:tndre cnige i. [)a er vi ogsa su

heldige å fa lånc videokamera
hos bydelsforvaltningen. sonr i

skrivende snrnd ikke har fzrtt:rreLs

midler fra departemcntet til
ungdomsaktiviteter. En i gruppa,
Atle McAdam i88, vil v:erc fotograf
og opptakene vil bli gjort i sltrtten
av mars.

Målet med videoen el' å ha en
visning i aulaen på skolen fcrr cle

yngre elevene. og diskutere
temaet breruerk.. Siden nrin
ansettelse varer ut april. håpcr vi
også på å ha en visning i Kampen
Bydelshus og etter ungdommenes
eget ønske: Sende en kopi til
barne- og ungdomsavdclingen i
NRK til programmet ,,Midt i
smørØyet',. og håpe pa at de viser
at også ungdom kan stoppe
hærverk.

PS. Vi retter herved en feil i
forrige nummer av KP. - et feil
etternavn og et navn utelatt:

Soliman Elamari og Mohammed
Elhankor.rri.

En stor takk tilJordal G-sport,
som på direkæ forespørsel ga to
bordtennis-racketer og to baller
til Kampen Bydelshus. Nå kan
virkelig ungdommene utfolde
seg ved tennisbordet, spesielt
på Åpent Hus hver mandag kl
19.00 - 22.OO - for ungdommer
fra7. klasse til L8 år.
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Kjempcdagenc g:rr av stabelen
21.. 22., 23. r>g 24. nil.I'cnk at
vi skal feirc 10-zrrs jr-rbilcurr i

:rr! Det vil si at l]ydclshusct
ogsli er 10 ar.

Nrrnrt'rc <lp1'rl ysn inger ()nr

innlioldet :rv dissc dagenc rna

vi komme tilbake til. Men ctt er
sikkert. dct blir rnye rnusikk i

gatcnc iar ogsa. Skolemtnikkcn
starter opp clen 21. Hlstorielaget
har vandring n).m. den 22..
den 23. er llydelshusct sentnln
for aktivitctene. ()g dt,n 24. t'r i
regi :tv Kltntlrcn Vel.

Den 24. skal vi ogsa i ar ha

"Pa landct midt i bycn" rncd
dyr. sangleker, kveding. natursti
osv. I)et er ogsa fint om sa

mange som mulig kan klc scg
ut til karnevalsopptoget i trad
mecl dagens tema. dil clet er
mulig at Norge Rundt fra NRK
kommer på besøk.

Så hold zrv disse dagene
allerecle nå. det vil skjc mye
som du ikke må gå glipp av!

Kjempedagkontit6en
Ellen Ltihr. Chr. Christensen.

Wenche Halvorsen
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Solueig Andreassen



Gamle Et rungende
Oslo Nei
til EF (r)fAr
Det er stadig aktivitet i Nei til EF

i bydelen vår. Vi er i gang med
en nlØteserie sont arrang,eres pa

Bydelshuset i mØtelokalet i 1.

etasjc. 4. mars ble årsmøtet
avholdt, og Anna Hccn fortaltc
om ferskc inntrykk fra llrtissel.
i. april innledct Torc LinnC'
Erikscn til clebatt. lltovcr våren
vil det l-rli følgendc mrttcr:

6. mai - Inge Staldvik innledcr.

3. juni - Progranr cnna ikke
l>este mt.

Allc rnøtcnc stafter klokka 19.00
og det er kr 20.- i inngangsprcngcr.
Medlcmsskap kan tcgncs pe
mØtcne og det cr salg zrv nratcriell.
Vi har også planer om et
konfrontasjonsmøte med' Ja
til EF" ilgpet av våren.

Vi clnsker alle inte re sscrtc
hicrtclig velkomrncn til nrrrtcnc.
Nei til EF er na igang rnecl en
cgcn F,ØS-karnpanjc for at Norgc
skal si nei til EØS-awalen. Det vil
bli delt r-rt løpesedlcr, hengt opp
plakate r, cle t e r lagct eget
materiell til karnpanjcn og det
blir arrangcrt cn lancls-
omfattendc undcrskrifts-
kampanje mot EØS-avtalen.

Ilente Moseng

Jens Stoltenberg er dyktig. 'f ilbake
p:i ganrle tomter - hun vzu her sist da

dcn sakalte Kampcnerklæringen
( sarnarbeidsgrunnlaget ntellclrn AP
og SV i det nye byradct) ble snekret
samnlcn - fiemsto han er.rropcisk
og duggfiisk i llydclshtrsct. Anlcd-
nin.qen val'et m(rte i rcgi av "Karnpcn
fr>r EF". Dc stole skarcr av Folket
glirnlet med sitt fi:lvær, og slik sett
l>lc dct vcl kansklc en :rftcn fbr
"nrcnighctcn". VC haclclc dog frurnet
anlcclningen vcrdt ct bcsøk. og
clckket behorig s(fanscn r>vcr hclc
siclc 3. Nocn clcbatt i ordcts rettc
firrstand var det alts:r ikkc snakk
()lr). og stoltenbcrg selv satt pa :rnk,
cla clct vlrr uvstcmning i GATT-
sporsmålet i Stoftingct sanrne kveld.

Nli gar jc> EF'-togct raskere enn
noensinne, ikkc rninst i AP. og en
omtale sap:rss lcnge ettcr cr
ruvcgcrlig datcrt. Vi formocle r
irnicllerticl at Stc>ltenbergs hovecl-
llrdskap står fast: 'l'icla løper fra de
som ikke tar et st:rndpunkt - og her

hadde han vel ikke niinst egnc par-
tifeller i tankcne. Hans gjenn<)mgang

av JA-argtrmentcr var ellers over-
bevisende nok fremført - men for
all del, vi måttc na bestemme siol -
Selv om postril:rtcr som "EF-landcnc
har de bestc nrilløawrlenc i verdc:n"

og "Blir vi ikkc medlem nå. ma vi
vente til etter alhundreskiftet" vel
van.skelig k:rn misforstas.

Og han hadde unektelig et poeng
i sitt lille spark til enkelte
rncningsf'ellcr: I)ct svekker.lA-sidcn
:l hcle ticlcn omtale NEl-siden som
nisseluefanatikcre som etterstreber
ct isolasionistisk samfunn etter
albansk hLrsflidsmodell (varc ord).
Sant nok, og sikkcrt en sjannerende
sukkerbit for tvilere i begge lcire.
Nå venter vi bare på at nclen ringer
I.'nut Bjørnscns ønskebrØnn pa TVJ
og ber om cn miljødebatt mellom

Jens Stoltenberg og "Nei til EF"s

Guro Fjellanger. Vi skal ikke røpe
vare oclclstips. 

ief

Bydelskroa for
Vålerenga og

Hyggelig, lokal
atmosfære

Levende musikk
hver onsdag

BiljardPizza Toast

Kamp€tr,

omegn!

Fledmarksgt. 1



Stille før opptak! Kamera gårl

"Og nh Hannibal, skal det
smake med et eple..."

Turid Balke og en brannmann i en scene fra filmen.

Utsagnet er revisorens i kortfimen
Rødt Eple som ble spilt inn på
Kampen i løpet av fem november-
dager i !or.

Det er ikke første gang Kampen er
brukt som ramme i filmsammenheng.
En ikke altfor stor publikumssuksess,
Makaroni Blues, ble spilt inn her for
flere år siden, og det samme gjelder
to prisbelønte reklamefilmer, 6n for
Statens Informasjonstjeneste og €n for
Oslo Sporveier. Men denne gangen
gjalt det en kortfilm bygd på en histo-
rie av svenske Jan L6of. Rødt Eple er
en sjarmerende liten historie om et
rødt eple som kommer på aweie og
skaper forviklinger underveis. Det er
en liten historie for historiens egen
skyld. Og hvis man vil, kan man godt
si at den har en slags Kardemomme-

moral: Det er ikke så veldig lurt å lure
andre.

Vi treffer en frukthandler og en revi-
sor, en gammel dame og en t,'v, en
overlærer og sist men ikke minst sko-
leeleven Tor, som er spilt av en av
våre egne: lO-årige Andreas Vadum
fra Ullensakergata. I tillegg møter vi
en hel skoleklasse som spilles av
klasse 48 påKampen Skole.

Rollene er karikerte og overdrevne:
Her er de snille veldig snille og de
slemme veldig slemme, og tyven ser
sikkert meget mistenkelig ut. Eplet er
unormalt rødt og veldig stort - dette
skal være eventyr og ikke virkelighet.

Filmen er i sin helhet tatt opp på
Kampen: Foran huset i Normannsgata

47, foran kolonialen bak Kampen
kirke, under epletrærne i BØg ta 3
og i et klasserom på Kampen Skole.
Filmmakerne har hatt den særpregede
småhusbebyggelsen i tankene da de
valge Kampen som åsted.

Været er alltid viktig når det gjelder
utendørs opptak. Værgudene var ikke
spesielt greie denne gangen, det skif-
tet fra dag til dag. Så lett har det sik-
kert ikke vært å. komprimere 5 dager
til 11 minutter uten påfallende mete-
rologiske svingninger.

Hunder og katter og hele skoleklasser
er det også litt vanskelig å holde styr
på - har du noengang prøvd tr fi en
katt til å skvette opp i et tre eller frese
på kommando? Men stort sett gikk
opptakene greit og filmmakerne for-



teller at det har blitt en fin film. ikke
minst takket være Andreas Wadum
som de berømmer for fin innsats.
Kortfilm har kanskje ikke det største
publikum, men det er ikke publikums

skyld. For hvor er den å se? Er vi
heldige, får vi se den på NRK med tid
og stunder. Men for L være på den
sikre siden, må vi reise til Grimstad
på Kortfilmfestivalen den 11. juni...

Rødt Eple
Kortfilm-manus kript au Maftin
Aspbaug etter en bistoie auJan L66f.
Regi: Einar Egeland. Produksjon:
Point of View.

Kampenposten mØtte Andreas
Og Andreas var en likandes gutt uten
stjemenykker - han hadde faktisk
ingen planer om å bli skuespiller i det
hele tatt. Men hva skal du bli da,
spurte vi. Brannmann? Nei, svarte
Andreas, kanskje blir jeg gartner.

Ja, han uarenjordnær type, det inn-
trykket fikk vi med 6n gang.

Andreas har ikke bodd på Kampen i
hele sitt liv, men det er heller ikke
mye om å gjøre. Familien flyttet hit
fra Trondheim da han var tre fu gam-
mel. Og her bor han bak et høyt rosa
stakittgjerde nederst i Ullensakergata
med utsikt til kunstgressbanen på

Jordal, hvor han og kameratene spil-
ler fotball så lenge det er snøfritt.

Rollen som Tor i Rødt Eple fikk han
i konkurranse med 10 andre gutter,
etter å ha prøvefilmet på skolen.
Tilsvarende skjedde med jentene, der
en mindre rolle ble tildelt en annen i
klassen hans, Cecilie Haugen. Og
resten av klassen var statister.

Hovedsakelig skulle Andreas spille
forskrekket gutt. Og vi skjønner ham
godt når han sier det var litt slitsomt å
spille forskrekket lenge av gangen.
Og tenk deg hva en stakkar må igjen-
nom: I filmen heter det seg at Tor får
en ørefik, men under opptakene måt-
te det gjøres omigjen minst 10 ganger
før det satt som det skulle. Ikke rart
Øretvar litt mørbanka.

I en annen sekvens blir han nesten
overkjørt, og det er heller ikke uten
dramatikk. Andreas forteller at han
var skikkelig redd, og det hadde vel
hvem som helst vært om de skulle stå

stille å se en bil i full fart bråbremse
foran seg...

Alt i alt synes Andreas at det hadde
vært moro. Mye å lære - blant annet
et og annet filmtricks. For eksempel
hvordan et eple faller ut av et vindu i
Normannsgata 47 og lander utenfor
nummer 41. Og han lurer også på
hvordan filmklippeme fikser sanunen-

hengen mellom sola utenfor Nor-
mannsgata 4t og at det regnet rett
rundt hjømet hos frukthandleren.

Ellers kan vi jo nevne at han har job-
bet sammen med ekte skuespillere:
Espen Skjønsberg som revisoren,

Turid Balke som gammel dame og
Marianne Krogh som lærerinne.

Og her sier vi morna til Andreas.
Etter det tidlige vårværet å dømme ser
vi ham nok snart blant fotballkamera-
tene...

Siri Bryn

Andreas Wadum når ban ikke spiller film



BEUEfil BfiER FRA SEG Essa\r for
en engere
krets

T ltvøne den nye ungdomsministeren, Grete Berget, på en

I / pressekonferanse når utstillingen UNG'92 ble åpnet. (Bar-

U ne- og) Ungdomsombudet, av andre kalt vaktmesteren,
Y var oiåå dår. 0g vi kan melde: Nu skal alt bli meget bed-

f o, nvrs vr er u*ge * a rere me' rupe eler nyneler, Kan vl

I bringe en god nyhet videre: Grete vil oppmuntre kommunene

_ t til å gjøre som hun vil og premiere de som gjør det riktige.(4, Ved at Staten støtter bygging og drift av barnehager, blir det
flere barnehageplasser i Norge, brukte hun som eksempel. Ja, net-
topp, sier vi!

R DEr rrxe det vi bestandig har sagt: Vi trenger ingen
"Lov om oppvekstmiljø" hvis bare Staten og kommu-
nene bevilger penger. Vi ønsker oss nettopp en slik ord-
ning med statsstøtte til klubb som barnehagene har hatt så

lenge vi kan huske. Driver du barnehage så får du automatisk stats-
støtte. Hurrrna, Grete. Viventer i spenning. Barneombudet som nå
også er blitt Ungdomsombud, har sluttet å vente i spenning. Nå
trenger vi konkrete tiltak for ungdom mellom 13 og 18, sa han.

re. Men bortsett fra det, kom det ikke noe konkret fra Gretes munn.

(lnntrykk fra en jubileunsfest)

Jan Eik D. Hansen

l)et har vel knapt !{att noen av Krmpens
beboere hus forbi at den allesteds-
nårn'ærende (.C har rukket a oppn:i
den anstendige alcler av sytti.

l)et r]l:rtte i<; selr,.sagt nrarkeres. og sorn
den aktivc' og engasjertc Kampiancr
han er. inviterte han sinc venner fia
"Kampen-familien". Ltndertegnecle
hadde gleclen :n, å r,ære en av cie orriag
hunclrc fc'st.stenrtc. og clir jc.q i lcn.grc' ticl

haclde lovct rccilrktørcn av ciettc nyttige
orgiln at jcg skr-rllc f-este noen linler til
papiret, fant jeg dette a \rære en
passende anlcdning til baclc a hvlclc
hcclersmannen, cien gamle rrrajor. og
sarntidig gi unrykk for inntrykk sont
festet seg i løpet av kvclclcn f-rcclag cicn
trettcncle rnars.

Disse irnl>resjoner er selvs:rgt sctt fia
min ståsted, og jeg kan jo barc beklage
at ieg ikkc har observcrt alt dcr nrt hlt
skjedci i løpet ltv en slik begivenhctsrik
dag (og natt). I Iva f-esten angikk r.ar clct

festkomit6cn. bestaende av "gallcriejcr"

_foronn Dahl og "gllttungen" Ilrrssa
Horn. sorn hadde planlagt clet irele. c,rg

CO selv visste pa firrhar-rcl svltrt lite our
hva som skulie skjc. og hvc'tn sotn
egcntlig dukkct ()pp.

Iror "bursclagsbarnet" startet det hele
mcd ct vorspicl i re6;i av vennc'r i KRC.

hvilket står frrr Kampcn Boccia Clr.rb.

og hvor han fbrøvrig er cn av cle- r.r.rcsl

aktive mecllemmer. Ti .stykker, inkludcn
KRCs president Pcer Lorcntz Dahl og
nestoren t,eif Rywe. hadde samlet seg

hos den siarmerende og gjesttiie Karin

-Jarnf-eidt, for å utbringe en skal for

_lubiianten. Dette skiedde. Burgunderen
var anstendig, rnenncskcne likeså, og

det hele blev fbreviget.

Derefter bar det op1; til byclelshuser.
hvor man blev ønsket velkommen av

festkomit6en, og man fikk en vel-
komstdrink (eller fire).

Og så var det mat, mat og atter lt1at.

KK JA, sann: Det er nok riktig som "vaktmestern" forsto
Grete (på) Berget. Det er utbygging av barnehager hun
lovte å støtte. Det er nok fremdeles slik at "alle vil ha unger

BEVEB'N alias Knut Bøhler



Et gedigent koldtborcl nrccl tisk og
skalldyr vcntet i fe.stsalen. og jeg tror
knltpt nocr.t r,:rr nisftrrnr,ryd nrc:cl clct.
Flficr nocn ticl blcr. clc sonr spiser
"nonrraIt" fcrcligr'. trnclertcgnccle ikkc
inkluden. os l)ar l)r().qr2lnulret stocl cr.r

sang skrcvet 1l\'Øystein Sjaastacl. I)en
gikk pa rnclodien til slavek<>ret tia
Vcrclis Nctrlrkadncsar. bar n:rvnct "()p1->

slaver til fiihcr freml". og bler,' storartet
frenrfilrt uv Lulle-. Ninja, Marit, (ieir og
Øystein. Vigclis akkornpagnerte pa
klavi'r. Dct barc rrnttc bli .cla capo.. ot{
dcnnc gangen sang hclc torslrrrrlin.qcrr.
(l(, blcv rr.lrt. 'l'akk, !)ystein. sltngcn var
st()rl

.Jubilantcn haclclc gitt besklccl olll at
han ikkc clnskct hverkcn talcr cllcr
gavcr. Dctte blev selvsagt ignorert. Og

Øvcrst pe talelisten s(rd - stiviclt je.q kan
brirrge i crindrirrg - Lcif Ryvc. I{ln holclt
en vinig og sllrgf'erclig tale. og ovenaktc'
en gave fra KR(). Claven var selvsagt tre
stk. boccia-ktrler. I'}roffc'. I)irekte
iml)ortefi fitr l;runkrike.

Marit Lautc'n gav en egenkomponen
sang. sorr.l hr.n fiemf'ørte pa en nrestcdig
rnate. Hassa l.lorn sa nclcn <trd. Alf
Bastianse n holdt ('n tale oln
opprindelige og innflyttccie Karnpen-
folk, og r.rndertegnede gledet seg da
over at han. i nloLsetnins til taleren. cr
en av de innfødtc.

Sic'lsel Mørck haclcle diktct et meget
godt og fornøyclig dikt. Grcta
Gulbranclsen holdt en tale on1 CC o.q

Gnlgebilde mecl rktnrcr

I listoriclaget, og Arne Kristiansen talte
pa vcgnc av sin sØnn, sonr forhinclret
fia u koru.r-rc. lot sin far overrekke en
gavc. IJtrns sønn. Iilrik, sion] cr en Av
(i(is yngrc vcnner, hadclc sch'laget t:n
Qavc. s()r]) etter nlilt nrening var clcr-t
"storste". I)et var cn liten blå fugl mecl
KKlt ncbl) og store altoverskuencle øyme.

-la. clcn had<le til ait overmal trc vingcr.
Bra symbolikk.'fakk. Ulrik!

I"csten gikk sin gang. det blev dans og
rncrc til. Nr.r skal det ikkc leggcs skiul

pA at ieg observerte både det ene og dct
anclre i løpet av aftenen på huset, men
det ser jeg ingen he'nsikt i å omtale her.

La meg bare newre at den eldse var 84.
den ).ngste var gammel nok, og til tross
for alderstbrskjeli, og andre forskjeller,
fikk leg inntrykk av at de langt fleste
syntes JLlbilurnsfesten var vellykket. Da
klokken hadde passert fire begynte
t{assa å bli utålmodig, og man fant
tiden rnoden for et nachspiel. En
hyggelig og imøtekommende herre ved
navn Thor Carlson, forøvrig oppnevt til
generalsekretær i KBC. inviterte til
"åpent hus" i sin smakfrrlle, men ikke
spesielt romslige ieilighet. Mange kom!
Men en av "ballets dronninger" takket
nei til å bli med, hun hadde nemlig væft
på nachspiel tidligere i livet, og hadde
å1x'nban Fan nok av det. Vel - i clag kan
hun angrc, hun vet selv hvorfor. Man
bør ikkc takkc nei til et nachspiel på
Kampenl

Llansett. jr-rbilanten blev rned, og minst
ct dusin andre. l,lachspielct forløp vel.
Ilvc'rken vinern eller menneskene var
like anstendige som på r,orspielet, men
verten syndet i hvert fall ikkel Det blev
spilt gitar og sunget, ja t.o.rn. en
munnharpe kom fiern utpå morgen-
kvistcn. Undertcgneclc var selvsagt med
ril det sluttet, op, var endog i stand til å

obscrvere at klokken var "mange".

_Jeg ser i sannhet hem til 7aårs feiringen.

Takk. Christianl



Kan vi by på en
gratis CD?

Jon Balke
wlOslo 13 Itlonsentråtion

.ieJ

Neivel. ikke det. Latterlig f:i av vare
lesere er interesscrt i en gratis CD
med ntre av det beste som l>lir r-rtgin

av norsk ntusikk. F'clrrige nunut)cr.s

"premie". en gratis CD av Lynni
Treekrerrs "Ut i vinct". var dct visst
få som fikk med scg. At folk heller
vil betale 749,- i butikken fåir io bli
deres sak. Ihvertfall blir det dcsto
lettere fbr de som sender inn!

Vi befinner oss fbrtsatt i Nor-
mannsgata, vi, og har denne gang
CDen av Jon Balkes siste utgivelse.

"Nonsentration", å gi bort. Denne
plata er skamrost av såvel norske
som utenlandske kritikerc. og
Kampenposten slutter seg til. Jon
Balke har vært med i mange ar . og
er en av etterhvert mangc norskc
musikere som høster laurbær i

utlandet. men forblir "smale" her
hjemme. Efter samarbeid med bl.a.
Radka Toneff og Masqualero. er

dcttc dcn forste tttgivelsen hvor
h:rn sclv h<llder allc tømnrcr. fl'a

komposisj<>ner til prctdr.rksjon.
Medmusikanter er stjcrnelagct OSI.O

13, sonr innbef:rttcr fitntotncr som
Nils Pettcr Molvær.'Ibrbjørn Stmde.
Moftcn Hallc og PcrJØrgensen.

Orrr det er iazzl.Jooooo, det er
vcl det. Mcn dette lukter av fiisk luft
og f-ersk svette. fitllm:rne og "oppna
landskap" - til beroligelse fc>r de
som har hengt se.q ()pp i F-rank

Ztrppas definisjon av jazz: lt isn-t
dead - it lust smells funny.

Du far kjøpt den i alle plate-
butikker. Gir du lyd til Kampen-
posten kan den bli din gratis. S<>m

Venche Myhre pleide å si: Prøv en
cla vel!

Redaksjonens navn, tlf. adrcsse
finner du på side 2. I)essuten har vt

altså nå en postkasse tttenfor
flydelshuset. Lykke til.

- Jag dr
NllK har strcngc rc.qlcr fitr a vcrnc:

sinc yngste nrcclarltcicle rc rnttt
rrhcldig og,/e lle r ovcrdre 'n,e n

rrrediaonrtalc. .Sa f:rr clet hellcr sta

sin J)r(rvc at cnkclte v<>ksnc

kringkastingstolk i størrer sracl lttrrcle

bc:skyttes rnot seg sclv.
Da det konr oss firr r.rre at "Miclt i

srn{ar{ayet'r skr-rlle gjr'rrc opptak pa

Kampen skole, ntatte salecles
Kampenpostcn sannsynliggirtrc at

vi ikke var n()c sensasi<tnslrr-rngrig

rcnncsteins()rgan. N'lecl var besfe
tclcfonstcmmc filrklartc vi at vi v-ar

ct tradisjonsrikt (15 ar i arl).
idealistisk lokalorgan. produstrt rtr
gratisarltidcnde stab pa kvclcls- otl
natterstid. Opplagct vilrt cr ()g,slt



""f

.iK

xn[e sluq...
begrcnsct. sa NIIK gjrtrde ct unnlak
og lot oss vtrrc til ste(le lrnclr:r
opptakcnc.

Anlcdningcn \':lr ct tcntapr()grarlr
<xn Sverier' og svc'nskr'r. .s()ll) gar l)lt
Itrfta cn 1 l. a1>ril. Snrclrr.ryr:rcdak-
sjonen har vtrrt i Sr,'crige og inter-
vjtrct svc'nskc bant og trngcklmnrcr
ont hva de vct otrr N<trgr: <xr nor(l-
rnc:nn. og na .sktrllc norsk rrngdr;nr
r:ttalt' seg orn Svcrigr:.

f il det valgtc clc Kamtrtrn skolc.
hvor l0 stykker fra 7a rxr 7b skulk:
doktrmentcrc sin viten ctnr vart

nalxrland. Ingcnting var blitt dcm
f()rtalt pu firrh:rnd. sl clct var cn
sl)cnt og litt opprømt gjeng som
ventct i rcgn og srlr vind i skole-
gardcn mcns "lett-tc:.unet" fia NRK
riglct scg til. Lett-tcamcne er rnobile
ctt-k:rmcra team s(xn rrtelukkcnde
gjør utendørsopptak.'l'o lydmcnn.
fot()graf. producer og script hadde:
:rtrx:nl'rart gjr>rt dette frlr. og eurblerte
kjal;t cn dlrl<:g med de unge aktr4rer,
sorn en ()g cn fikk trttale scg om
"clct gåtfulla folkct" i øst. Noen
haclde proltlcnter med:i liolde seg

Per Anden Rjsmkrist

alvrlrlig, andre var nesten fbr flinke
til akkurat d6t.

Vi skal ikke her røpe hvilke
gtrllkorn som falt. det tår vi trolig
hørc den 11. april, men det ble i
hvert fall tatt til orde fbr at vi aldri
skulle gitt fra oss Jåmtland og
Hårjedalen...
Og da alle var vel i gjennom
prØvelsen, insisterte de pi ir fi
synge en sang til slutt. Et Volvo
Sonett byggesett til de som gjetter
hvilken' 

.ief

Ktttttpettelet'er i samtale med prtduceten Fotc):

- jag r)r bara, suensk...



Fru Kampen til Toscana -
og tilbage med den store kærlighed i hjertet

Man må jo regne med, at resultatet blitter godt nårfire dygtige

fagfolk: To arkitekter, en journølist og enJbtograJ'rejser igennem

en elsket egn på kryds og tuærs og samtidig bru.ger al deres kunst

c.tg indsigtfor ott også tti andre skal elske den. Det er så søndelig

også ttlfældet når det gælderToscana - evig din att Anne Lise

Flavik, Hassa Horn, Mona Jacobsen og Svein Jacobsen.



I-'irc "l.tt.'ilet ilcrliertere"Jeirer tttgit.vlsert ctt.,sirt kjcerligtselserklccring til 'l'rxcarttt

l)ct e r cn l)tcgct .sntuk ()g

instrtrktir, l>og mcd pragtfulclc

fotograficr af lanclskal>cr, bycr
og nrenncskcr. fine ()fa

or crsigtligc k()rttcgningcr og ct

r':rld af n,vttigc oplysninger om

rejsentlrder. r..cjc, ()vcrnat-

ningsrnuligl-retcr og krrlinariskc

oplevelser (og hvilke!). .sidan

sonr en rcjselx>g. som skal ktrnne

bruges. rnå incleholde.

Men nar clct er blevct ntcget

mc re end c n alminclelig
rcjseguicle, er dct pa gruncl af
den helhedqrplevclse af Tr>scana,

sonr bogen fbrntidler. Rejscn

starter i r-narmr>rltnrdde nc i

Carrara, livor .så ntange norskc

billcdhugS;erc - ()g først il>landt

dcrn Kamprcns "cgcn" Knut Steen

- har fr-rndet ct hjcrn fc>r clercs

skaben. Det givcr et f:lst og

konkrct r-rclgangspr-rnkt for og.så

at visc hverdagslivct ltag dcn
facadc, .sonr clen alminclcligc,

traditionellc turist scr. Man firlcr
e n sant lncn h:rng mclle m

kunstcn. handv:rrket, natrlrcn,

rnaclcn ()g kulttrrenl rnellcm

byggeskik og livsf<rnn. I)ct blivcr

en reisc i lcvct liv. bl.a. takket
værc clc lnangc mcnneskc-
p()rtr:rttcr i ltillcdcr og ord.

Sarnticlig konfrontcrcs l:rseren

rrcd dcn stærkt familiebundne

italienskc livsstil. som .stadip; cr
clominercndc i bogcns verden af
landdistrikter (€ mindrc byer; <>g

man oplever, hvad clen rummer

af glæder, prcrblemcr og drønrme

om fornyclsc.

Toscanabc>gcn viscr os cn lille
krog af det jcg ctplever sctm

frcrntidcns Europa - nred eller

udcn EF og scrbctkrc>atisk

nationalismc - rcgioncrnc.s
Eurr>pa, hvor hvcr enkelt egn

blivcr stadig mcre opm:rrksom
pa sit særpreg. l)cn indvarslcr

clgså en ny, "grØnncrc" {lg mere

krrligt clctaljcrct turisme cnd de

massctransp()rtcr til vclkcndte
centrer vi cr vant til. Pa italiensk

hcddcr den agriturisme. på

dansk "lx>ndegårclsfcrie" og også

i Norgc vil clcn kunne redde

nogct af landbruget og den
dyrkedc jord; for netop dct var

oprinclclsen. Indirekte virkcr
bogen som en opfordring til at

fcrr.sggc dcnne rejsemåde. Om

ikkc andct så kan rnan gørc det

vccl at følge rned pa 720 deilige

sidcr.

Itnte Klem



ALLE I]ARNA VITSER:

Allc barna lekte inclianer og
cowboy.
Lrnntatt Mcrcte.
clct var hcnne dc skalperte .

Allc barna rcgnct firil.
unntatt -Julie .

hr.rn klartc clct urnr-rlige.

Allr: guttene gikk rned skinnjakke.
unntatt Olc.
han gikk rned kjole.

Allc barna kom hjcrn fra jr,rngclen.

unnktt Karnilla.
litrn blc taft av cn gorilla.

Morten:
Midr i
Smørcyet
Pa Kampen skole gjorde jeg i sh,rnen

av mars et intervju rned Morten A.

Roscnkvist. som er nted i "Midt i

srnf)r{lyet" som skr,respiller, og sonr

kormedlem i "Lærerlaget". I)r't siste

I)r()grllmm('t mcd rk'nnc gjcngr'n
scndes til paske .

I)t:t fcrrste jcg spume ltltnt otn. var

h'n,orclan l'ran kom scg inn. Nlclrtcn

svertc:rt han haddc 1>rclvd a kcxrunc

inn en gang fclr ogsa. nrcn den

f{angcn konr hzrn b:rre til 1. prove .

Mcn først haclcle h:tn allsu serndt inn

ct brcr,. sc>m firrtc til at han ble kalt

inn til en samtale. I)e snakkct mecl

hanr om litt av hvcrt. og ba hanr

syngc (jn sang.

Og det gjordc h:rn visst ltra. for
han lrle plLrkket ut til 2. provc. Der
skr.rlle han "sta" foran karncra. Pa

den tredjc l)rØven fikk han cn viss

tid til a kr>mme mecl idccr som h;tn
()g n()en til skr-rlle scttc sarrtmcn til
et l)rogram.

.fobbinga forcgar sann xt clc fitr en

1;lan som dct star nar de skal møtc

i NRti og sa fiu han tildelt firrskjellige

r>ller. Sangernc til "1.'.rrerlugetrr er

dct ikke rrngcnc som finncr pa.

Opprinnelig villc Morten være

prc>gramlecler, men da han sa hvrlr

mye arbeid clet var. var han glad fil'
at han blt: skuesl>iller. I)a kunne
han værc rncr fii (irnprovisasjon).

og det var rnors()nlnlere.

.Jcg spurtc til slutt om han plutselig

fikk flcrc vcnne r ()g mcr
<lp1'lrncrksonrhet etter at h:rn blc
mcd. Mrlrtcn svarte at dct var mest

smilungcr og voksne som sa etter

ham. Men han haddc faft spørsmal

ont autogtrafer, og kommelnLlrer solll

'Jeg så deg på TV" t)sv. Mtlrtcn har

det greit' han! 
(,r.tt

I
\



'Ia gjerne kontakt med oss hvis c'lere har noe på hjertet! -fuva: l{urdalsgataT, tlf. 196809 Gro: Kampengata 11,tlf . 192740



DEN GAMLE DAMEN
Mandag morgen våknet fru Evensen
med vondt i ryggen og i benet. Hun
var plaget med sånt, fru Evensen.
Hun tuslet ut på kjøkkenet, og satte

seg på en pinnestol. "Ufi na drypper
det fra taket igjen", mumlet hun, og
satte en balje under hullet i taket.
Hele den dagen gikk som alle andre
dager: Hun satt helt alene i leilig-
heten sin og snrret, så ut av vinduet,
og hørte på værmeldingen. Som
om det hadde noen betydning for
fru Evensen. Hun var aldri ute, og
vinduene var grå og skitne. Den
hfemmehjelpen har helt sluttet å
komme. Hun skulle vasket og
handlet for henne hver torsdag. Nå
var det ingen som tok seg av gamle
fru Evensen lenger. Hun var ovedatt
til seg selv, alderdommen, og
tilfeldighetene. Neste dag hadde
hun bursdag. Hun $rlte 78 år, og ble
deprimert bare ved tanken! Hun.....?l

Elvira....l

Unge Elvira som hadde vært
ballerina på et stort teater i Russ-
land.......- da htur var 18! Nå var hun
60 år eldre, og hadde vondt overalt.

Men hun husket alt som det skulle
vært igårl

Også den dagen gikk på samme
måte som gårsdagen, og alle andre
dager. Før i tiden, da Einar levde,
fikk hun alltid en stor bukett med
roser, liljer, og nelliker. De hadde
hatt en fin middag med dessert, clg

hele dagen hadde gått med til å ha

det hyggelig. Hun husket det så

tydelig, så tydelig. Den kvelden
grat hun en skvetl. Tenk, så var det
allikevel ingen som brydde seg om
lrenne lenger. Ikke engangbarnzr
og barnebarna hadde latt høre fra
seg. De bodde i Fredrikstad, og
kostet ikke engang på seg å sende

et brev. Et eneste lite brev ville
gjort fru Evensen glad i flere uker.
Det 2i vite at noen bryr seg om en,

det er den stØrste gleden et gammelt

menneske kan ha.

En morgen våknet ikke Elvira
Evensen. Hun lå der hvit. kald og
stille. Hvor lenge skal hun ligge der
før noen finner henne?

Tuua

Tro ikkc frosten
som scnker cn fred,
av sne, i din har.
Alltid er det pa jorden et sted,

tidlig var.

'l'ro ikke mørket.
nar lyset gar ned,
i skumringens fang.
Alltid er det på jorden ct sted.

soloppgang.

Andr6 Bjerkc

lliddager
Selskaper

Arrangementer
av andre slag -

eller kanskje bare
en kopp katle?

*****
Ta en tur innom

eller rang:

Tlf: 19 04 92
Adresse:

Kampen Bydelshus, Bøgt. 2l

Knokkelfantast
Jungmann stupte fra akterdekk,
siØene vasket - og så var han vekk.

Bølgene tok ham- og skipet f6r,
og havet slukte etkjølvannsspor.

Nå driver jungmann i måneskinn,

Han kysses av tusen fiskemunneq
og kiæles av havets fiskehunner.

Og stanser en dag sin ranke skjelett,
syd for Kap Horn- og synker trett.

Så synker hans knokler fra havets sol
til siømimoser og havfiol.

Og duver under manetens lamper,
i dragsuget" fra en atlanterhavsdamper

nå blekner hans knokler i solgangsvind.

Og snart er det bare knokler å se.

Jungmann er vakker og hvit som sne.

Han pusses så blank av hvirvler og tang,
og synger sin ensomme knokkelsang.

Gunnar Hernæs



UTGITTE BØKER:
)E SOM HEISTE FLACCET 1986 UTSOLGT

ADVOKATEN - ET PORTRETT AV ALF NORDHUS 1987 UTSOTCT
DEN ANDRE SIDEN 1988 UTSOLCT

VAR HEMMELICE BEREDSKAP 1988 UTSOLCT
FRIHET FOR UKRAINA. HISTORIEN OM MYKOLA RADEIKA 1992 KOMMER I MAI

AV HENSYN TIL RIKETS SIKKERHET 1990 I SALC

ETTER ET LANGT LIV I TTENESTE FOR I<DET HEMMELIGE NORGE,> -
BÅDE OFFISIELT OG UOFFISIETT - LEGGER CC VESENTLICE BRIKKER TIL
BtIDET AV HVA SOM HAR FOREGÅTT BAK KULISSENE PÅ YOUNGSTORCET,
I E-Tf ENESTEN OG OVERVÅK!NGEN.

MED OPPSIKTSVEKKENDE ÅPTNHET DRØFTER HAN BEGREPET HEMME.
LICHOLD I OFFENTLIC OG HALVOFFENTLIG REGI, OG FORETAR EN NøD.
VENDIG UTTUFTING PÅ FELTER SOM HAR VÆRT TUKKET OMRÅDE FOR
OFFENTLICHETEN.



Historielaget inviterte til interessant foredrag

Det hadde lykkes Historielaget å

få lektor Ivar Magnus Ravnum
som foredragsholder. Ravnum er
forrnodentlig den nordmann som
har størst innsikt når det gjelder
det tidligere Moskva-imperiums
historie, geografiske og etniske
forhold. Han kalte sitt kåseri "Fra

Sovjetunionen til Samveldet av
uavhengige stater".

Fordi han talte for en forsamling
av historisk interesserte la han
vekt på rnoskovitt-rikets utvikling
gjennom århundrer. Og dette med
utgangspunkt i postulatet: -
Russland har aldri vært et land.

Men historikeren førte tilhørerne
frem til dagen i dag, til motset-
ningene mellom Ukraina og

Jeltsins Russland, til våpenkaoset,
den grenseløse fanigdom, eksplo-
sjonsfarene. Han berettet om Irans
og Tyrkias kappløp for å vinne de
mange millioner muslimers gunst.
Han fortalte om Helmut Kohl og
Volga-tyskerne, om Japans interes-
se for Sibir og "sibirernes" interes-
se forJapan.

Ivar Magnus Ravnum gav dimen-
sjoner. De haht hundre mennes-

ker som satt benket i Bydelshusets
festsal var fjetret. Det var bare lek-
torens stemme som fylte salen.
Sjelden har en forsamlig vært mer
lyttende. Historielagets arkivar
Thor Carlson sa efterpå:

- Efterhvert som Ravnum snakket
forsto jeg hvor lite jeg vet.

Det var en stor aften. Og denne
Ravnum, Han syklet fra Oslo Vest

til Kampen for å spare Historie-
laget for utgifter. Som honorar for
å øse av sin viten fikk han en flas-
ke rødvin. Den var neppe kostbaq
siden Historielagets særdeles øko-
nomiske kasserer, Søs Sørum stod
for innkjøpet.

Vi snakket om Ivar Magnus
Ravnum på Kampen. Han var en
opplevelse.

Kampenpostens utsendte medar-
betder.



En mester i

Vi på Kampen og mangc mcd oss
bør være fotografmester John
Dahling dypt takknemlig. Han har
utført en bragd.

I fiorten år. fra 1964 til 1978
vandret han, så ofte han hadde tid,
omkring på såvel nedre som øvre
Kampen med sine kamerer og
fotograferte. Han ville forevige, som
man sier, miljøer og bygninger han
visste ville forsvinne. Han tok
kaskader av bilder.

John Dahlings s:rmling er av
betydelig lokalhistorisk verdi. Han
har mange bilder, tuscner i arkivet
og flere hundre i store album. Hvis
det hadde eksistert en Kampen-

Dette bildet./i'a Hagegatq t,iser al ./obn l)ahling tvtr erz obsenv.otl

fotcryraf sont kt.r.nnefrrng,e øl'eblikkcts n(r,tge s,nd drornruer.

dobbelt forctand
orden, burde Dahling fått den, mecl

stjerne op; ekeløv.

Under Kjempedagene 27-24 ma\
i år, vil hans datter arranllere en
fotoutstilling i sitt Atelier Vigdis i
Norderhovgaten 11. Dit bør gamle
Kampianere, så vel som nyinn-
flynede finne veien, fbr å se Kampen
slik den en gxng var.

c.c.

John Dabling (69, opprirxnelig fra
Leuanger, dreu fra 1963 til 1987
fotoforretning på nedre Kampen
(Tøyensenteret), mens ban bodde på
Lillestrøm. I dag bolder ban til huse på
Fetsund, men aller bekt søker ban sitt
sommerbus oå Hualer



Dette evige
kultu?masetooo

Det er sikkert flere enn under
tegnede som har fått et noe
"framandgjort" forhold til begre-
pet kultur. Det er liksom blitt så

mye av det. Kultur er travhester,
det er Ot på Lillehammer, clet er
Ny Musikk, det er hard rock,
opera... og den eneste fornem-
melsen mange sitter igjcn med, er
en ubehagelig følelsc av at "clet er
dette skattepengene mine går til -
og ingcn har spurt meg hva jeg
mencr!"

Er "kultur" i ferd mecl å bli et
ikke-ord, på linje med rasisme og
solidaritet? Begreper som blir herjet
og hersct med , brukt og misbmkt
i de mest søkte sammcnhcnger clg
tatt til inntekt for Ase-Klevelancl-
vet-hva'i

I hvert fall var clet ikke clet helt
storc oppmøtct på Byclclshr-rset
freclag 28/2. Det burclc dct ha

vært. Da ble clet invitert til
Internasjonal Kulturfest i regi av
RA\7A (Renaissance Artists &
Vriters Association). RAWA er en
internasjonal rlrganisasjon .sorrr

samler kunstnere f ra allc
verdenshjørner med cict for øye i
gi mennesker litt ekstra på anken,
formiclle impr-rlser og inntrykk fra
anclre kulturer. Så plakaten lokket
mecl ktrnstnere fra Afrika. IISA.
Brasil Inclia og Pakistan, og vi fant
rrt at (let måtte vlrre verclt en tur.

MAUR I BUKSA
Misforstå oss rett: I)et var ikke si
vclclig "interessant". Derinrot var
clet en velclig trivclig kvelcl rnccl
st()rt mLlsikalsk trtbytte. Vi sier clet

slik forcli atmosf:rren i Storsalen
nctt()pp ikke invitcrtc til å sittc
s()rn cn "interessert" ol>servatØr pli
l>ehørig kulturlil>eral avstand. Hcr

må ha va'rt gjester fra 5 mncl. til U0

år, og uformelt blir clet ihvertfall
av ticlvise speclbarnsskrik og tre-
åringer nrecl maur i btrksa og
finstasen pa.

MYE MUSTKK FOR PENGA
Fra et progrum s()m varte ()ver tre

timer (og det for kr. 50,-!). ()g s(xlr
vi clerfor av ticlsnøcl mistet shltten
ilv, er clet vanskelig å trekkc franr
favoritter. Men nevnes nr:r A\W
Bechaye fra Mauretania og hans
sologitar ()g sang. Rcnt franr nv-
clelil4 var clct, og cncla cn gang
grep vi oss i a tenkc blucs vccl
rllØtet lnccl rlennc varianten
afrikansk rnu.sikk. En lyn til Itolrrt
Johnson cllcr gamlc Mississil-rpi

John Htrrt vil forklare hva jcg
mcner. Dct var rlette mccl r(4ttcr.
cla. . .

Kossa Diorttanclc fra Elfcnbcns-
kysten haclcle cn heiclunclrenclc
trornnle()l)l>visning sonr fikk selv
tablaekspcrtene fra Pakistan og
Inclia til i nikke anerkjenncncle.
\Øarren Carlstrcx.n frt fra tlSA spiltc
keltisk haqrc, og ble pa et nrmnlcr
ftrlgt av tysk/tyrkiske Sinronc pa
vokal.
MUNKER FRA IAMATCA
Pakistan Music Socicfy, som ap-

net ballet cttcr en intrcxluksjon av
en turbankledt munk fra.famaica

$a d:a. cle var clcr allc sammen)
bød pi båcle qwwali og "light
music" f<rr tabla. harmonirrm og
sang. PMS lrcstår av bl.a. t<'t brø-
dre, og ble akkompagncrt av "4
srnågutter som skal klappe". Og
det gjorcle cle, konsentrert og ryt-
misk, i ly av voksne rygger iført
turkis, sort og gull- og
sølvbroderier. Tid til fnising og

KAMPEN
GYM

12 mnd.
6 mnd.
3 mnd.

eller tren i 1 år og betal 200,- pr. mnd.
SOI.ARIUM:

Wolff Perfect m/ansiktssol og Life Sun 10 ganger kr. 350,-,
enkelttimer kr 45,-.Badstuer - Solarium - Utstyrsshop - Cafe -

Sportesse utstyr - Biljard - Spectra tredemølle - Life Step - Erfarne
instruktører. Firmatilbud! Fra 1. august: AEROBIC!

Åpn. tider: Ma.fre: 14 - 22, lø-sø:1 5 - 18

Hedmarksgatal3, tlf. 02) 19 48 44

Stud-/elev:
1600,-
1250,-

Ordinær:
1995,-
1500,-
1 100,-
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skØvcrstrekcr rnerl siclcrlanncn
fant clc allikevcl.

Mcst imponcrt ltle vi kanskjc av
en meget ung inclisk lrike sortt
f'rarnfcrrtc cn raga pa fiolin, leclsaget

av tabla og hamronitun. Mcn clcnnc
jenta var engasjert til a clelh i siste
litcn. c>g vi l>cklager at vi ikke
klarte å fa tak i hennes navn.
Hvcrn cllr na cnn er. vi hørcr cleg
velclig gjeme igjen. og clet så clet ut
som flere profesjclnelle mtnikcre i
salen også haclclc lyst til.

Og det var ry4mcr fra Brasil, clet

var indisk sang og poesi, Yarnsed
Mashoor fra Pakistan leste clikt og
fortalte kort om de tradisjoner som
lå bak, mecl inrptrlser fra Arabia,
Iran, Asia. Lars Saabye Christensen
er en av flere norske forfattere
som har f<rrdyJrcf scgl i r44 oversatt
dikt fra dennc skattkista. Så hvis
det er bra nok for Lars Saabye
Christensen, så er clet kanskje også
bra nok for alle de som leste

"Beatles", "Bly" og "Hen-nan"?

Alle artistcnc spilte gratis, i tråc1

rnccl arrangØrenes iclealisrne.
RAWAs norske representanter
sktrllc sclvfølgc:lig ønsket flerc
gjestcr enn cle clrral't 60 som var til
stecle, et slikt initiativ bør ihvertfall
ikkc førc til tap for ildsjclenc.

Lett.skremtc er cle ch;g ikke, for
clet arlreides allerede nå mecl et
nytt, og atskillig stØrre, inter-
nasjonalt arrangement, planlagt
til "Slurpen" i Lakkeg4ata clen 16.

mai.
Flestepartcn av cle opptreclenclc

i Byclelshuset denne kvelclen er
fastboende i Norge, mangc av
dern ogsli oppvokst her. De har
garanteft noe å by på til gjengjeld
den dagen r/ inviterer dem til en

iazzkveld, en leikarring eller en
kirkekonseft. "Have fun" skulle vi
til :i si, med håp om å virke
intemasjonale. Men verclens mest
utbredte språk er da vitterlig
kinesisk? Takk for en fin kveld. 

-
JEJ

Pakistan Music .\ociet-y', med skØ-teraktige snu.t bjelpere

Gavebok for
Kampianere og
Italta-elskere!

TOSCANIA
-evig din
Ilassa Hon't. Anne Lise
Flauik, MonaJacobsen
og SueinJacobsert

(/

GnøNDAHL
DnByER

HUSK POSTKASSA VAR
VED BYDELSHUSET!



Varutstillingene i C'a

Trolske og mystiske bilder i Galleri Kampen. Haakon Engelsens malerier
og akuareller kan sees i Galleri Kampen fram til påske

- A gå ut i naturen og oppleve
stemninger, det er terapi.
Maleren Haakon Engelsen ser
bestemt på Kampenpostens
medarbeider, og understreker
at han ikke maler naturalistisk.

- Jeg maler ikke det jeg ser,
men det jeg så, sier han og gjør
Edvard Munchs ord til sine.

- Jeg lar inntrykkene modne
over tid før jeg maler.

Galleri Kampen viser Engelsens
malerier og akvareller fram til
påske ( 12. april er siste dag).

Haakon Engelsen er født i
Åsgårdstrand, men bor nå i
Nes. Hver sorruner tilbringer
han noen uker i Svolvær i
Lofoten. Bildene på utstillingen
henter sine motiver både fra
hjembyen og sofiunerstedet.
Håkon Engelsens bilder er trol-
ske og mystiske i farger og
uttrykk.

- Jeg er inspirert av Kittelsen
og eventyfene, innrømmer han,
og legger til at han syns drØm
og mystikk er viktig i vår tid.
Engelsen forenkler motivene og
bruker dem for å uttrykke
sinnsbilder og symbolikk.
Fargeklang, linjer og helhet er
viktig for å uttrykke det han
ønsker.

Fargen skal ikke bare være
vakker, men den skal virke
psykologisk og understØtte
budskapet i bildet, sier
Engelsen.

Både maleriene og akvarellene
er varierte i farger og uttrykk.
Haakon Engelsen er utdannet
ved Statens Kunstakademi
under professor Reidar Aulie.
Han har hatt mange separat-
utstillinger, blant annet i
Kunstnerforbundet og Oslo
Kunstforening. Bildene hans
har også vært å se i Stuttgart,
København, Paris og Osaka i

Japan. Engelsen er innkjøpt av
blant annet Norsk Kulturråd og
Riksgalleriet, og han har fått en
rekke utmerkelser i inn- og
utland.

BITDER FRA PROVENCE

Randi Næss Skavlan er neste og
siste utstiller før sorruneren.
Hun kommer til Kampen med
50 akvareller og 12 malerier
med motiver hovedsakelig fra
Provence i Sør-Frankrike.
Utstillingen åpner onsdag 29.

april og v^ret ul24. ma|.

Skavlan har hatt utstilling i
Galleri Kampen før, i 1986.
Hun fikk Statens reisestipend i
1984, og det ble benyttet til
opphold i Provence.

-Jeg er hvert år i Provence,
sier Randi Næss Skavlan til
Kampenposten. -Jeg har fun-
net en liten landsby nær
Avignon, langt inne i landet.
Fargene, lukten og lyset er helt
fantastiske. Skavlan er inspirert
av det franske landskap og
interiører. Hun er opptatt av
fargene - fargen er det viktigste

- ikke motivet.

Randi Næss Skavlan er fra
Bergen og er utdannet ved
Bergens Kunsthåndverkskole.
Hun har også studert i Paris, og
har vært elev ved Bjarne
Engebrets malerskole. Ved
Statens Kunstakademi var hun
elev av Alexander Schultz.
Skavlan har hatt en rekke sepa-
ratutstillinger, og hun er inn-
kjøpt av blant annet
Riksgalleriet og Nordisk



llenKampen
Kulturråd. Hennes første store
utstilling var i 1980 hos Holst
Halvorsen.

I 1989laget Randi Næss
Skavlan illustrasjoner til Statens
forurensningstilsyns årsmelding.

- En morsom utfordring, sier
hun.
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Fransk sternnit g på Kampen når Randi Næss Skaulan åpner
utstilling 29. april

Mona Larsen
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Hielp til
I-lkrarna
I de siste ukene har Kampen Vel og
Kampen Menighetpråd stått for en
innsamlingsaksjon til byen Lwow' i

Ukraina.
Mye har kommet inn av klær, lin iite

mafvarer og barnetøy, men ellers er vi
fomøyd så langt. Det mangler ennå en
del kontanter, men vi håper og tror vi
skal klare det.

'føyet og de andre tingene er samlet

i menighetshuset. og jeg er redd for at

vi har okkupert mye plass, så vi håper

de som har sitt virke der bærer over
med oss en liten stund til!

Byen Lwow har 655 000 inn-byggere,

og der finnes så godt som ingenting av

noe, hverken mat, klaer eller andre
fbrnødenheter. Den hjelpen vi kan gi
vil i hvert fall hlelpe noen, men er
allikevel så altfor lite. Reisen til Lwow
er planlagt til påske.

Siste frist for innlevering var egentlig

30. mars, men Ønsker du fonsatt å bidra

med noe, så kontakt Kampen Vel eller
Menighetsrådet. Vi har eget bankgironr.
hvis du Ønsker å støtte økonomisk:

0825 0404752.
På vegne av Ukraina-aksjonen

Wenche Haluorsen

KVELf)S.
o

APENT
Et hyggetig

sted å
handle!

KAMPEN
KOLONIAL
Normannsgt. 32 06.55 Oslo 6

Telefon æ2974



Ilamekoret vi nevnte i fonige nurner
har kommet godt i gang, og treffies
i kirken kl. 17 på onsdager. Alle
førskolebam er hjertelig velkomne!
Leder er Kirsten Tveranger. Det har
også blitt jobbet med å starte et
ungdomskor, og fØrste øving her
gikk av stabelen 1. april. @vinger
blir antagelig på orsdager kl. 19.00.

Ring prestekontoret og legg igjen
navn og telefonnummer, så blir du
kontaktet!

Kampcn Kro & Kirkekor er så

populært at de nå ikke har plass til
flere damestemmer. Men tenorer
og basser er det fortsatt rom for!
Øvinger på mandager kl. 18.30.
Ring dirigent Vigdis Simonsen på
tlf. (tr 51 5tt. Vigdts bestyrer også en

"avlcgger" som heter Kampen Kan-
trlri og en egen damegruppe, i sist-
nevnte er det fortsatt plass til flere!
Syng ut til Vigdis pa numrneret
ovcnfbr. cllcr ring prcstekontorct
t)x rlf. 19 88 89.

PASKEPROG RAM
Nattverdsgudtleneste skjært<>rsdag

16/4. Sewerctg av påskelam kr. 50,-
Påmelding til prestekontoret innnen
10/4.

2. påskedag: Edith Sodergran-aften
med Liv Dommersnes og finsk-
svenske Beatrice Hermundstad,
Aage Kvalbein på cello.

26. april kl. 20: Haugtussa-aften
med \Venche Medbøe og Karin
Lunden (sopran), Ivar Anton Waa-
gaard (klaver).

!. mai: Den tradisjonelle gudstje-
nesten med Magnolia Jazzband og
Kampen Kro&Kirkekor. Ofiing til
Amnesfy International.

10. mai: Konfirmasjon.

Ellers minner vi om at det er hpent
hus i kirkens dåpssakristi hver
onsdag. Ca. 2O stk. pleier å samles
hve r onsdag frlrmiddag med
rnatpakke og godt humør. Det
vanker ofie litt ekstra under-
holdning, fbruten enkel andakt og
sang. Åpent for alle!

Hjernme-
pappa?
Et beskjedent oppslag rundt
omkring på Kampen beretter om
et initiativ som vi gjeme giØr v^fi
for å informere om. Initiativ-
tageren påpeker ganske korrekt
at "damene har vært flinke til å

lage seg nettverk i mange hundre
år", og mener tiden er inne til at

også hjemmeværende pappaer
kommer sammen og blir kjent.
For det begynner da faktisk å bli
noen av dem?

Hensikten er altså å danne et
kontaktforum til "felles glede for
våre barn og for oss selv i

hverdagen". Det er vanskelig å

kritisere en slik nialsetting, så vi
lar oppfordringen gå videre og
ber interesserte ringe
initiatirtager Ovc på tlf. 67 n q).

@stAffiEREN

Vi har det du tenkte på til
påsken - og mere til!

B Y D E LE N S S P E S I A L FO R R E TN IN G
NORDERHOVGATA 7 _TIT.19 59 80



Kampens
eneste
humpl
Forleden dag var jeg på bilrur på
Høvik; villaer tilbaketmkket inne i
store hager med gressplener, trær
og busker. Mellorn villaene slynger
veiene seg rncd lite gjennonrgangs-
trafikk. Etter vår by-rnålestokk på
Kampen oversiktlige. og uten de
store trafikkfeller. Men her var det
rikelig med fartsdempende humper
i veiene.

Tenk om vi her på Kampen kunne
få tilsvarende fartsdempende
htrmper. Vi har i omtrent samtlige
gater boliger med fasade og atkornst
dircktc mot fortru. I tillegg betydelig
rne d parkerte biler langsetter
fcrrtauenc. Og her kjøres det ofie
fbrt. farlige situasjoner oppstår
stadig. Det finne.s noen farts-
regtrleringsskilt, men de respekte-
res i liten gracl. For våre bams skyld,
og for trygghetens skylcl må noe
gtøres.

F'artsdempende humper kan v:rre
et nødvendig virkemiddcl i flere :rv
gatene på Karnpen. Disse k:rn

Vi.fant clen i Høktndsgata. Er dert Kampens eneste?

bygges opp i forbindelse mecl
fotgjengerovergangene. markeres
rned belysning, skilt, og brostein
støpt ned i asfalten. I tillegg kan det
ogs;i tenkes på :rndre fartsdern-
pende tiltak som innsnevringer, flere
skilt sorn bl.annet påpeker: "Her
leker det barn", "Skolevei", ol. Noe
må gjøres med dette snarest !

KAN VI FÅ TIL SLIKE TILTAK I
Oslo Veivesen har rnidler til zi få
bygget mange fhrtshumper i Gamle

Oslo. Bydelsaclministrasjonen har
bedt Kampen Vcl kommc med for-
slag til hvor slike bør plasseres. l)et
bør snarest mtrlig utzrrbeides et kon-
kret forslag. Og poenget er at det
ikke er ncldvendig med noen orn-
fattende trafikksaneringsplan først.
Disse tiltakene k;rn realiseres nokså
raskt bare det blir enighet lokalt orn
hvor de skal olasseres.

Robert Lctranqe

Vi takker alle som giorde det mulig å reise
julegranen utenfor Kampen Kirke

Marie H. Hanssen, Torr Grøttum, Magne Bjørnstad, Ellinor Nordseth, Sidsel Mønck, Kae
Consults, Karin Jarnfeldt, Kari og WiIIy H"gg,Inge Stordahl, (iell Grov, Toril Buås, Kampen

Menighet, Glasshuset, arkitekt Bastiansen, Charrn Frisør, City Taktekking, Dahl's
Frukt&Tobakk, Kampen Flyttetransport, Kampen Historielag, Kays Platekopi, Nerlien
Kjemisk-Tekninske, Gunnar Ruud AS, Kafe Lars, Elektrofagmånnen, Maarud Skoger.

Og en takk til alle som gav til kollekten i Kampen kirke den 6. desember.

KAMPENVEL
Styret





Til påske:
lO halvstekte
rundstykker

Kr. 9r5O rytwv
Holdbarhetsbrød

(Helsebrod) 
,.Kr. I Or9O zilzo

,y/o
fulekake

Kr. I Or-

Bøgata 10, inng. Nannestadgt.

Vi grarulerer Toril Sørum, Tor Are

Johansen og lille Joakim med
arkitekrurvernprisen - tildelt dem
for pietetsfull rehabilitering av
Normannsgata 171 Ære skal også
arkitekt Birger Dahl ha.Vi rekker
ingen reportasje til dette nummer.
men kommer tilbake til saken...

Kampen og Tøyen skolekorps
trenger lopper til vårens loppe-
marked! Ring Frank på 26 30 72,
Ragnar på 63 01 16, eller Ellen på 68
05 71 (etter 16.30).

øNSKES
Kampenpostens redaktør trenger
en telefonwarer. Billig! Har du tips?

I'Disse Melankolske Menn", rosende
omtalt i forrip;e nummer, har nå
skiftet navn til GLAHN, og har en
ferdig mikset 11-spors demokassett
å vlse for seg. En kassett med 4 låter
herfra skal snart gå runden til
nærradiostasjoner i Oslo og
Østlandet forøvrig. Samme GLAHN
spilte også under skuddårsballet.
og falt i svært god jord, sier
rapportene - selv om de der opp-
trådte under navnet "Tohnnv fra
Stovner"...

Så ble det altså ingen "Egners bakke"
i stedet for Nannestadgata, som
Kampen Historielag tok initiativet
til. Det skal visstnok svært
tungtveiende grunner til for at en
gate skal kunne skifte navn -
nærmest at gatenavnet er til direkte
sjenanse for beboerne, forstår vi.
Men Historielaget gir seg ikke så

lett, så siste ord i denne saken er
ennå ikke sagt. Rapporter følger!

Slililfus-
ballet!
Det er ikke hvert år det er skuddår,
og det er slett ikke hvert skuddår
kvelden kommer på en lørdag. Men
i år slo det til, og det måtte ir feires.

Storsalen var penere enn noen -
sinne, veggen malt i ferskenfarger
og med gardiner i gave fra
trimgruppa. Villy Storns bilder
hadde fått nye rammer og blitt
flyttet fra etasjen over. Salen tok seg
godt ut - og så var det pyntet til fest
i alle rom! Bordene var pyntet i
mange f arger, blomstrende
fruktgreiner, hundrevis av stearinlys
og på veg5lene hang det maske-
dekorasjoner.
Hvor mange ville komme? Det var
nifti påmeldte, men med kjennskap
til seg selv og andre måtte man vel
regne mcd noen efternølere. Det
ble dekket til etthundreogtiue og
det var akkurat nok.
Det strømmet inn med kjentfolk fra
Kampen, men også noen fra lemere
strøk, i ballkjoler og ballbukser.
Alle haclde med en rett til
koldtbordet, og det ble som et
evenfyr bestående av lekre retter.
Det var paier og ruller, fisk og
sjødyr i alle varianter, salater,
varmretter, kiøtt og oster og etterpå
var det kaffe og kaker.
Og så begynte dansen. Musikken
var topp og variert, trekkspill, blues
og rock med musikere fra
nærmiljøet. Det ble hett i storsalen
utover naffa, men i gmpperommet
var det viser og cool 60-talls-
stemning og det var så vidt begynt
å lysne over Kampen da ballet tok
slutt og skuddårsdagen gikk over i
historien.

I det vi går i trykken: Kampen
Veterankorps feiret sitt 15-års
jubileum den 28. mars. Det skjedde
i verdige former i Gamle Logen,
hvor dirigent Rolf Myhre geleidet
veteranene gjennom et program
som spente fra Mozart til Duke
Ellington. Kampenposten granrlerer!

laolntloo

lt|oolton
åpningstider:

Hudager: 0?.00 - 2l.AA
Lndaeen 08.00 - 21.00
Smdagen 15.00 - 21.00

Bøeata 25c vlKatå Lars
Ttt 6z 77 48

NXTIX
TYIflftTYTRI(ITED

Reporosioner
vtiøres roskt og

rimelig.

TR DU IfiAR FOR

l{Y g$01r0?
Fosie fiorhåndspriser!

Mon - fre t I - 18
Normonnsgotu 7

Tlft 68 0r 49
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