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Per-Anders Rosenkvist
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Håndverksbakeri sØker

lokale pilltumpen!"
I vår og sommer kunne vi i
lengre tid observere et oppslag
med denne teksten på diverse
oppslagstavler rundt i strøket.
.Håndverksbaker?" tenkte vi og
ble nysgjerrige. Vi ringte det
oppgitte nummer, og traff en
virkelig brødentusiast, Kjell
Hagen i firmaet "Zeeralia" (av det
engelske .cereals", som betyr
kornprodukter). De har kontorer
i Kiølberggata 18, og er fmktbare
med en svært god id€, synes vi.
- Et brød skal være så godt at du
kan spise det uten pålegg! åpner
Hagen overbevisende, og hvis
du tenker etter: Når gjordc dtr
sist det med et livløst industribrød fra RIMI eller REMA?
Hagen h:rr mye på hjertet, og
innimellom lovprisningcnc uv
Det Gode Brød, far vi ogsa ctterhvert bakgrunnen for initiativet.
Hagen er selv utdannet bakermester, og kjenner både faget og
bransjen som sådan svært godt.

ha, og de er villig til å betale for

- Vi vil gjenopprette dcn nære

det!

kontakten mellom b;rkcr clg kunde, sier Hagen. - Vi vil ha tilbakc
mangfbldet. f'rodigheten. kvalitctcn, mulighetcne for .r pr()ve
noe nytt. h'or ikkc a snlkkc om at
en .orntli,, bakef pa hjørnet cr et
fint innsl:lg i et tctt. litc miljo sonr
f.e ks. Kampe n. Vårc bakcrc
kornmer gjcrnc trt fia baknlllntct
med varmc kinn og nrcrl r>plxlver
armenc filr a sla av cn pret.
cliskutere oppskriftcr clle r gi

Sett i lys av det, blir det da
absurd at det snart ikke finnes
.bakere på hjørnet" lenger. Dct
syntes Kjcll Hagen også. Han
ville gjøre noe med det, og fikk
solide medspillere i ryggcn, bl.a.
Landbruksdepartementet og stØtrc "ttIN MAT*kampanjcn.
Så er det vel upraktisk og lite
driwerdig nostalgi, dette her d:r?
Erfaring viser det stikk moLsatte: I
Nes i Hallingdal blc dct i fjor
startet e:t håndverksbakcri som,
foruten a ha skapt nyc
arbeidsplasscr. er prisbelønnct
og skamrost i nær sagt ;rllc
sammenhengcr.

Alt er basert pa ganrle
produksjonsmctoder, men med
topp kvalitct i allc lcdd. Ingreclienser, smakstilsetninger bakterriekulturer. steking - alt hanclteres med s:rmme innlcvelsc.
oppfi nnsomhet og yrkesstolthct.

grde radl
I)crfor cr det syncl at jaktcn pu
lokalc pa Karnpen ikkc \.':11'
vcllykkct. 't-il allc s()ut l.nllttc
besitte nrulige lt;kuk:r i strclket
v:trt: Hjelp oss a fa et handvcrksbakeri 1ra Kunrpenl Og skullc clet
ringc nocn l'rjcllcr hos vare
lescrc. sa cr tlf.nunl'ncrct til Klcll
Hagc:n 22 6ti ol ft5.
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En konkurransckraftanalyse

(her har man gått gnrnclig til
verks!) av bakeribransjen viser to

interessante ting: Kundene er i
praksis avskjært fia å velge hvilken kvalitet de vil ha på brødet
sitt. Grunnen er at varehuskjedene har slukt hele bakerinæringen, og slik ensrettet vareuwalget fbr å kunne produsere i
storvolum. Resultatet er at du i
større matvarekjeder og -fbrret-

ninger riktignok kan få billig
brød - men hva slags brød? Jo,
.industribrød" uten personlighet
og smak, men med "lang holdbarhet", og et svært begrenset
utvalg.

Det andre interessante

i

ana,-

lysen er imidlertid at det nettopp

er kvalitet og mangfold folk vil

Dame og Herrefrisør
Hårkammerset ønsker gamle og nye kunder
en

riktig GOD SOMMER!

SOMMERTILBUD:
Llrse striper kun 190,- (inkl. fuktighetsl<ur.)
Vi f'ører KMS hårpleieprodul.ter, som består hovedsal.elig
av vegetabilske proteiner. Husk også beskyttelse i solen;
KMS har produl<tene!

(Sommerlukket 5. juli til iZ. juli)
i
Bøgt. 10, 0655 Oslo (vis a vis Kampen kirke) Åpent: Man.fre. 10-lZ, tors. l0-19, lør. l0-15 (kveld etter: avtale)
FRISØR TORILL N.IESS
TLF:22 57 13 73
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Er det blitt slik at norske foreldre rrurderer h ta ut barna
sine fra østkantskolene, fordi det er blitt så mange
fremmedspråklige elever at de norske blir i mindretall?

Hva glør skolen for h rnøte den situasjonen som holder på
å oppsth ?
Hva slags problemer medfører egentlig den lliøye andelen

fremmedspråklige elever

?

Ghr det ikke an også å se på dette som en berikelse av skoleniliøet, atvi alle kan ha noe hlæte av hverandre ?
ette er noe av

bak-

grunnen for at Oppvekstgruppa fra Bydelshusets
Kampenkonferanse og FAU ved
Kampen Skole tok initiativ til et
åpent møte for skolens foreldre
onsdag 72. ma| Oppslutningen
var god: til tross for det var en
vakker sommerkveld, hadde nesten 60 mennesker funnet veien
til skolens aula. Av de som
møtte, var nesten halvparten
fremmedspråklige.

Formannen

i

norsk, i følge Byhring. Men seiv
om Gamle Oslo som helhet altså
har en svært høy andel fremmedspråklige beboere, skiller nær-

miljøet rundt Kampen Skole,
eller altså "selve Kampen' seg
noe ut fra dette: Kampen har en
lavere andel fargete beboere enn
Oslo som helhet, det er bare 4 o/o

fremmedspråklige beboere, og
hele 24 o/o av strøkets beboere
har høyere utdanning. At andelen fremmedspråklige elever
ved Kampen Skole er så høyt
som 47 % skyldes følgelig inntak
av elever fra andre strøk i bydelen og til dels også fra andre
bvdeler.

Bydelsutvalget i

Gamle Oslo,Jan Bendix Byhring,

innledet møtet med å gi oss en
del fakta om situasionen i bydelen:

Gamle Oslo er en bydel med en
sterkt økende barneandel og en
stadig dårligere barnehagedekning, til tross for at denne allerede er den dårligste i byen. Hele
30 o/o av barna som begynner på
skolen i Gamle Oslo kan ikke

F'rt ttenstre: Møteleder lrtguild./ensett, rektor'lhorl.eif 'lorkildsen, leder i bydebutttalget
Ja n - B en d Lx Ql, b ri n g og ko ns u l.en t J ra s ko lesj efens ko

n

tor, Geir -Jo b a r s en

Det finnes ingen

vide regå ende

skole i

Gamle
Oslo, og andelen
av elever som tar
videregående utdanning i Gamle
Oslo er den samme i dag som for
20 år siden.
Formannen

i

Bydelsuwalget avsluttet med å fortelle at noen av

målsettingene

med

.Miljøbyen
Gamle Oslo, var
å fi satt i stand
skolene i bydelen, å skape sik-

rere skoleveier.
og i fi gjenåpnet
Gamlebyen Skole

som videregående skole med
vekt på flerkulturelt miljø.

Geir Johansen fra Skolesjefens
kontor kunne fortelle at det i
Oslo nå er ca. 8 000 fremmedspråklige elever, og at disse kom-

mer fra hele 80 ulike språkkulturer. Men .fremmedspråklig'
er da definert som en elev der en
av foreldrene ikke er norsk. En

mer

hensiktsmessig definisjon
ville nok være at ingen av foreldrene er norske.
Ved Skolesjefens kontor mener
en at de fremmedspråklige elevene er best tjent med å få et
undervisningstilbud i nærheten
av der de bor, fordi andre nærmiljøtiltak må supplere skolen i
integrasjonsarbeidet.

Rektor Torkildsen ved Kampen
Skole kunne fortelle at av skolens 475 elever har 224 fremmedspråklig bakgrunn, og at disse
representerte i alt22 språk. Kampen Skole gir morsmålsundervisning på urdu, punjabi

Hra kan Kanpen sfutle tilh.y rlisst'ont -i - ,1 nr-2

og tyrkisk. Mange av lærerne ved
skolen har tatt etterutdanning i
migrasjonspedagogikk. De fleste
fremmedspråklige elevene går i
integrerte klasser sammen med
de norske, men det finnes også
en mottaksklasse på barnetrinnet

og en spesialklasse for urdu/punjabielever med lærevansker.
De aller fleste av de fremmedspråklige elevene ved Kampen
kommer fra skolens egen skolekrets (som altså i tillegg til .selve
Kampen" ornfatter Malerhaugen/Ensjø og deler av Tøyen
og Gamlebyen).

Kampen Skole har plassproblemer og forhandler med skolesiefen om å bli kvitt noen leietakere for å fa disponert alle
lokaler selv. Elevtallet ved skolen
har økt de senere årene. Både
Vålerenga, Kampen og Tøyen
har fått tilmeldt flere L.klassinger
til høsten enn de har plass til.

Her er noen av de problemstillingene diskusjonen gikk
rundt:

Gjennomsnittsklassen i Osloskolen er på 22 elever, mens på
Kampen ligger snittet adskillig
nærmere delingstallet på 28. Bør
det være et mål å arbeide for
mindre klasser, eller er det tvert i
mot slik at store klasser er en for-

del fordi det da blir en større
gruppe norske elever i hver
klasse, slik at muligheten for å
skape et norsk språkmiljø i klassen blir bedre?

Osloskolen har landets høyeste
lærertetthet pr. elev, men hvordan skal en likevel kunne bli i
stand til å møte disse endringene
i elevgrunnlaget, når driftsbudsjettet bortsett fralønninger er på
kr. 3; pr. elev pr. dag ? Samfunnets vilje til å ruste opp skolen var etter fleres oppfatning
mye dårligere enn evnen.

svært mange av de fremmøtte
foreldrene kastet seg ut i debat-

En bedring i

ten som fulgte

ningen i bydelen, spesielt for de

innledningene.

barnehagedek-

fremmedspråklige barna, vil
være et viktig skritt for å sikre at
flere barn iallfall kan noe norsk

norske og fremmedspråklige
barna kan dra fordel av det.

før de begynner på skolen. Men
dette bør kanskje tilbys i form av
halvdagplasser, ew. i kombinasjon med norskopplæringstilbud
for barnas mødre.

Foreldre som har synspunkter på
dette eller har lyst til å engasjere
seg bes ta kontakt med FAU ved
skolen ved Lisbeth Pettersen tlf.
22 68 84 48 eller

Dessverre var det ikke så mange

oppvekstgruppa ved Arne Kristiansen tlf .22 681272.

I

av de

fremmedspråklige foreldrene som tok ordet. På direkte
spørsmål fra norske foreldre om
muligheten for at islamske barn
kunne få fri fra Koranstudier iallfall et par dager i uken, kom det
frem at innvandrerforeldrene har
et sterkt ønske om at deres barn
ikke skal glemme sin egen kultur
og religion.

Det v^r et livlig og

tankevekkende møte. Det er åhipe at
det vil bli fulgt opp til høsten, og
at vi etter hvert kan få til en bred
dialog mellom kulturene, slik at
vi kan få snudd det som måtte
være av problemer til det motsatte, at vi kan se de ressursene
som ligger i at vi har et flerkulturelt skolemiljø, slik at både de
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sommergudstjenestene 4.

juli og L. august'kl,
LL vil vi ta frem personer
fra bibelen og kirkehisto-

juli,

L1.

rien som kiken gjennom sin

fortellertradisjon har holdt
frem som forbilder. De var
mennesker på godt og
vondt som oss, men var tro
mot det de visste var sant.
Disse forbildene anser vi
ikke som helgener i katolsk
forstand. Men de gir oss
næring til spennet mellom
det vi er - og det vi kan bli.
Slik kaller de på det beste i
oss og inspirerer til handling.

Disse personene har fått
sine egne kirkelige minnedager

Seliumannamesse, 8. juli,
til minne om St. Sunniva,
den første erklærte helgen i
vårt land. Vi tar henne med
i gudstjenesten søndag 4.
juli.

Aposteldagen, som opprinnelig ble feiret 2!. juni til
minne om apostlene Peter
og Paulus. I vår kirke er
den lagt til5. søndag etter
pinse, iir søndag 11. juli.
Olsok, 2). juli til minne om
Olav den helliges fall på Stiklestad i år 1030 - feirer vi i
gudstjenesten søndag 1,.
august. Knut Risan leser fra
Snorre.

Kiempedager
for tiende gang
KJEMPEDAGSFOTOGRAF:

S. B

t **!år ir

;t:.i.&a*':*" ''

9

*"',..

.

:

-

-

J.:

-

-,

:, . :".::.:. ^ ^;.
--.'.1

Marte uør der

I år igien, men denne gangen
var det iubileum, selvom arrangørene ikke hadde lagt så
storvekt på å markere det. Og
som det alltid pleier ivære et hyggelig arårekk i hverdagen og en vårfest for både
stofe og små...

..MUSIKKENS DAGrt
au Audun Eduardsen
Torsdagen

var den første

av

Kjempedagene, og den sto helt
og holdent i korpsmusikkens
tegn, med defilering, konsert og

andre

underholdningsinnslag.

Jon Herwig Cadsen var, som

så

ofte f ør, suveren seremonimester.

Kampen skolekorps hadde i
anledning sitt 70-årsjubileum
invitert både skolemusikanter fra
Oslo indre Øst og voksne musikere med tradisjoner fra Østkanten til stevne i Kampen park. I
spissen for det hele var også
denne g ngen Kampen Janitsjar.
Selv om det er lenge siden alle
gutta i janitsjar'n var fra Kampen,
så har fortsatt mange av musikerne bakgrunn fra skolekorpset
på Kampen. Dette kom klart til
syne da skolemusikken samlet
sine veteraner rundt seg i et eget
jubileumskorps i anledning

dagen. Da var det mange med
uniformer fra Kampen Janitsjar,
men også musikere fra andre
ungdomskorps.

Det er åpenbart at mange tar
korpsmusikken med seg som en

trivelig hobby også i voksen
alder. Den trofasthet Kampen
Janitsjar viser overfor bydelen
Kampen, kan bare forklares ved

den dype, gjensidige kjærlighet
som finnes mellom disse musikerne og lokalbefolkningen.

Også det nylig sammenslåtte
ungdomskorpset Oslo og Bryn
Janitsjar har fått sin naturlige tilknytning til bydelen. De er vert-

skap for Musikkens scene i

kino. Dette er blitt
korpsmusikkens nye Mekka,
men det holdes også konserter

garnle Jarlen

innenfor mange andre grener av
musikklivet. Slik er Kampens ry
som musikkbydel styrket. Kampen skolekorps er glad for å ha
disse entusiastiske musikerne i
ryggen.

Det varmer når Kampenfolk og
andre strømmer til denne parkkvelden. I år var det rekordmange som nøt den deilige ettermiddagssolen sammen med
musikerne, og skapte en fin
ramme om arrangementet. Midtpunktet var selvfølgelig jubilanten selv, som under innmarsjen
ble mottatt med taktfast applaus
fra sitt entusiastiske hiemmepublikum.

kunne bli gode på lengre sikt.
Det var mange små knøtt i vogner og på pappas arm. Vi vil alle
gjerne utvikle en bydel som barnefamiliene tØt satse påt. Da
hører også musikklivet med. Kulturbyråden, som selv bor pit
Kampen, kan i så måte bare se ut
av vinduet for å finne en av
mange måter å styrke oppvekstvilkårene i den østlige delen av
byen. Her finnes positive krefter
åbygge på.
Takk til både musikere og publikum for en hyggelig kveld.

HISTORISK VANDRING
au Astrid

Brvn

militærleir. Området ble engang
benyttet til dette formåI,

Da murtvang ble påbudt

i

den
sentrale delen av Oslo, ble Kampen overført til Aker. Kampenområdet var den gang i en elendig forfatning, uten vann, med
dårlige hus og fattige beboere.
Det var ikke med glede Aker
kommune overtok denne bvdelen.
Men innbyggertallet økte og flere
dårlige trehus ble satt opp av
smarte entreprenører som raskt
fikk leid bort sine L-roms leiligheter til barnerike familier.
Husene på Kampen var uten

vann - dette måtte hentes i
Hovinbekken ved Jordalen.
Denne bekken er nå lagt i rØr.

Undertegnede var så heldig å få
Arrangementet viser at musikklivet på østkantskolene slett ikke
er gått til grunne. Skolekorpsene
på Tøyen, Vålerenga, Lakkegata,
Grtinerløkka og Kampen hadde
mye spennende musikk på
programmet, og kunne vise fram
nye rekrutter. Likevel vet vi at de

fleste korpsene kjemper for å
sikre både rekruttering og økonomi.

Arrangementet viste a'(" rekrutteringsmulighetene i bydelen bør

tips om en historisk omvisning
på Kampen. Forventningene ble

fullt ut innfridd. Med Erik Melvold og hans friske og interessante kommentarer, ruslet vi
rundt på Kampen.

Vi fikk en kort historisk innføring: Det er ikke enighet blant
fagfolk om opprinnelsen til navnet Kampen. Noen mener det
henspiller på fjell, andre mener
det henspiller på det franske
ordet "encampement" som beryr

Etter å ha gått glipp av første
punkt på programmet, gikk turen til Kampenparken og vannreservoaret. Dette ble bygd i
1888 og forsynte store deler av
Oslo med vann. Vi beundret den
vakre lille statuen av .En svømmer, laget av Anders Rasmussen
Svor i 1905. Han ønsket slett ikke
at hans kunstverk skulle til Kampen av frykt for hærverk. Frykten
har vist seg å være ubegrunnet.

Vi beveget oss ned mot Norderhovgata og forbi Kampeslottet,
som har fått sitt navn fordi det
ligger så flott til med utsikt over
hele Oslo.
Vi ruslet rundt og så på både nytt
og gamrnelt. Heldigvis er mange
av disse gamle trehusene etter

iherdig innsats ikke bare blitt
bevart, men også pietetsfullt restaurert. Vi fikk en titt inn i en
gammel.bakgård, som nå var en
blomstrende hage med bord og
benker. Vi tittet på rekken av trehus i Familiekroken og beundret
et unikt murhus iJugendstil - noe
som ikke var vanlig å se på den

Neste kulturinstitusjon var Kampen skole. Ved inngangsporten
står det en skulptur som ble
meget kort kommentert. Jeg tror
ikke Erik Melvold likte den.

Skolen ble fort for liten for de
tallrike barnefamilier. Rundt århundreskiftet gikk det ca 2000
elever der, til sammenligning går
det 475 der i dag.

En

samfunnsbevisst skolekjøkkenlærerinne laget egen kokebok til Kampen-elever. Her var
råd om hvordan man kunne leve
billigere: Bruke råvarer som innmat og sild. Rikelig med grøt ble
også anbefalt.

tiden. Vi fikk se huset hvor Sigrid
Undsets mann, kunstmaler
Anders Svarstad, bodde en periode av sitt liv. Det er også bygd
nytt på Kampen. Disse husene
glir fint inn i miljøet uten skrikende stilbrudd.

vi opp til kirken. Takket være en brann som raserte et
helt kvartal med trehus, har kirken fått en romlig plass foran
seg. Denne plassen har nylig fått
navnet Thorbjørn Egners plass.
Så svingte

Vi endte omvisningen påt løkka
mellom blokkene i Kampen
Boligselskap. Her pleide "Kampengutta' å drive bryting og
annen idrett i fritiden. Det var
ikke uvanlig at det pågikk bryte-
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kamper der fra fredag ettermiddag til mandag morgen i ettkjør.
Kampengutta har alltid vært noe
for seg sjøl - fryktet og beundret.
Kanskje det sunne, enkle kostholdet og .løkka, gjorde dem
hardføre - trangboddhet til tross?
Om Kampengutta i dag er like
fryktet og beundret som dengang, kan vel diskuteres. Men en
ting lever fremdeles på Kampen
og det er samhold og gjensidig
hjelpsomhet - en uvurderlig arv
som Kampenbeboerne ønsker å
ta vare på.

Hyggelig, lokal atmosfære
Levende musikk
hver onsdag

Biljard
Pizzaltoast
Åpningstider:
Man.-fre. 15 ,01
Fre.-spn. LZ - Ol

Hedmarksgt.

også sminket. Det så veldig fint
ut i blacklightet i storsalen. Etter
at vi hadde vært der en stund
fikk vi pølser, brus og is. All
maten var gratis. Vi hadde tjent
inn penger på de andre diskotekene vi hadde hatt i løpet av
inet.

De som ville, kunne gå

auJohanne

V.

Iilbr

Om kvelden hadde barn og unge

på Kampen kjempedagsfest. Det
black-and-white-party og
nesten alle som var der var i
sorte og hvite klær. Noen var

var

KULTURAFTEN
au C.C.
Og så var det kulturaften etterpå.

Senioren Simon Lauten satt der
trygg i bydelshusets festsal, eller
Europasalen som noen av oss
kaller den, med tanke på en nær
fremtid.

på

omvisningen rundt Kampen. De
som var igjen danset og hadde
det gøy. Dette var den siste diskoen før sorr[neren. Etter sommeren begynner vi på nytt igjen,
håper vi, med disko annenhver
fredag.

B1AGK AND WHTTE

1

Barna i fjerde til sjette klasse
synes det er fint å ha disko. Det
er rart at ikke foreldre til større
og mindre barn finner på noe lignende. Kanskje de små og de
store må foreslå det selv. Gjør
det, så har dere en fin ting å
gjøre omkveldene.

Han visste hva han ville oppleve,
den relativt nyinnflyttede bær-

ingen Lauten. Hans datter Marit
ledet det hele med fast hånd, dyp
stemme og underfundig humor.
Simon Lautens dattersønn, Sjur
Miljeteig, mestret sitt instrument
til alles henrykkelse. Sjur er født
på Kampen. Av alle som fylte
Europasalen denne aftenen var
det bare 6n til hvis vugge stod på
Kampen. Om hun da hadde
noen vugge.
Dette er litt interessant. Kjempedagenes kulturaften er innflytternes. Torsdagens musikk og

Jon Herwig Carlsen
urinnvånernes dag.

i

parken

Under kulturens aften leste forfatteren Sidsel Mørck prolog og
mere til. Hun dikter skjønt og
leser godt.
Sidsel er sosialpoet, opptatt av
den store forskjell mellom øst og
vest i Norges hovedstad. Hun

dikter om fortidens fanigfolk i
øst, menn i grått med luer. Hun
snakker om hatter og gamasjer i
vest.
Jeg er ikke sikker på at Ruth Finster og Greta Gulbrandsen, eller
for den saks skyld Anne Grete
BØ er enig med henne, Skalk og
gamasjer hørte Kampen-mennene til, mer enn lenger vest.

Forfatteren Fredrik Grøgaard
bergtok forsamlingen, da han
leste fra sin bok: {eg, Vilhelm 11
år'. (Kampen for 100 år siden,
fortalt gjennom gutten Wilhelm).
Men noen anmeldte skepsis. De
reagerte over at den elleveårige
de
Vilhelm var opptatt av

En ekte brannbil bar stige!Ja, litt skuJfende uar det selusagt at et så uesentlig element
manglet, men brannmenne gjorde det beste ut au situasjonen: noenfikk lou å sette på
en brannframfor å byse seg
uter'n. og ut skiønnerJo sodt at

;:å:H#"m"X:1:,

jeg gikk sammen

til

bardisken

etterpå. Vi var betatt, men spurte
hverandre: Hvorfor synger Ber-

tine om

HIMM,IER'N når det
heter himmelen på frognersk?

Marit Lautens kulturaftener er
opplevelser, selv om vi savnet
Sven Nordin. Neste år. Marit. må
du taue inn Kampens store sønn.

^t for
hadde utedoer på Kampen
100 år siden. Da hadde nemlig
ingen i Kristiania vannklosetter.

natt^. Det skal mange velvillige
hjelpere til for å få til et så omfattende program. Men her er det
nok av folk som sier ja til å delta
og som giør detl Det oppleves
som en kjempeinspirasjon for
arrangørene, uten alle dere

hadde gjennomføringen væ.tt
umulig. Ekstra gledelig er det at
en del av husets yngre brukere
også engasjerer seg i sjauing,
oppvisninger og salg. Stå på,
unger, det er dere som skal
overta om noen år!

De samme merket seg at 1.1-årin-

gen var opptatt av at kameraten
Rudolf hadde et tysk keisernavn.

IqEMPELøRDAGEN
au Ellen Lilhr

Kampen Jazz med Sjur Miljeteig,

Bertine Zetlitz.

Var det regndråper som falt ned
over Kampen lørdag formiddag?
Det kan det umulig ha vært, det
regner jo aldri på kjempedagen.
Litt engstelige ble vi likevel.
Skulle vi flytte inn i bydelshuset
eller skulle vi ta sjansen på h
være ute? Vi valgte det siste og
selvsagt ble det sol.

Kjempedagene på Kampen 1993
ble Bertines. Hun tok kvinner og
menn med stille storm. Stemme,
foredrag, kroppsspråk hun
fylte salen. Bjørn vaktmester og

ansvaret for
Kjempelørdagen og vi hadde en
lang dag foran oss. Programmet
skulle starte klokka ett, som vanlig, for så ivare til klokka tre om

Elisabeth \Øalker, Terje Gewelt
og Peter Kjellsby fylte aftenen.
Det var stort.

Så inntok pianisten

Kjetil

Strømme podiet. Han hadde med

seg en vokalist, vestkantpiken

Bydelshuset

har

Nittedalsgata var stengt, og de
parkerte bilene var erstattet med
benker og bord. Vafler og pølser
luktet mye bedre enn eksos og
bensin. Det var fullt av publikum
i alle aldre. En del nye Kampenboere hadde også lagt lørdagsturen til bydelshuset. En eldre
herre fra Vålerenga sa til og med
helt uoppfordret at det var bra å
bo på Kampen.
Å nevne alt som gikk av stabelen

i løpet av dagen vil bare bli en
lang oppramsing av store og små
kulturpersonligheter. (Det ene
høydepunktet avløste det andre).

Vi som har bodd her en stund
husker butikken på hjørnet av
Norderhovsgata og Skedsmogata. Den du vet med smijernsdøren hvor det står 1.879 over.
Den drev Wenche i mange år, til
glede for mange. I 1979 var'det
100-års fest for butikken. Hele
gaten var pyntet, og det vat m t
og drikke til alle. Alle hadde en
festlig dag, bortsett fra Wenche,
stakkar, hun hadde meslinger.
Men ingen kunne stoppe henne,
hun greide d6t også.

Hua erfolk og bua erfe?

Enkelte aktører var nye i år,
mens andre har deltatt flere
sesonger. Kampenprisen, en tradisjon vi startet i fjor, gikk fortjent til 'W'enche Halvorsen. Det
er mange gode minner fra Halvorsens kolonial. I tillegg til å ha
drevet den, er'$Øenche en kraft i

barn, men vi liker det og gleder
oss allerede nå til neste år.

KAMPENPRISEN
au Greta Gulbrandsen

var det ungdomskonsert. Fra den
er særlig Kjetil Strømme og Ber-

Kampenprisen 1993 ble tildelt
\Øenche Halvorsen, En innfødt
Kampianer, født og oppvokst
her. Hun har hatt en finger med i
det meste på Kampen. Hun har
vært aktiv på Kampen skole, var
med når det ble arrangert skirenn i Kampen park som noen

tine Zetlitz et sterkt minne. Han
spiller bra, og hun synger bra.
D6t er forhåpentlig også blitt en

ca 20 år siden.

velforeningsarbeidet.

I storsalen underholdt de yngre
med ballett, sang og teaterforestilling. Seinere på kvelden

Den siste ide6n var å få et juletre
foran kirken. Hun reiser sammen
med de som hugger granen, og
så få.r vi som bor på Kampen
være med å tenne julelysene og
gå rundt juletreet. Det er en
hyggestund som mange setter
pris på. En fin innledning til julehøytiden.

Mange verv har hun hatt gjennom årenes løp, blant annet
leder av Kampen Vel. Og hun er
primus motor når det gjelder
Kjempedagene på Kampen.
En verdig prisvinner.

av foreldrene til ungene i
Norderhovsgata fikk i stand for
REFERAT

tradisjon.

au Sirt Bryn

Hun var med når bydelshuset ble

På terrassen koste folk seg i

til, da ledet hun en manne-

ettermiddagssola med konsert av

kengoppvisning der hvor Kaf6
Lars ligger nå, og hun fikk inn
penger på gamle klær. For de
som overvar de første Kjempedagene for ti år siden, husker
kanskje en underlig skikkelse i
brudekjole og brukket bein, som
ble kjørt i rullestol først i karnevalsopptoget. Ja, kjolen det var
brukware og karneval skulle det
være - og selvfølgelig var ikke et
brukket ben noen hindring for

kirkekoret, pils og allsang. For
de som nå var lei av vafler var
det mulig å få en kjøttbit fra grillen før tante Aagots bluesband
(som dessverre har skiftet navn)
dro i gang dansen i festsalen.
Sola over Kampen var i ferd med
å stå opp da folk gikk og Ia seg.
Til og med de som skulle rigge til
gudstjenesten fikk seg et par
timer på øyet før det var i gang
igjen. Og slik er Kjempedagene,
da går det i ett for voksne og

'Wenche

Halvorsen.

Og søndag opprant, men ikke
som den pleier

Klokka

\2

i

Kampen park.

var det friluftsguds-

tjeneste på plassen foran det bittelille bassenget. Her var det bra
oppmøte, folk kom ruslende til
fots og kjørende i drosjer, og de
som ikke satt på benkene foran
Kirsti Aasens talerstol, satt og sto
på gressbakkene rundt hele

området. Og i år fikk vi også
høre kirkens barnekor synge.

Umiddelbart etterpå var Kampen
Janitsjar på plass og spilte opp
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KAMPEN SOM LIVSLøGN
Au Per Kristian Hansen og
Øystein Sjaastad
Ibsen skrev "Tar du livsløgnen fra
et giennomsnittsmenneske tar du

livslykken fra det'. (Villander).
Akk, ja, slik var det vel på Ibsens
tid og ikke nå, og i allefall ikke
på Kampen! Trodde vi. Vi som
marsjerte ranke og optimistiske i
karnbevaldstoget under Kjempedagene 4-6 juni 7993, da musikken fra Kampen Janitsjar gjallet
som en kongelig salutt mot mur-

s

fasadene
Tre glade

jenter: Frø uenstre Synnøue Buaas, Idø Hippe og Cecilie Endrerud

med sving og trøkk så det kilte i
magen. Og parallelt korn dyra fra
Sørbråten Gård i Sørkedalen på
plass i sine innhegninger; sauer
og geiter, to små griser, en hane
og tre koner og en rufsete kanin
med tre små unger. De som var i
følge med sine ett- og toåringer
så i hvertfall på nært hold at
dette var store opplevelser. Takk
til Helge Torp som stilte opp i år
igjen, til tross for at Kjempedagene i år falt sammen med
Landbruksveka, som sikkert
krevde sitt av tid og krefter.

Ved ett-tiden gjorde Kampen
for avmarsj, for
nåvar tiden inne for å samle alle
de karnevalskledte til tog. Og
turen var lang- de var vel innom
Janitsjar seg klar

stemmer av folkejuryen, gikk til
tre jenter som sammen hadde
laget en togkake. (Kampenalibiet
er vel at vi har en toglinje rett
bak skolen.) I siste liten ble toget
døpt .Toget som ble en fi.asko,,
og grunnen var at bakerste vogn
ikke fikk stå lenge nok i ovnen
fordi jentene trodde de hadde
dårlig tid til innleveringsfristen.

Men selv om juryen ikke

be-

grunnet sitt valg, var de sikkert
enig i at fØrsteprisen var vel fortient: Godt jobba, var detlAndreplassen gikk til Kari Bing, for
hennes Kampen-katter. Hun
hadde bakt en kattemor med tre
barn. På vegne av folkejuryen vil
vi rose denne for god gjennomførng.

det meste på Kampen.

Klokka tre var det natursti for
barn, og klokka fire var det prisutdeling. Årets nye påfunn,
baking av Kampenkaka, kunne
nok ha ønsket seg flere innsendte arbeider, for komit6en
hadde faktisk en premie de ikke
fikk delt ut. Men de .to, som deltok, fikk i hvertfall lønn for strevet: Førstepremien, kåret med 82

Vi vil håpe at Vel'et prøver på
nytt neste år, det tar tid å innarbeide nye tradisjoner!

og gjennom gårds-

rofirmene og struttet av selvtillit
på nasjonens, unnskyld - bydelens vegne,har i årevis gått rundt
og trodd at vi levde i den beste
av alle mulige verdener, også

kjent under navnet "Den

Frie

Republikk Kampen".
Men akk, nei, var ikke hele idyllen tuftet på en livsløgn? Denne
grusomme sannhet ante oss først
under feiringen av Kjempedagene 4-6 juni året 1993.Vi hadde
satt oss ned ute på terrassen på
Kaf6. Lars, vår bydelskaf1 og feiringens naturlige midtpunkt og
samlested, ogvar på verdens tak
under strålende sol. Det var
langtfra bare kampianere som
hadde trukket inn i bydelens
storstue med himmelen som tak.
Nei, det vrimlet av turister, ikke
bare fra naboland som Vålerenga, Gninerløkka, Gamlebyen
og Tøyen. Man kom reisende
med tog og automobil fra sydlige
breddegrader, med bly og båt fra
polarstrøk i nord, ja endog med
tog fra velrennomerte strøk vest
for floden. Vi ble sittende ved
siden av en livsbejaende dame
fra Frogner og bestilte våre halvlitere i den tro at alt var i den
skjønneste orden, inntil damen
hevet øyenbrynene. På tross av
forsommer, fest og solskinn kjentes det som Fenrisulven hadde

slukt sola. Damen fra Frogner
l<tad da følgende limerick:

En bitlokket tørst Frognertuppe
ble med i en Kampenguttgruppe.
.Kafdlars selgerr øl
i småfingerbøll.
Man kan ikke se dem med luppe!,

løftet hun det vi trodde var en
halvliter pils i været og holdt det
kritisk opp mot sollyset mens
hun kommenterte obiektet: .Slikt
serverer man ikke på Frogner!"
Så

jeg!?, Straks hørtes fy-top og
ukvemsord fra stamgjester og

kaf6en. Hvor tilbakestående går
det an å bli?

medlemmer av Kampen Janitsjar
rettet mot de skyldige.

Nå virrer

Yifølte oss uvel, betalte og ruslet
hjem til våre respektive hjem.
Damen fra Frogner har vi ikke
sett på Kampen siden. Kanskje
best slik. For hun har neppe
glemt hvordan Kampen tapte
ansikt i forhold til eksempelvis
Frogner, som har over 11 liter
mer pils pr. hundre halvlitere

høydene og leter etter vår tapte
identitet, øltørstende men vansmektende og hallusinerer en
breddfull halvliter som ikke fins
på bydelskafåen. En utopi i skrivende stund.

(DET MYKE
OVERVTNNER DET

HARDEn

enn vår bydelskaf6.

Etter flere mislykkede

vi rundt på Kampen-

for-

auJobn Erik Frydenlund

sikringer om at halvliterne på
Kampen er perfekte, så vi oss
nødsaget til å kontrollmåle halvliteren for å rydde enhver tvil av
veien. Et øllometer utlånt av
Ernæringsfysiologisk Institutt ved
Universitetet i Oslo ble tilveie-

Hva ville Ibsen sagt til dette? ville
Ibsen med sine ord .Det du er,
vær det fullt og helt, ikke stykkevis og deltl'ha tålt en ufull halvliter? Umulig! Men så var det
dette med livsløgnen og gjen-

bragt, og 100 halvlitere ble behø-

Kjempedagene kjente vi ingen
kampianer som bare følte seg

ble

.gjennomsnittelig'. Den slags
selvutslettende mindreverdighetskomplekser ligger ikke for
oss. Men nå føLer vi ikke bare at
vi er middelmådige, nei, verre
enn som så. Vi er undermåls.
200/o av det vi tror vi har drukket
og mener vi har betalt for er luft.
Vi har gått rundt og trodd på en
undermåls halvliter på bydels-

smule skuffelse under enkelte 9årige, strie guttelugger - de rørte
jo nesten ikke på seg!?

rig kontrollmålt
nærvæf

i

talløse vitners

,

Hvilken katastrofe!

Gjennomsnittshalvliteren målte 0,38914 |
øl uten skum og 0,40038 I med
skum.

Damen fra Frogner hevet øyenbrynene nok en gang, denne
gangen triumferende: "Hva sa

nomsnittsmennesket.

..
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Et av de desidert mest eksotiske
innslagene under årets Kjempedager, var nok for mange mØtet
med Norsk TAIJI Senter, som iført
luftige gevanter demonstrerte det
som i programmet litt upresist

beskrevet som "kinesisk
skyggeboksing, Vi ante vel en

Men slik er taiii, dvs. det er også

mye mer: Taijr er en tusen

år

gammel kinesisk øvelsesform for
selvforsvar, helse, avspenning,
meditasjon og personlighetsutvikling. Blant disse aspektene
kan man så fordype seg i ett eller
flere, men essensielt for alle
aspektene er at det handler om
indre energi og likevekt. Taiji tilstreber en harmoni, en .naturtilstand', en indre likevekt mellom kropp og sjel.

Derfor er ikke dette en bråkiekk

.kampsport' selv om det som
selvforsvar er svært effektivt.
Bevegelsene er myke og langsomme, basert på balanse og
koordinasjon fremfor muskel-

ir '-.

r%f{r}[:;.::_,

TaiJifor d roe ned kropp og sjel etterJlere dager med bektiske øktiuiteter

kraft, og passer derfor alle kropper. Utøverne av taiii forteller om
bedre koordinasjon, konsentrasjon, likevekt og avspenning,
fysisk som psykisk.

Og hvorfor var nå Taijisenteret

tilstede under

kjempedagene?
holdt til i Traår
har
Fordi de i 8
fobygget i Tøyenparken, hvor
80-100 nybegynnere og viderekomne trener hver uke. Når nakkemusklene blir for stramme og
mavesyren bobler, kan du ringe
22 49 92 52, eller skrive til Norsk
TAIJI Senter, Stubberud Gaard,
0759 Sørkedalen, Oslo, for mer
informasjon. TAIJI sd veldig godt

stlrrtet rt rrtsalg fitr vir.rclucr,
dr.lrcr og rcolcr. og skal ha ros
for a sclgc kun norsk kvalitet.

Åpne dører i
Nannestadgata

Smånytt

Krrurpenpo.sten

rtclvcrks-

tl

tirt.q

i

kornrnisjor.t. I fitlge plakattekstcn p2l vincluene, skal
crlfisiell rrpning fbrc.qa 1,i.
eugust kl. i2.

jef

hlt

Iur. nir cr clet nernlig trafikkl'c'nnlige 'l'-tr'øyer urecl J0 kur
;xrllrclsskilt a fh klr.rpt.
Rlr.qnltikl krtn o.rlslt

ut!

Itlr.qnhilrls

besrilling hvis rnan ønsker clet.
Trafikkgnrppa burde ta seg cn

skiurte konturene ,rv ct "nyti,
kosclig hr.rs, og sannclig er det
ikke blitt br.rtikk ogsa. Asgeir
Lalsen og Ingelrorg tlille har

strikkevarer bade somurer og
vintcr, og hr,rn strikkcr prt

I

hur ticlligcrc'

rlll)p()rtcrt our .qlcck'lig oppprrssing og rrktiv itct prr ('tl
cicnckrru s()lr.r ltltfor ler.rgc
utejorclc cn rrtrivclig inrtf:rlls-

()g

clrrrtikk. 13jornclllrrct. clct
tidli.qcrc strikkcv'erkstcclct prt
Ioftct i l|;'clc'lshr.rsct. hltr trlt
ctultlcrt se.g i tltlttc lokllcr i
l]o.qrlirr 22. ltrrgnhicl sclgcr

.qur

i'lort l.il Klrtrpcn.

\u

bc'.qy'ntrcr

vi inricllcrticl lt

()g clrr oftc fra

nrindre

tirlrrikker.

Flst luvpris har clc' ()!{sa. sa
lrtrtikkcn er vel verd et tresøk

orr du skullc bchov for slikc
varcr. l)cssr-rten f)r du hyggclig. pcrsonlig service og
godc racl rtv Asgcir. soru ltltde

har tllmrerirakgrunn og cr
tcknisk utdannct - dc i'erclighctcnc har han tcnkt rt la
komn.rc' frivilligscntralcn i
By'clelshr-rset

til gode. BRAVO!!

()g sorrr dcn cktc nærllrtikken
dct cr. sa er det o.qsl mulig a
stikkc ir.urom pa kvelclsticl.

@stAffiEREN

Grilltid,

BYDELENS

l"hargriilmat!
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ROBERT LORANGE

Nå blir det

frivilligsentral
phKampen!

For et år siden skrerr ieg i
Kampenposten at det skulle
bli mutig å komme igang med
en frivillighetsentral i Kampen Bydelshus høsten 1992.
Slik ble det dessverre lkke.
Våren 1992 søkte vi Miljøverndepartementet om midler til å
starte opp, og penger ble bevilget høsten 1992. Men, som det
meste her i verden tar forberedelser tid, sånn også her. Det
har vært arbeidet med å innrede
lokaler til sentralen, med å få
folk i de frivillige organisa-

sjonene

til å delta i

forberedel-

sene, og det har tatt tid å utvikle

ideer om hva slags oppgaver
sentralen skal konsentrere seg
om.

NOEN TANKER OM
I(AMPEN FRIVILTIGSEN.

TRAt
Sentralen skal etableres i lokalene til den tidligere .Kampen
Englefabrikk, i Kampen Bydelshus, et velegnet og lett tilgjengelig lokale på ca 451<ttm byggets 2.

-et sosialt treffsted for distriktet.
-et sted å videreutvikle ideer for
aktiviteter i bydelshuset, og å
bidra til i gjennomføre disse.

VIt

DU VÆRE EKSTRABESTEMOR T

-et teknisk

hjelpesenter for

bydelshuset og distriktet.

oppstartingsrnøtet
22. ivrri, ble det vedtatt
å ansette en person på
l/2 tid fra I. septeirber,- foreløpig 6r et

hdvt år. Stillingen vil
bli utlvst.

kan avse noen timer av og til for
å bidra med noe innsats. Her
trengs tekniske kunnskaper,
organisatoriske kunnskaper, og
folk som kan drive sosial virksomhet.

FRAMDRIFT I ARBEIDET
Petter og Karin har laget en infor-

masjonsfolder om frivilligsentralen. Her er det mange
aktuelle stikkord for hva slags
tienester vi kan yte;

Henge opp gardiner, gå tur med
hunden, gå ærend, passe barn, få
reparert støvsugeren, følgetjenester, rådgivning og veiledning innen offentlig sektor, telefonkontakt,
støttekontakt,
praktisk arbeid, kontakt med
andre, mm. Arbeidet skal baseres
først og fremst på frivillig innstas.
Sentralen skal ikke erstatte, men
supplere det offentlige hjelpeDen skal heller ikke
^pparatet.

overta oppgaver som tradisjonelt
løses av det private næringsliv.

BtI MED I ARBEIDET

etasje.

Ambisjonsnivået er nokså høyt,
selv om vi starter i det små. Etterhvert vil forhåpentligvis sentralen
bli kjent og de som bruker den
mange. Vi håper at frivilligsentralen skal bli;

Siste:

På

Vi kan dekke noe lønn til

en

leder første halvåret pga tilskuddet fra Miljøverndepartemenret.
Men skal vi klare å utvikle frivilligsentralen i Kampen Bydelshus,
trengs ansatte utover det første
halve året. Dette er foreløpig
ikke løst.

Dessuten trengs medhjelpere,
både tilsatte på sysselsettingsmidler og frivillige (pensjonisrer,
aktive som har noe fritid til disposisjon, ungdom som er interessert, o.l.)

Gjennom prøvedriften

første

halvåret må sentralen utvikle et
andelssystem med medlemskap
fra borettslag, sameier, private
småhus, organisasjoner, mm.
som helst kan bidra til å gi et
økonomisk grunnlag for driften.
Samarbeidet med bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo er

For dere som er interessert i å
bidra med frivillig innsats eller
har behov for tjenester, er nå
tiden kommet for å ta kontakt.
Kontakt Petter i Bydelshuset,
tlf .22 68 45 02, eller Robert på
kveldstid, 22 68 03 48.

sentraler

Til å delta i en slik frivilligsentral
trengs alle kategorier folk som

IIAR DU IyJiT TII Å BTI MED
eÅ onITn, sÅ TA KuNTAI<T t

også viktig. Her kan kanskje
også noe driftsstøtte etterhvert
sikres. Videre trengs samarbeid
med øvrige frivillig- og service-

i

byen.

KAFESTROFALT
- En glest snakker ut
.\ollr lrltrrrlr-'f ll)()t stut'r inclttenr'.
tlt't t'r'srlnrlltq. tirllig i rturi. klol<klr
l'r' lrtt ()\('r' 15. rlct L'r' s()l)lt)l('r
tttt'rl :tol S i()slo. \'lrlrrrt! \i'ltli.q
\ lll'n)t. HttcI c'rr llrr.r.q. frlr'tie nt
firrrttitlrllrq\s()\'l't. r'it'kr'r' rlt't
nl Ili.q,gt'nrlc ..r ()Plts0lit' iL'l'fltss(n
plr ()slos - i rriglrngsl)illtkt(,t firtt'.lt' ul('\('l \ t'r'irt.q.
I)r,r cl lir('fi)lk 1xr krrfi,r,n. Ikkt-'
lroc llllt i rlt't. lrllt' r'r'ttu.qr' folk
li.q.t,r't' ;o oq s\'('ttL'r r.lt('lt(l()rs.
,\llilit'r't'1. rnlur lltu' tlltt rrrt'rl scr.l
liit :onrlltqsjolrlr trnclt'r' :tflll('lt.
prtpilt'r'rrrrtrr flt'tlfr'lt lilrrr lrllr i
tttttlt't' cn rrlrltlrttlrjcrli.q sol. ort cr'
l.ilrtl firl Krrrnlrcn lJrrlclsklo. K:rfi'

Hrrl sklrnr ou krrllsyre filrchrftert i
ovcr clisl>rrttcn'/ 29 kr'.. i
lrvert frrll.
- Solly. klrlncLiLt. clct c:r'ikkct
ltlxrrt. skjonncr clrr.
I)r'n ovt'r'brtlenclt'. firlt'r'ligr' ( jcg
L'r tl'()ss ;tlt lrlue 37 lrr') tonerrr har
frrtt et ;rr-rstlrlk av irritusjon. I)issc
gjt'ste ncl
- Nlcn lrvorfirl krrn jeg ikkc sitte
tttt'/ I)r't r:t'rllt ing,etr srlr)r orkt-'f lr
sittc inrre nlri'
( [)r't t'r' 3 - tlt' - gjt'stct i lokrtlct.
Sonclu.q rttclnridcl:rq! )
- Nr'i. ltltslt. clt't cl sir lltlut{.le s()ln
t il sittt' utc. rrt onr vi krt ckrg gjrlre
sje'r-rtrr-rst'

tk't. su vilk' rrllt'...

l,lt t's.
r'e l. .Jcg innscr rnirr lrroclc. og
tttsle'r Itterl sklnrlrrclrncn lrrt'nnr'ncle i kirrncne nt()t ltritt lxrart'r lt ist' lrt'strrl t'rlc i n rrc n clr lrsbolcl.
Itvor jr'.q slr i kvclcndc sctnurrclrlrrft "r.ry.tcr'" ostkentcns dyrcstc

.lrt.

- l.n lrilsl

tt ('r vc'rl rliskcn. l-.t kor-t.
tillitsfrrllt ().q r r'lr illig st'krrrrcl
lrolrlt'r' nllut il<kr' ()\,c rnctl
Ilrt

tit I )l )('l )f(

)s('lIt'r'r'n

.

- )()

)t) Iir'. slr r i s[)()r. l-ltl'fl)t('st

i

rllrifrrltcn:
- l)r't qltl lrr.r lr sittc' rrtr'. jlr'l
fi

- Nci.
- lkkt'l l)t'l r,'l'tl.t :orttrnr'r'/
- Nt'i. l)r't cl ikkc lrl)eltt.
- \lt'tt (l('t stln'rllr lr<lrrl rlt'r'.

rrbrtllrt'r't. nrcn clt't 'n';rl clir vitte'rlig

rttoclclnc
jc'g s:t
<x.l

- .lrttttlttr'r.t. ... rlt't e l rllr slr fint
vrlll Klrrr il<kc' sit(t' irtnc i slik sol!!
Vi rlly'1rpr'r' lrv svcttr'. rrtvr-'ncli.q.
oq lrcqt ltnt't' lt sktriltr))t'. inrrvr:nrli.q.

- \ i lttrl ikkc t<llkct ltv stolent'.
[)essuten i.ll)net'

r'i ikkc terresscn

fill irn<lr.qt,r-r.
- F.n stol klrn ycg clir :rllticls trlrkt:
I'il bare sittc trte - dct
c'r tlrr cli't vtrlctl
0..i-litr:rcn konrnrcr 1ta diskcn.
lr'! .f c'g

til

i firrrige

rrke? N,len

lt
1ta

Krtrnpcrr llyrlclskro!i'

t'g ct' strr. Srrl nok til a skrivc clt
;rrtikkcl soln enkcltc nctk vil settc
i \'fan{.rstnlltcn. og vfangstnll)cn
el ct lclevxnt l)cgrep i denne
surnlncnheng. filr vi sn:rkkcr om
cn kafc s()lt) et stigende antall
K;trnpe nfolk hve rken finner
spiscli.q cller drikkelig.
Og det er synd. fbr rtraken til
gunstig utgan!lsl)unkt skal clu
lete lenge ctter. Før' jeg flår
viclcrc, vil jeg nrinne or]) noe
nlange Kanrpenboere ennå ikke

.f

leir'tu.qet't' sont ch'ivr'r' stcclct sonr

ct hvilket.sonl Irclst
kr

ultnct

lrrrnrclsit'lt fi lrr't;rk.
Flerc lrtrlclt' forovri{.r vlx.'rt klxr

()ve

r

cle

n

in nslr tse

n n
(r

clc l

kiLnrpiancrt' lt;rl gjort firr u holcltr
bycle lslirrse t fl;,tcn cle l)a e t
okor.r<lnrisk ()l)l)t'()rt Itluu'. [)erfirr'

cr ikkc clette et rtngrel)

l)x

Ilydt'lshtrset - scl'n' <lrn clt't er cltr
sorrr trtpekcr lcietagcrelt - l'nclt
l)lt clc' s<lnr cl ans'u'lrrligt' for'
lrr,olclan stcdct fun.qcrcr. Nl.a.<t.:
Vi trrnker lkke .l'ørst og.fivntst 1-ttt
ke|nt'rr' <lg stltb for<lvrig.
rllecl "gtrnstig ut.qxn{.ts1trrnkt"
trnker jcg p:t tre f:rktoretr': I ) F.rr

flott. scntr;rl lrcli.qgenhct 2)
Kclscligc loklrler og lry,cns
potcr-rsit'lt

) hyggeligstc rrtckafi'.

o.r.l .3) I-.rt

vclviljt' ()lt s\llll)rlti

(

ryggcn

frlt Kitu'rpcnboe rc

i

()g

nl'r'rniljo {.tencrclt s()n} ntaltg en
l'(:stirurirt(1r villc gitt sltritbel'illinscn sin filr. Sa l'rva har eatt feili'

rlc' qrack'r skrrllc brytc

rtterl r-lcr.r clrrnnccle ltlaksis

:.lolt'r'. ( )q .tsk('l)('{.lt ('2
- [)r't t't- ikli(' itlX't]t.

se

rlltrrcstr'''lralvlitcr'". .f cg hlrr'
rltrrttnrct rl)('g, ut. I rcn r,aryrhct
tr<xlclc jcg, lft delle r.'r:l rttlrttc vll're
:tt'dt't irl.ti.t. l.lt Srt. jcg vi.u'
<l.q

.lo. jo. ltliliurltt ltlr ('f O.+ L rll I'r'r'rlt

ev

I

kllrt firl seg: []ydclshuset
rlfit'eriftfrt, Kafe l,ars. Htrsct s<lnr
saclan har flcre aktiviteter gaerrdc
enn n()ensinnt:. I)riften :rr,' Kafe
Lals cr inricllertid srrtt bclrt til
harr

"Kafi' l.arsi'" s1)clr helc ostkantcns
"l.illr Rosin". Rtrth Anrlelscn. fl'a
l]rinken (sonr vi stadig vil ha sonr
s1;altist i K:rrnllcnposten!). "Nei.
dit gar vi ikkc. dct cr kafe firr

dent fra Kanrpen Vcst. clct,"
firrtse tte r hun. og st: tte r slik
fingclen pa ctt uv ankeptrnktcnc
m()t Kafe Lars. Akkurat d0t
utsagnct gjcnspeile r gamlc
holdninger og sosiale skillelinjer
sonr vi l>urdc slutte å late sorrr
ikke eksisterer.
Poenget er at Kafe Lars pr'. i
dag, av mange grunner, ikke
fungerer sorn en fudekkro - r>g

itv dent ltar iortsett drn
cr clct rlit ogs;r crr
del ar siden hovcclstrrdsltrcsscn
lr'rftct Lars til skycr-rc, barlt firr
1>raksiscn. Sa

og rttilj<t. Slrrnnrcrr rrrcd flere
kjr:rrtc <11;1'rsoktc jcg fol cr-r gorl
str-rncl tilbakc Kafi,' l.ars firr a frr
noc i livct - til tross firr irtskillisc
fl'rrstrcrcndt: r)'rote r nrc(l clrt
lokalc kjokkt'n. Klok rtv sk:tclc
fltlt valget pa 'lA(.O. err cnkcl.
poprrlt'r. nrcksikirnsk rctt. h\'()r
skjcll av rnaisnrcl f)'lt nre(l ki()tt
trtgjor css(rnsen.
I)ertr k:ttr clc t[:t ikke klirle rt
oclclcggr'. tt'nktc vi. Ft'il. \'i fikk
cn tallclkt'n l'lcstircnrle ;rr' Itl
hrtnclftrllcr visst,u kirrrrkrtl - st'lr'fillgeli.rl rnerl t'rr lrottr-''l'lrorrslrrrrl
Islatrcl ()\'()f - 2-3 ;r.q,rrlk 't( )nrlrtlurat

,L

(;.i()txitI

I l f..\ |iII(rI(ls('.1fut .futrl .:It,i ttIu,r'.q

clct v:tr clet clen rzar tenkt sorn.
Jcg skal ta for meg noe av cltt jeg
rnener er f-eil. og bcr orn a hli
troclc'l p;i min hensikt: A rninnc
orn hvilket potensial Kaf'e Lars
har. Vi pzi Karnpren firrtjener en
kaf-e, eller byclelskro. sonl p,rsser
til strøket vart. Hvorfor kan vi
ikke få det?

scrvice. Disse f:rktorene hvilcr
imicjlcrticl pa ovt'rbyggcncle .
uhandgripelige hegrel)cr: H()ldning, og forstaelsc av hva cn
clriver rned. Irt clkrr :rnnct sterl i
Kaf'e Lars-syst(:fi'ret cr clct slatt an
t:n tone, en tone betjeningen. i
f'ørste rekke, men ogszl gje:stcnc.
ma danse etter. L)en tonen er srlr.

og jeg

skivcr'. 2 tcskjeel ltr:r'ntetiskc
tnaiskorn. ()rl: 2 - t() - rn;risskjr'll
fylt rrrecl ct nrinirrrrrnr kjott. t'rrr.llr
nret' r'issr'tr kin:rk:tl. nrirrirttlLlt
rnccl ost. <xr litt lortrnrr'. Folr-li
Itcle tallerlkcn('n s\'()lntc i bllrnkt
fett, r'rLl rtutisskit'lltrrt'. sorn rlltsrt
skltl vlrn' s1.llrl. fix'r'ttrrrllt't til cn
tlystcrt tttsr'r'tttk' Sr()t. ().q, r'('tt('lr
s<lnt saclltn clrrrtit til it sl)ises rlr('(l
skjr'. I-.gcntli{.r {.lrtnskt' q()(lt sj()ft.
ltll ckrtr ticl retten firltlirrrrsvis sklrl
spiscs nrccl fingrcnc. PIIIS: 86 kr'.
VI NllNNt'.R ()Nl: P;t l.os Artiis()i., (:n y,ppt'rli.q. ttteksikrntsk
rcstarrt'unt vt'rl sirlt'n lrv SASItotcllct. kan clrr firrts;rtt lrestille
crr 'l'ACO IIASKf','l'. I);r frrl rlrr crr
kurv rtrcd 5 - fcnr - glt>r'lrrrrrr.
sprostcktc skjcll iylt til lrrrrrlcrr
nted vclkrychct. nrrrrt kjott. ficll
ltv rcvclr ()st. nykuttct varlok rlq
iskald r(lnnlc. Nlrchr>s-chil)s ()S

clcilig clil'r vcrl sirlcn av

er

sclvf-ølgelig slatis. PltlS: 78 kr.

cl ikke den encstc sr.rnr

Dialogen i innledningen er

foretrekker a være veggpryd.

dessverre autentisk, og illtntrerer
pinlig enkelt mye av det som
skurrer ved det som skulle vært

OM A SPISE

Vi har spist

selveste Kosekroken for hele
Kampen med omegn. Derfor vil
det vanke kjeft på håndgripelige
faktorer som pris, kvalitet og

Meny: Tilbudet er OK, det, pa
papiret. Jeg kjenner mange som
har spist seg gjennom måneder
og å.r på Kafe Lars. De færreste

rekes:rr-rs. Prrcldingen veu' sLll'.
rekene v:ll' 5, og dc skrelte
potetene llrårttc skrclles en gang
til, så de hadde nok ligget lenger
enn dt: 35 nrinlrttene dct tok a fit

Hva cr galt rrrcd Katc l.arsi'

fiskcpuclding

i

|nlitclr l)a l)()[dct.
Vi lrlrr sl)ist "kirx:sisk s1>aghctti"
til 75 kr. en svært blodfattig
r111rlc'r.'r'lst'. r\lcn re ttcn kont vlr'rt
gocl. ck:t cl clen filr ekserttl;cl pa
<

cn

cle

l 1lv

ns

Kittut'estctttkostt:r clt'n til gjcrrbye

t'dul(t'. I)r'r
gjt'ltl ulchi ovr:r'

(rO kr'.

Hr':r cr srrlt n)ccl Kafe
Hr':.r nrccl t'rr grcsk slrlat

t.ars?'

(dcfinelt

s<)rn "snrlrrr'tt")'/ Kirrirkrrl (lrviL

gjor

nlt ck'rr i en .qresk salati'). t()urat.
olivcn. fi:trrost. l'}RlS: 72 kr'. Vi har'
til tlrr.qs clitto aklri sctt ltoyt'te 1.lt'is
plt ck'nnt' f('ttcn l)ll n()cn gltsk
r('st;u.rriurt ltr'r' i lrt'r'tr. Sa ltl<.t1>r'r'
cllt rlr.tsa inglcclicnsenc scg til
l'rrrck'3 (){.1 + kl' i innkjltl'r.

VI NIINNI)li ONI: Hos.qtcskc
[.rrnch plr ()r'tir-rrrkrkklr

flrr'
Ililkt'n
clrr st()n'('. nl()r innltolclslikr'
(ltgtrt'k. t()nrrrt. t'tlcl lok. s\';trt ()g

qf()11n <llivr'n. ntltssc

fctltost

<lg

rk'ilig cln'ssing) porsj<x-tct: 35.firl litcn. 50.- ti>r stor.'l'zrttziki
{klolig lrvitlokvogllurt nr' fl'isk.
re \'('lr lgrrrk ) og n1'lr;rkt lrrclrl
Itrlrcl til. .qr';ttis.
l)lt (,:tVlt [,('rtt( )lri.r i Slttrclltkert'fikk 1cg rnecl
('lr
nr('q
l'roks ltvitlokolivcn ltjertt.
{.1'trtis. fillcli jcg 1'trct bcltlrg ovcr'
clci cllels glitlcrrcle rnelticlet (firll
rnirlrlrr.q, til 7( ) kr.). ()s s1l hellcr
ikkt' nei tlrkk til nocn lcivcr rrv
vr'ir.'r.t. ()Lrsx .grcsk.

tlt't

lrjt'rrrrrrt-'haktt'. rry,tlt'lige solsikkclrroclt't. (llrrtis/ Sclvfi rlgcli.r;.

Hvlt cl gult rnccl Kitfe l.itrs'/
Hr'<lrfirr kosterr u ic:ne:rst'hnitz.e:1.
ltiff'. r'ntrct'r)tc ()s\'. osr.'. 20-30-4()5() kr'oncr n)er l)il Kafc l.als enr-r
n()(' lnur('t strrl ost firl clvrt'/

st<;rc dc-ler

av Karnl>en. Dct er

27(X) htrsstandcr barc pa "kjerneKarnpen". Hvis Kafe l.ars l-raddc

t.'illet. kunne clt: hatt rkrbbelt sti

lxry onrsetning. Mcn da haddc
dc nrattet gjøre som allc andre i
crr trtff l'rransjc: 'l'att i lrruk pris.
sclvicc ()g kvillitr:t s()nr
konkurranse-clcrlrcnter. ['.ller tror'
Kaf'c l-als at de ikke har kclrrkrrrlentcr'i
l"ør korn firlk fl'a hcle Oslc> fi>r
a kosc scg pu Katc [.i.rrs. F.r dc
ikkc vclk<lnrne lenger'/
Forholder det seg kanskje slik
lut cleler av Kaurpcns bcfirlkning
ikkc "1>lsser" pa Kafc Lals. cxl at
<lvligc kanrpianr:rc ntir skjerutcs
nrclt dcrtt? Hvent cr i sa fall disse
r.ronskr:rlc. hw>r'dan ser dc ut.
hv<lr gotl lad ltar rle. ltva s1'riscr
clc. hva dlikkcr clc. og hva er
fillrcstcn k<lrrckt xr-ltrckk filr ir fir
scrvcring pa cr-r kafc pa tjukkcstc
ostkantcn?' [rr clc ungc? Gtrttlc'/
l-'lcrc gjcster hal stilt se.q sclv clet
s1r<

lrsrrurlct.

Allr: Kantpens pt-:nsjonistcr kan

fir seg er-r likt' god. orn ikkc
l;r'cl'c. - og billigerc - nriddag pa
l)lllngc andle s1>iscstedcr i

ol,crkonlnlelig ar,'stancl. Og cla
hal vi tatt he nsyn til pcnsjotristplist'ne h<ls Kafc l.ars.
Avclode 'lirrn & 'ltlnes Cafc i
Norrnlrnnsgat:r (na Go<ld l.uck.
nrt'rl clagcns til 55 kr. norsk og
kir-rcsisk. ir-rkl. kuff'e). vlrr et godt

ckscutpcl

i sa nlatc. V'ercle ns

st()rstc prlrsjoncr god. l'rjenrrttelagct nrat for 50-(10 kr.
Og pa (ialgcberg Corner far du
staclig a<>cl 1>izt,a tll 2-3 l)ers()ner
firr kr. 49.-.
Hva er galt nred Kafe l,ars!'
OM A I)RIKKE ØL

VI NllNNF.lt ON4: Kaft [;tt's ct' r:n
byclclskr'o. ikke en g()Llrrnctrrstarlrlrnt. haclclc clen vrrt clc't
sistnr'r'ntt'. lruddc pliscnc vlr.'r't
sv'.r'rt sil rinteligc. Kafc Lars
firngcrel i dag ekskludcrende for

Hvorfor er tfufc Lars det eneste
steclet ()st for elvir sorn har
innf'ørt den jalete, snobbete og

utsk jclte O.4halvliteren'/ Og det til en pris som

nrccl rette

ikke liører ncle sted

hjernme?
Kampen er ikke Aker t}ygge! Dtr
får gode, gammeldagse l'ralv-

litcre, crgsh utendØrs, frlt. kr. 22,lnangc steder i ga-avstand tia

Kafe l,ars. Slitne steder

nred

slitent klientell. sier du-/ Jeg sier
sonr Wcnche Myhre: - Prøv en.
da vel!

Kaf'e l,ars benytter seg
tydeligvis av bryggelikligens
kortvarige gleder ( for restauratølrene): I lø1;et av drlryt 2 ar
h:rr øhnerket skiftet fi'a Ringnes.
tsorg, til Aass, til Hansa...
Rryggcriene girr inn nted ntange

til

kloncl fbr a bitc scg tast

pa

rcstirur'.rntnrarkectct - hvorfbr
kornnrer dct ikke kundcne til
gode'/

VI MINNHR OtVl: Pa Valclenga
V'cltshrrs kostcr halvliteren 29.(24.- p.t hatrrpy lxrtrr. dessuten
viril. nrrllk bittcr "Porter" til 32.-).
pa (iood Luck 25.-. 1;a Galgcbcrg
Crx'ncr 22.-. ltzt 'l'øycn Byclelskrcr
23.-. 1>,t'l'reff-en 24.-, pa l)arbar
28.-...Hr clct sa sirrtpclt dcr. sicr'
du? S1>r,rr folk. bl.a. fi'a Kanrpen.
s()nr cr faste gicstel der'!
Hva er galt nred Kafe

Lars?'

lrn annen skal er

Kafc

l,ars-1>raksis nred a seryere dodt.

Irrnkent eil. Sa sant tal)pcfl'ekvcnsen ikkc er svært lroy. cr
dct cllrclsdont firr et glass fliskt øl
a få en slant dødt ditto slengt
t>ppi. Akkurat clet er f;tst pr:tksis
1>a Kafe Lars, og pataler dr-r det.
far dtr strlc nriner i rettrt'. Igjcn:
l)isse giestene! Orrt ikkc Kaf-e
l,nrs vet clet. sir tit irnot f'ølgencle
cnkle tips: Ølglass skal ikke
brr.rkes til rnelk. de skal ikke
vaskes i Zalo, og øl skal være
kjølig.
OM A DRIKKE VIN
Dette skal vi gjøre oss fort ferdig
med, enhver som har drukket vin

pa Kaf-e Lars har sclv :rrgtrnrenter'
nok. Kafc Lars kjørcr en
vinl>ris1>cllitikk sont hvcl ukc ftrr'
kjeft i I)ugliLclct. Aftcnpostcn.
Arbe iclcrl>lade

t og VG. I-.ttcr

hvcfi har byens restaLu'at()rer tlrtt
rrotis av clct. og rnoclelclt sir.r
toylesk,rse avanschLrngcr: Sa ikkc
l)u Kafc [.als. Fclr !'ar
tonrnre

lrc:gclcn

at e n

rest.rLr-

rantvin kostet snaut 3x polPris.
Pu KiLfi: l.ars kostcl cn fleskc
e rrke I Paurl>as staclig 159.-.
l)olpriscr-r cr' 59.-. Pu Gelgclrcr.q
Crlrner f'al drr Nolsk llclclvin sont ikkr: cr n()e dalligcre - til kr'.
99.-. P<>lpris: 53.-. l)riscn pr'. glass

cr hhv 37.- og 24.-. firr

srul)ll'l('

nrerrgclr.

Nllr r i flt loi til rl r)lilu'l(' ()n)
Nlarkveicn l\ltrt- (xr Vinlrrrs. og cl:r
s1-rcsiclt V'inb;rrcn. s<lrn k<lrrst,'kvcnt kjorcr' 2-r:ansen. (xt {:ir (lcs
rtttrlighct til a rrtforskc urglrrr.qsvinerr til 30-+O kront'r tirr glltssr.'t'/
Nlen clet cl kunskjt' sirnpr'lt rlcr'
Oqsa?

sjcnanse firl

cle

t opplioycrlc

ctal;lisscuttrnt l)a Karrtpcn \tst.
F.ttcr' :r ha stin'ct rillrtrestene
cttt:r' nrir.r firlgjcrrgcl vccl lrolclct

opplirlrlrcurlc irrn i 1>otcttlyr't i
cu. 1 1,/2 tinre , flrnt 1cg clct
plLklcr.'et u bytte bolcl. Akkrrllrt
clcnnc clagen firlte jcg ikkrr ur>r'
sllt'sir'lt sttr.t r'{tt't rttirt n('\(('s

avfirIL httcr' y'ttet'ligste ('I-l
steinclocl "hall,liter" til kr'. .33.-.
bcr:ytrtt' t:t-ts sttrttlr' ltfr'tn lt virkt'
firrlokkt'nde
[)ct <llttrc l)()tct()v('t l)lr nlin
folrigc 1;llrss legjcltc firltsrrtt
borclet. <xr skultc nlr 1xr blrrrr nrr'cl
is ().g t()rst(' firt'r'lrhc sottt ltrttr' lrit
()nt Fttt'riskilclcn i l.lrlr.'ik
rurirllt'r'tirlig hitclclt' e;rtt tolr. .lr'g
Itlrl firrclopig ikkc snlll)l)et ()l)l)
rurclclingcr i rnerlilt ortt err slik
tolllcgging
I )r't lt.trltlt' .r..:,;ttt tr'(' titttt't.
I)<>tctt'n vut-tt. l(ufL' l.itls tltpte. ().q
Itvis tlet \'.rr sir "n]\'c;r !'jtlrr"':
Ilvrlrfill ikkt' he tilstlt'kkcli.r; rrrcrl
.

firll< l)ir joblr/ (ilt'stt'r,qifrft i
tt'tt:tt'.r:jorr og .'ilrnt' tivt'f st'l\ it r'

clkrr Ilet'lirrerkonclitoli i rle glrrrlt'
tre'(lrrcltrrne - lllltn skltl vtlrt' 1:rt,rr

i t()yet. nvt( sitt

ovr'r1>risr'rlr-'

t'oclvitrs- r'llt'r sltt'r'r't,gllrss. ( rrrirrr
el jo fi>r'sklrnct filr rlnglrrr{ rrictI
r';trrligt' fttlk. ltenttr,ril ) skrrnirric

rtv fll'tl ()\'L'l' sit.r ftlllcrr.qst
ltvlt-rclnr'. ritcll'r't"'ltltlr litt'r'". slrist.'

sitr sur(' fiskr'prrrltlirtg t'llt'r'
ft'ttclry'1rpt'rtcir'. "r'kstltiskt'" r't'ti.

l lt o lt lt' .lti l t (.': [(':
sttlt'ktrr'rlc. lrt'rt rrr' \ir us ( )S
r));u'l

s

k.t

l)()t('t()\'rl(' lrt'llie i nrin:t trt' trrnt'r'.
()g rlriur sklrl flr lt'r c lt'n.u,t' 1r.r
Klrrttlrcn.
l-.r' tlr't clt.'ttt' :r )r ll ('l \ i\l( )lt('rt
lrlrk tle t ttltvl['tt.'nrlt' Kltti-' l..rlsl

()q r isst t't' ck'ttt'
strbjektivt - lirrr skttlk' ik'i t'lk'r'.
vlL't't'7 l-.r' K:tii' l.;rt's o/.r7i,Åtii1 r,nrtt
ck' ikkr' .gir ejt'sit'nc r'.rlttt;.t tirt
1tt't-tgcttc? ltrniil Krtfi' [,;tr'> krrrr
tloktuttt't-ttt'r'r' ltr otftll rlt' ('l'
''finr.tt," - oq tlVt't,t't'l - t,nn ltllr'
Visst ct. jcg srn'l

:.utrltr' s('l'\'('l'n'l{sstr'rlt'r o:t lirr'
clvrt. lrlil jt'.r, notlt til ;l \l)()r'r'('
lsl('n:

oq sclver-inq,stirll
Hva er galt ntecl Kufir l;tls/

llr'.r cr' girlt nrci.l Kllit' i.:rr':l
(i

Or\l SF.ltVI(,F.:

,,t4octd+)'

stecl 17. nrai. Kafi' Llrls nrlrrkel'te

Itoytirk'rr tttt'tl lt sklrr r)[)[) l)r'is('r)
for jak'"ltalvlitcrcr-r" til 33 kr.
l)ct gil cn ltalvlitt'r'pris prL +1.
25! Slrr clerr. H<>tt:l Srrr'oy (.19.-)l
Vidtt'c frtnt clc' (l('t rikti.q rr sloy'fi'
gr'lttis pefyll av kaffc rrkkrrrrrt
dct-tt-tc dagen - cklt var io tr()ss lrlt

('n l't'stilrrgl .\likt vitnt'r' ()l))
gangsiyn grcnscnclc til clct
n'afikkfarligc. Sonr ktrntlc. eltse
GJf'ls'l' (pugg orclct. Katc l.ars).
forstar jeg sapass at clct kanskje
er r.lkte lonnstrtgifter 1>a en slik
clag. Spørsnralct blit allike'"'cl:
Hvorfi>r ikke i trtgangsptrnktct
legge priscne l)a ct slik niva at dc
talcr ct ckstra løft? Skal sc clct til
og mcd ble flerc kunder av dct!
Onr clct da ikke ville være til

:til.k

H urut6 q
Flansje liT :

Vart ncst-ncst-sistc bcsok firnt

@,@

,w@
1

: Rl.Il oj

3 : Kt.13e:

Kt.

jol rlolt'n ltor. ujor
hrt.q,r't'r'lr

i

1ror-tt'rt r itl.
'l rit o-lrt'.ilnlrist'-

sltirsr'lt. o.q ltttsk lrr crtt rlt'r't' t'r'
tr

>t

Ioiitt l.t ti' I t t(l(,1Ii|| trtt

l']sl lt'g >r'r' r'r'l rkkc lrt,// lrolt lr'.r ,ii
rlt'ttnc lll('rtirtgsvtl irrq,t'rr r il r t'l'l.t'
clc'ltlttt. l )t't vltl rlrt ogs.t n( )(' .l \
tttt'ttit-tttt'n. \'lrtt' :1r;tltt'r' t'r' .t'lr fillgt'lig ;tlrttc'. (ior.l sor))ntr'r'l

lzoJ

xt.It*
Stor aktivitet på
Kampen Verksted

( i? | /,{: i il { 7'li,\: r i /k r k,/.s t,./ iu l.i'r r /tt'k .\'t a lx' /

l.itcrt lllltss og crtrltt rlirt<lrc ti<l q1,tp
:rt clc'ttc' clt'ssvt'rrc rtt.t lrli kort: I r:r
28.,ti og i I i rlgr. ut()\'et g:u "ll(),slr-rtstilling:r" :tv st:tlrelelt ()\r'r l1)ol)
kvnr. lrcr er c['L llitt lr:un lor- ktrnst
og kunstltttnclvcrk lirr lrllt' sorn "r il
r.'ist' st'g lr:u1". clcsstrtt'n ujrtglt'rt'.

clikt. fllnr ()!: k()ns(,rtcr. I)rrrlclcling

Hva cl galt n-red Kafc Larsi'

Pu sitt vcrstLr 1>rctcndcrcr Kafc
Lars a vlrrc ct clekadent Wicner-

trl

kr.

l2().-. o1-rpltcnuurg st:lt'tef

I

fi

().q i ()kt()l)rr lrlir rlt.t sl()r lr,:il(,r'
It'stir':tl ltt('(l lll.rn{..1(' ki('r)t('. inl('nr.r

sjonalc og nor.skc navn. \lcr orrr clt't
i lrost. ()g i nrellonrtitltrr klcnrpt's
cie L viclrrt' li>r IiVs licnrtiu...

Og det var tidlig, tidlig.o.
Jeg innrømmer med en gang at
mitt forhold til første mai er mer
hyggeorientert enn politisk motivert. Så når jeg forteller at jeg
gikk i tog på første mai, er det
altså som haleheng etter Kampen
Janitsjar.

Klokka er sju og det er nesten
varmt allerede. Et stille Kampen

spisere farer gjennom hodet,
men øyeblikket etterpå ser jeg
hvor lyden virkelig kommer fra: I
et åpent vindu i lille Filipsgate
står en eldre mann og spiller sin

Internasjonal.

Et glimt jeg vil

huske lenge, fordi det aner meg
at det var en ektefølt hyllest til
dagen jegvar vitne til.

en yngre herre uten, og oss,selv
(mor og lite barn).

Korpset passerer skolen og gjør
et lite opphold på Thorbjørn
Egners Plass hvor de spiller litt

.mykere marsjtakter'.

Søvnige
ansikter titter fram i åpne vinduer
og bak gardiner.

bader i lav morgensol. Det er før-

I Skedsmogata innhentervi Kam-

ste mai. Jammen var vi heldig
med været. I det fjerne høres
janitsjarmusikk, og i en slik fin
morgenstund måvi bare ut og se
hvor det kommer fra.

Deretter tramper vi videre: Nedo-

pen Janitsiar, stramme gutter
med press i buksa og arm-

ver

Vi går etter lyden, men blir et
øyeblikk distrahert av noen
spinkle munnspilltoner, ja, er det

ikke selveste Internasjonalen...
Bildet av et lystig lag frokost-

lengdes avstand. De har allerede
fått et lite, uryddig påheng: Lille
Ole-Christian i pyjamas og litt for
store gummistøvler ser ut til å ha
hoppet rett ut av senga for å
følge marsien. Og sammen dannet vi en liten, uensartet gruppe:
Et barn, en hund og dens eiere,
en eldre herre med videokamera.

Normannsgata til Ullensakergata hvor vi svinger brått
nedover til Brinken. Videre ned
Hagegata og til venstre, før Tøyensenteret, der det hele løser
seg opp. I løpet av få minutter
forsvinner hele korpset, antagelig på vei til flere jobber; det er jo
L. mai...
Siri
Bryn

IORDÅI,
BI,OMSTER-IOFIN

VI TAR I MOT BESTII,LINGER PÅ BUKET"TER OG DEKORASJONERTII,
ÅII.,E STAGS ÅRRANGEMENTER. VI IAGER OGSÅ BÅREBLOMSTER.
BÅRTTUKETTER, DEKORASJONER OG KRANSEN.
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Kampen Boccia-klubb

FOTO: MEfiE LARSEN

De spiller i Kampen Park,
hver løtdagog søndag, giennom et bngs sommer-

halvår
Det måtte en mann til. Vår store
kunstmaler Peer Lorentz Dahl

tok initiativet og utnevnte

seg

selv til president på livstid. Men
Peer Lorentz er demokrat og ville
ikke være enehersker. Derfor
meddelte han at hans datter
Joronn Galleri-eier er klubbens
vise-president så lenge hun er
presidenten underdanig. Flere
med verv vil ikke Peer Lorentz
ha.
Boccia er menns glede i Middel-

havslandene. Annerledes er det
på Kampen, selv om Jan Erik

-

Kampen Boccia-klubb.

Dimmen Hansen ble den første
mester. Året efter ble han slått
ned i joggeskoene av hun som
var nesten a poeng med ham i
åpningsfasen, Barbro Hippe.

glimrende hvis hun er på Iag
med en annen som også er født
og oppvokst på Nesodden. Kampenjenta Mette Larsen kommer.
Kampens første teatersief etter
Einar Rose, Anne May Nilsen, har

Boccia-klubben i Kampen Park
er kvinnedominert. Det stiller alltid flest kvinner og ut fra en referents synspunkt er de påfallende
sjarmerende alle sammen. Sterke
er de også. Billedkunstneren Liv
Ørnvald er mer aggresiv enn sin
samboende arkitektmann fra
Bergen som snakker østlandsk.
Filosofspiren Marit Bache kaster

mer glede av spillet, enn hun
mestrer teknikken. Styremedlem-

mene i Kampen Bydelshus, Sidsel Mørck og Karin Jarnfeldt har
internasjonale talentspeidere
ennu ikke fått øye på.
Banens mest temperamentsfulle
spiller er Lone Klem. Det kan ha
sammenheng med at hun er pro-

fessor i italiensk litteratur. Visepresidenten vurderer om hennes
far skal innføre gule og røde
kort.

Jazzfantomet

Marit Lauten er

og studerer Kristin Buaas. Men
visepresidenten synes disse to
ikke helt har fattet alvoret. Kampens italienske alibi, Stephania,
spiller når hennes barn ikke krever sitt og mere til.

slugger, men tar hverken seg selv

eller idretten tilstrekkelig høytidelig. Inger Karlstad er med og
liker det. Men siden hun er hedmarksjente syns hun nok ikke
kulekastingen er ordentlig sport.
Jeg tror hun ville vært suveren i
melkespannkasting,

Leseren kan her spørre om det
ikke er noen menn med i parken?
Selvsagt er det det. Kampen Boc-

cia-klubb er internasjonal, har
mannlige medlemmer fra Kam-

p€n, Danmark,

Kari Børseth, kontorsjef i trygderetten, er medlem. Hun plasserer
seg gjerne på benken. Som bergenser synes hun østlendingene
er noe vulgære i idrettsutøvelse.
Mona Larsen, journalist i Arbeiderbladet, har et godt sosialdemokratisk grep om kulene, selv
om hun sender dem litt venstrevridd. Det kommer hun til i gjøre
også efter vi (heldigvis) er blin
medlem av EF.
Bjørg Haavardsholm mØter ikke
så ofte, hva mange i klubben
beklager.
Suoerlærer Ellen Hansen er med

NORDERHOVGATA
OG DAMVOKTER'N
BÅRNEFIAGE HÅR

LEDIGE PLASSER
FRA HØSTEN.

RING OSS ELLER
STIKK INNOM
VÅRT KONTOR.
Kompetansesentefet

Notodden,
Tromsø, Bergen, Haugesund,
BØler, Sverige, Nordstrand og
mange andre underlige steder.

Dette til tross har årets sesong
vært preget av manglende likestilling - suveren kvinnedominans, inntil et gitt tidspunkt. Da
dukket nemlig Betty Andersen

opp med sin Frode

Engedal,

begge fonetningsdrivende, (som
forventes å bli gode annonsører i
Kampenposten). Frode gjorde en
stille entre på boccia-banen, forsøkte seg frem, kastet påfallende
beregnende.

kom han på lag, eller på bold
som det heter på dansk-kampensk, med Barbro. Et tideverv
fant sted. De var suverene. Lone
K. nedla professoral protest.
Saken er til behandling i ankenevnden, som består av presiSå

denten,
Man er spent på nevndens avgjørelse. Frode Engedal er muligens

ikke amatør i Kampenforstand.
Han har store pokaler fra bocciaturneringer i den italienske byen
Belaria ved Adriaterhavet. Noen
hevder endog athan er italiensk
mester i sandstrandsboccia.

for Private Barnehager
A/S
Bøgata L9
Tlf: 22 67 28 83
Fax 22 57 28 83

Kamp e np o s t e ns

b o c c ia

-r efe r e nt

Bydelsutvalget i Gamle
Oslo har hatt suppleringsvalg til bydelens eldreråd.
To Kampenbeboere er valgt

til å være med å ivareta
eldres interesser i bydelspolitikken. Det nye medlemmet er Anna Sophie
Danielssen, lektor på Norges kommunal og sosialhøgskole og det nye varamedlemmet heter Marie
Hagerup Hansen. Hvis du
ønsker å sette noe på dagsorden, eller om du har
meninger om eldrepolitik-

ken, kan Eldrerådet

nås

gjennom Bydelsforvaltningen, tlf 22 68 35 05

Ballett

til

høsten? Balletten rykker inn i bydelshuset
og du kan velge mellom
følgende kurs:
Musikalsk ballettførskole
for barn 5-6 Lr.
Klassisk ballett for barn 7 8 år og 9-'J.L ilr.

Jazzballett for ,,voksne
kvinns" som er en enkel,
effektiv og morsom trim til
fengende musikk! Påmeldingen skjer til høsten og
arrangøten er Jo's Ballettskole.

Meldtng fua Hovin
Rotary: Etter flere år med
tilhold i Tøyen Hovedgård
flyttet Hovin Rotary Klubb i
vinter sine møter til Leif
Ryves Saloon på Kaf€ Lars.
Hovin Rotary har som et av

sine mål dette året å holde
seg informert om aktiviteter
i lokalmiljøet og å informere lokalmiljøet om
Rotary's virksomhet.
Informasjon om Rotary kan
fåes hos Leif Leo Østbø
(22 60 23 9D eller Trond
Basriansen (22 68 91 83)

Leserinnlegg til trafikkgruppa i
Kampen Vel
Farltg lekeplass
Jeg leste Meretes innlegg om tra-

fikksituasjonen på Kampen, samt
trafikkgruppas svar i vårnummeret av Kampenposten.
Det er virkelig aktuelle problemer som reises. Kampentrafikken
er ikke idyllisk for småbarnsforeldre!

Det forundret meg imidlertid at
i så måte ikke
ble tatt opp, nemlig lekeplassen
bak Kampenparken. Det er en
hyggelig lekplass med plaskebasseng om sofirmeren og nok
av lekeapparater Det blir mye
brukt av barna i området, og er
et viktig møtested for foreldrene.
et viktig problem

Men hvorfor i alle dager har
lekeplassen gierde kun på den
ene sided Den siden som vender
mot Sons gate har ikke gjerde.
Som foreldre er det slitsomt å
hele tiden væ,re pi vakt for at
barna ikke skal løpe ut i veien,

og langt fra alle bilkjørere tar
hensyn til at barn leker i dette
området. For meg som har en
sønn pi 2 år er det mer et ork
enn en avkobling å ta en tur på
lekeplassen, da jeghele tiden må
gå etter og passe på at han ikke
kommer for nære veien. Han er
nemlig for liten til å forstå at den
er farlig.
Jeg vet at det er flere med meg
som ergrer seg over dette. Hva
mener trafikkgruppa? Er det
muligheter for å fi satt opp er
gjerde her? Hvilken instans er i så
fall den rette å henvende seg til,
og er dette noe dere kunne tenke
dere å ta opp?
For ikke å svartmale situasjonen
helt, vil jeg gjerne benytte anledningen til å takke Kampen barnepark som ligger i Kampenparken for at de den siste tiden
har latt porten stå åpen på ettermiddagen og i helgene slik at
andre barn også kan leke her.

Kanxpenposten bar uært i kontakt
med Traf.kkgruppa, som sier følgende: De harfullforståelsefor at
dette er et problem, men det er

ikke deres arbeidsområde å få

sa.tt opp gierder, De jobber med
saker som bar med selue traf.kken

å gjøre, som for

eksempel å få
laget trafikkdumper og innsneuringer, fotgjengerouerganger og
andre midler som kan bindre
bilene i å kjøre fort. Parker og
gierder er det Parkuesenet som tar
seg au , og bua sier nå de i sakens
ønledning? De er beller ikke i mot
gierde. De bar en sysselsettingsgruppe som til enhuer tid diskuterer I'ignende saker, og gjerderfor
å sikre barns lek mangler flere
steder i Oslo. Det beste en kan
giøre i denne søken, er å sende
en skrifieig benuendelse direkte
til Park og Idrettsuesenet u/ Per
Øyen, Kingosgt.l7, 0457 Oslo. En
søknød uil bli seriøst uurdert.
Red.

Hilsen Cecilie, småbarnsmor

Kampen-bare idyll?
Vi er mange som trives her

på
Kampen. Alle som hører at vi bor
på Kampen sier at vi virkelig bor
på et idyllisk sted her i Oslo.
.Stille og rolig på Kampen,., sier
de. Og det er nok sant for mange
av beboerne her. Men ikke for
oss! Vi bor antagelig på Kampens
mest populære hjørne. Da snakker vi om hjørnet Sørumsgata/Bøgata ved videokiosken. Det er
nesten utrolig hvor mye enkelte
av Kampens unge menn mårøpe
av mangel på vanlig folkeskikk
og trafikkkultur. Her er det
"action, til alle døgnets tider. }J:øy
roping, tuting, rusing av motorer,
ballspill m.m.

Vi har full forståelse for at ungdommen må ha et sted å være.
hvor de blant annet kan få utløp
for indre aggresjoner og frustra-

ikke klarer å ta ansvaret for en
hund, (selv om jeg nesten gråt
meg til en da jeg sverget på å ta

sjoner. Men hjørnet ved ved kios-

ser jo ikke i byen

ken er neppe det beste stedet.
Finnes det ikke nok av idrettsforeninger her i nærheten?

perspektivet, blir en kaninfarm
liksom en slags mellomting mellom en vanskjøttet hund og det
gjengrodde akvariet mitt.

Det er forstemmende å oppdage
at 1, 1,/2 års forsøk på godsnakk
og vennlige henstillinger ikke
blir forstått av de såvidt voksne
unge menn det her er snakk om.
Det er ikke særlig idyllisk å stadig måtte forholde seg til støy og
eksos. Og det på det .stille og
idylliske' Kampen. Vi får bare
håpe at de som påfører nærmiljøet så mye forurensing i form
av støy og eksos, snart tar fornuften fangen, oppfører seg litt mer
i samsvar med deres alder. og
viser hensyn. Heldigvis vtgiØr
ikke denne begrensede gjeng
majoriteten av Kampens beboere, derfor er også Kampen idyll,

ansvaret helt alene). Hunder pas-

ENGLEBARNA
OG DERES ÅIREITE DYR

Ut fra et Økonomisk synspunkt

au englebarnet

for samfunnet å gi alle barn på

Helt til nå,har jeg trodd alt snakket om å lage "barnas bondegård" på Kampen var en dårlig
spøk. Men, det er visst ikke det.
Til nå har jegvært lykkelig i min
barnetro på byen som et bra sted
å vokse opp.Jeg har vært stolt
over min urbane opprinnelse helt til noen 68ere, som kanskje
ikke fikk realisert sin drøm om
småbruk med katt og kaniner,
bestemte seg for å leve ut drømmen gjennom egne unger?

stort sett!
Vi får håpe at alle som kan bidra

til å bedre forholdene her på
hjørnet, gjør noe nå. Går du forbi
en bil på tomgang, forlang at den

blir stanset! Henvis ballspill til
der det hører hjemme, nemlig på
banene det er nok av i distriktet
her. Minn de voksne "herrer" på

trafikkreglene, såsom parkering
påhiørner og fortau, unødvendig
tuting og hindrende parkering i
veibanen.
Dette er selvfølgelig ikke skrevet
for å være grinete, men for å få

noen

til å forstå

hjørnet Sør-

^t
ikke lengre er et

umsgata/Bøgata
lagerskur, men at det nå faktisk
bor mennesker her som forsøker
å leve et normalt familieliv.

Hilsen beboerne au borettsløget
Nittedalsgata 1-9 u/ borettslagsleder Ragnb ild Bjørnsuik

- heller. I dette

hadde det kanskje vært billigere
Kampen ansvar for sitt eget akvarium, men det hadde jo ikke vært
så synlig da. Akvarieløsningen er
vel dessuten litt for urban selv
om den, på samme måte som
kaninfarmen, vil kunne øke forståelsen for bøndene (i oppdrettsnæringa). Kaniner, særlig i
praksis, er nok også et bedre
utgangspunkt for riktige leker og
ærlig seksualopplysning.
Når alt kommer til alt, er jeg glad
for at noen gir oss en bondegård
- særlig hvis det blir hester der.

Hva er dette for noe? Er det bonderomantikk eller et skjult innlegg fra .Kampen mot EF, - et
forsøk på å fortelle oss urbane
Kampianere om verneverdien til
den norske bondestand.

Nei, det er kanskje den gode
tanke om at englebarna blir enda
snillere i nærkontakt med livet
på landet. Og dessuten: Hvis vi
får ansvaret for vår egen kanin,
er sjansen stor for at vi barn
utvikler oss (i lærerspråk): Til
.gangs menneske'. Særlig viktig
er dette i disse ulvetider, hvor
mangel på kontakt med dyr, med
far og en skole overfylt av morsfigurer, må kompenseres.
Sånn sett kan en kosekanin med

masse myk pels veie opp for
mange mangler i mitt urbane
barneliv. Samfunnet og marnma

har rydeligvis forstått at

trenger et pelsdyr, men at

jeg
jeg

Anningstider:
Hverdager. 15 - 21
LØtdager:.15 - 22
SØndager. 12 - 21
25cvllGfe lars
Tll.22 67 77 48

BØgata

VETKOMAAEN!

Flurdalsgata
TEKST OG FOTO: ROBERT LORANGE

HURDATSGATA, t(AMPENS FøRSTE HIUøGATE
Hurdalsgata er en liten gatestubb

mellom Normannsgata og Hølandsgata. Den har sin opprinnelse fn før byutvidelsen i
1878. Langs

g ta ligger det Flere

eldre småhus hvor det bor både
enslige og familier med barn.
Noen av husene har så små tomter at de helt eller delvis mangler
utearealer. Med adresse til gata
ligger Hurdalsgata barnehage
med plass til rundt 25 barn.
Den tekniske standard i Hurdalsgata er nokså mangelfull, selv
om den er i kommunal eie. Gata
har ingen viktig rolle i trafikksystemet på Kampen. Man kan
godt si at den i prinsippet er en
privat avkjørsel for de som bor
der.

EN GOD IDE TAR FORM
Det hele begynte for snart ett år
siden. Som plankonsulent for
bydelen fikk jeg gjennom samtaler med beboere langs gata forståelse for at forfallet i gata og
mangelen på utearealer var et så
stort problem at de av den grunn
vurderte flytting fra Kampen.

I Indre Oslo er boligforholdene
og nærmiljøene mange steder
slik at barnefamilier flytter. Dette
er etter mitt skjønn svært viktig å
gjøre noe med, også når det gjelder folk i små idylliske trehus på
Kampen. Bydelen er ikke tjent
med en slik uwikling. Det er viktig å holde på og sørge for at
også barnefamiliene trives. For
beboerne i Hurdalsgata så jeg
muligheten av åfi til et miljøfor-

bedringsprosjekt i gata, så her
var det bare å sette igang.

MIUøBYEN GAMLE OSrO
Bydel Gamle Oslo fikk fra mai
1991 status som miljøby. I den
anledning ble det åpnet for å
søke statlige midler til å utvikle
nærmiljøprosjekter som skulle gi

midlertidige arbeidsplasser.
Dette søkte bydelen om både for
høsten 1991., 1.992 og 1993 med
stor uttelling. Det ble også søkt
om tilskudd fra miljøverndepartementet til å opparbeide
Hurdalsgata til miljøgate. Dette
ble godkjent allerede høsten
1992 og gitt en delfinansiering.
Forberedende arbeider ble så
satt i gang.
Det ble holdt flere samarbeidsmøter med beboere og eiere
langs gata. Her ble ønsker og
behov diskutert og avklaret. Så
ble det laget skisser og forslag til
forenklet reguleringsplan for
g t^. Planen ble sendt ut på
høring våren L993, og innkomne
bemerkninger skal nå gjennom-

gås og løses.

Det står så igjen å få reguleringsplanen ferdig behandlet i Plan og
bygningsetaten. Videre må det
lages en drifts- og vedlikeholdsavtale mellom huseierne langs
gat^ og Oslo Veivesen. Parallelt
blir opparbeidelsesplanen detaljutarbeidet og beskrevet. På dette
grunnlaget skal det før sommeren søkes om gjenværende
sluttfinansiering med byfornyelsestilskudd fra Husbanken. I
skrivende stund anses det realistisk å få gjennomført prosjektet i
løpet av høsten 1993.
SKISSE

TIt

LøSNING

Vedlagte planskisse viser hvorledes Hurdalsgata tenkes opparbeidet. Den skal stenges for
gjennomkjøring, men nødvendig
innkjøring til eiendommene skal
tillates. Man må f.eks kunne
kjøre fram til barnehagen. Hele
g t^ skal behandles og opparbeides som et privat fellesareal,
med ulike overflater, beplantning
noen steder. m.m.

Det er også ønskelig med et par
sittebenker, og det satses på ensartet gatebelysning av gammel
type. Inngjerdete søppelcontainere i hver ende av gata i
kombinasjon med varmkompostbinger for organisk søppel. Det

T

skal videre sikres plass til 4 bilplasser for de som bor her. Noen
av gjerdene mot gata bør det
også gjøres noe med, f.eks. flytting av et par av dem litt ut i gata.
Det er også mulig for andre å forsøke i fi til miljøgater. I regi av

EAN FoRKk{rtru4E R-1

-|-[

2000.

O goskcr

Asqct

[":]

miljøbyen Gamle Oslo er det
meningen å gjennomføre minst
en miljøgate.hvert år fram til år

PoilcnrtgspltsS
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Tannlegekontor
1a8 T{
Pa I}'alnpen
Moderne allmenpraksis 0800 - 2000 (1000 - L400>
Tannlegevakt - hele døgnet - alle dagen
Ny" pasienter mott€ls.
Du får prisoverslag før behandlingen starten
Ny" pasienter som melder seg fra i d"g og ut joli får gratis
undersøkelse!

TAI\NLEGE GEIR OVE NORUM
Bøgata 17
Tel: 22 67 08 90 eller 051 43 470

Fotograf Anne Lise Flavik:

Gt DIN SI(|ERV TIL SLUMBARN I CALCUTTA
ulAY

WELFARE SOCTETY LtG-

med så forurenset vann, og med

I SLUI'll'lEN I CALGUTTA,

DREV HUN TO BLOMSTRENDE FIR.

all den skitten ungene drar med
seg inn fra gata. Og alle de millioner fluene som finnes. Kloakken flyter fritt i renner utenfor
døra. Store søplehauger, kuer,
møkkete og lusete unger, skabbete hunder og mødre som står i

}IAER OG FREMSTOD SODI EN DRIF-

døråpningene.

GER

INDIA, OG DRIVES AV CHANDANA
GHATATG

4r ÅR GAlrtMEL. HUN ER

GIFT lrlED SANfEB' OG FAREN HENNES VAR TNDTSK MTSfONÆR. SELV

TIG, VELLYKKET

FORRETNINGS.

KVINNE. NÅ BOR HUN I SLUMMEN
OG TAR SEG AV

4l

ITIENNESKER.

HUSET HENNES ER ET HIEM FOR

FORELDRELøSE, HANDIKAPPEDE
OG ENSLIGE l'løDRE. BARE

I

SEN-

GEN HENNES BOR DET TO NYFØD.

fem
kvadratmeter. Det kokes på åpen
flamme og med €n primus. All
mat lages på gulvet, og alle varer
kjøpes ferske, de har ingen kjølemuligheter. Vegg i vegg med
kjøkkenkroken er doene, bare
hull i gulvet.
- Kjøkkenet er i hjørnet, bare

TE, PLUSS EN PÅ ET HALVT ÅR,

NOI'IIDA PÅ TRETTEN, SøNNEN
HENNES IOREL OG HENNE SELV.

nne Lise Flavik besøkte Chandana tidligere i
år. Hun beskriver møtet med dette hjemmet slik:

- Barn, geiter kyllinger, hunder;
mødre overalt. Et hus klemt inni-

mellom alle de andre husene i
busteen, som slummen kalles her

i

Calcutta. Jeg er imponert over

hvor liten plass så mange mennesker og dyr trenger. Alt her er
skittent. De vasker hele tiden.
Men hvordan kan noe bli rent

- Ysha. kvinnen i nabohuset har
syfilis, det har hun hatt i lang tid.
Hun har to barn, en på ni år og
en på noen måneder. Barna er
også smittet av syfilis. Ysha er
full av sår, og er ganske gal. Ligger med en stor del av landsbyens menn; de kommer og har
seg når det passer.
Flesteparten her vet ingenting
om sykdommer og smittefaren.
Heller ikke mye om hygiene og
kosthold. Ysha drepte det yngste
barnet sitt den samme dagen
som Chandana hadde ordnet
sykehusplass til henne. Hun
dunket hodet tilstrekkelig nok
ganger i gulvet til barnet døde.

Hjelpen kom dessverre for sent
denne gangen.
- To ganger i uka besøker homø-

opaten barnehjemmet, han har
praktisert i slummen i L5 år og er
godt kjent med alle. Det er billigere å bruke homøopat enn en
skolemedisiner. Det stir lang kø
hele dagen og sykdommene går
igjen. De vanligste er skabb, lus,

syfilis og gonor6. Brystkreft,
generell feber, malaria, tyfus.
Forkjølelse og hoste fra forurensningen, samt hodepine og
migrene. Underernæring er et
stort problem, Sopp på tunga
som vitner om mangel på vitaminer, er helt vanlig.
Anne Lise leser stikkord fra to av
barnas journal:

- Fornavn: Mina. Etternavn: Gha-

tak. Alder: 6 år. Fars

navn:

Ukjent. Mors navn: Ukjent. Navn

pi

søstre

og brødre:

Ukjent.
Hendelse: Lagt mellom jernbaneskinnene for å bli drept, to dager

gammel. Funnet av en forbipasserende, er i dag i barneskolen, og elsker å leke.

-

Fornavn: Mona. Alder 3 år.
Hendelse: Moren prøvde å drepe
henne ved å helle kokende te i
ansiktet hennes sarnme dag som
hun ble født. Smittet av tuberkulose da hun kom til hjemmet. Får

behandling, og er nå mye bedre.
Vokser seg sunn.

trenger penger

ble kastet inn i et virvar, og
hadde opprinnelig tenkt å være
et par timer. Jeg bodde her i to
uker, forteller Anne Lise.

Norge.

prosjelcet,

250.000 norske kroner. Denne
oppgaven tok jeg med hjem til

- Jeg

Anne Lise samlet gode venner i
Støttekomiteen for Sujay Calcutta, fotografkollega Morten
Løberg, interiørarkitekt og eier
av Smuget Eva Mellquist, direktør Claus Krohn, samt Kampens
Christian Christensen og Hassa
Horn. Komiteen har med støtte
fra Gerh Ludvigsen A/S laget en
fotoserie på fire bilder med
motiv fra India. Disse selges for
150 kroner srykket, signert og

- Jeg ble mentalt sliten av Calcutta, hadde ikke ventet å få zlle
disse opplevelsene i løpet av så
kort tid. Chandana har fått et
stykke land i gave, det ligger ute
på landsbygda, ute av slummen.
Her kan det bygges skole og barnehjem, de kan dyrke sin egen

mat. holde dvr.

til

Chandana

nurnmerert i et opplag på 500
hver, til inntekt for Chandanas
nye hjem.

- Pengene går uavkortet til prosjektet, sier Anne Lise. - Vi har
ingen utgifter til administrasjon
her hjemme. Alt er basert på fri
villig innsats, og støtte fra firmaer
og enkeltpersoner. Advokat og
registrert revisor Gunnar Kjendlie

at de innsamlede
midlene brukes i henhold til forkontrollerer
målet.

Startskuddet for innsamlingsaksjonen gikk søndag 13. juni på
Smuget. Her ble det servert smakebiter fra det indiske kjøkken,
mens den indiske danserinnen
Taru opptrådte. Anne Lise holdt
selv et lysbildekåseri fra Calcutta
og barnehjemmet i Slummen.

Steinar Albrigtsen og Tom
Pacheco avsluttet programmet

med to viser om

gatebarn,

"They-re all Human", og "Beaches of Rio".

ampenposten oppfordrer sine lesere til å

kjøpe fotografier og
støtte Sujay Welfare Society.

Ta kontakt med Støttekomiteen
ved enkeltmedlemmene i den,
eller skriv direkte til Sujay Velfare Prosject, c/o Amnesty International gruppe 77, Postboks 44

k+
-if *

Kjelsås, 041.1 Oslo,

post-

girokonto 0825 01. 25347.

-tq

b.b.
"Trekk", et 4u btldene tfotoserlen tll støtte
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Rodeløkka rundt

V,f
Den gamle Gaård som nu forsvlnder.
Rodeløkka Grand Kafe

Kampens aldri hvilende, og
antagelig helt uuttømmelige
Historielag, arrangefte for en
tid siden vandring på Rodeløkka. Og som ved alle arrangementer i deres regi, hadde
de snust opp interessante omvisere. To lommekiente "gutter, ved navn Magnar Johansen og Trond Johansen tok
oss med rundt i Rodeløkkas
gatæ, smug og bakgårder.

En av de første boplasser en
kjenner til i Oslo-området lå på
Rodeløkka. Utgravninger like før
1. verdenskrig, tidfestet funnet til
4-5000 ir før Kr. (Nøswedtkulturen). Rodeløkka er en bydel
som på mange måter minner om
Kampen, med sin lave trehusbebyggelse fra godt før århundreskiftet, og som i likhet
med Kampen ble reddet fra

sanering på 7O-tallet. Forskjellen
ligger i ar RodelØkka ble reddet
av sine egne, mens Kampen i
støre grad ble reddet av innflyttere.

Rodeløkka har i flere omganger
vært planlagt sanert, første gang i

1932. | 30-åra ble rader av
kjempemurblokker bygget på
den nordlige delen av gamle
Rodeløkka, og fra da av ble trehusbebyggelsen sett på som et
.tilbakeliggende, strøk; rønnebebyggelse. Ordentlige hus skulle være av mur og ikke av tre,

Beboerne organiserte seg i 2
beboerforeninger for å sloss mot
saneringsplanene. (De samarbeidet!) Aksjonsutvalger for grunneierne (1970) og Rodeløkka leieboerfoening (1971), denne siste
g ut egen avis, organiserte

demonstrasjoner, lagde dugnader
på hus og tomter, holdt srore
møter med politikerne og festkvelder med dans.

I7974 aksjonerte beboerne, med
støtte fra andre eldre bydeler i
Oslo, bl.a. fra Kampen , og i 1975
vedtok Oslo Bystyre at mestepaften
Rodeløkka skulle
^v
bevares og rehabiliteres. Resultatet er en levende bydel hvor
folk trives i sin sjarmerende og
uensartede bebyggelse, det er
dessuten et verdifullt dokument
om forgangen tid.
Vi startet på Rodes Plass og ruslet
mot Freia Sjokoladefabrikk, som
i slutten av 1880-årene startet

som en liten bedrift med

4

ansatte. Verksgata 40, Rodeløkka

Grand Kaf6, måtte rives for å gi

plass til storbedriften Freia.

GøIcbory4gatu 2[J r.rtrcler okkLrpr.tsjorrert

Huset

l:i der hvor hvor

flotte parkanlegg ligger i

Frcias
dag.

i I975

fbrening) et hus i 1975. i ck'n
hensikt a fbrhindrc l-rranner og
firrfall.

For Rodclokka har opp gjennom

tidcne htrset mang en bedrift og
handverker. Pa slrrttcn uv 60tallet var det (r0 igjen. Bl. a. var
det fjærfabrikk, rullegarclin-

fabrikk, tre skofabrikk, s?rpcfabrikk, bånd- og lisscf:rbrikk.
trykkeri. blikkenslager. rørlcggcr.
brenselsentral, dekklager, kjemisk renseri. bilverksted, skrap-

handler, møbelsnekke r o.g
modellskipsbygger, smcd, f.'^lcmaker, rosemaler, kaf'fbbrcnneri.
systue, hakeri og mangc snlabutikker. Magnar og Trond var
fi'a f-ørskolealder storøydc mcdhjelpere i bedriftene. Da vanket
det bade småØrer. lckegjenstander og tØrre kaker.

Men husokkupantenc blc kastct
ut ()g garcten rcvet forcli clet
skrrllc hygges nytt. lngcn etlrt i
komnttrnen utcnont Rr:lnnvcscnet stØttct ungdommene. Vi sa at
det i clag fiemdeles var en brakk
tomt og stygg parkcringsl>lass.
som clet ble i 1976. Fr>ravrig blc
Arnc Skc>uens "GategLlttcr" innspilt iCøtcborggata.
En litcn gangvei førcr

r>ss over til
Fjellgata. Navnet filrtcller ()ss at
her er det bratt! Det var en yndct
akebakke da gutt:t var snl:r og

trafikken

litt

mindre, mcn litt

flaks har nok og.sa vært tilstcdc,

for historien forteller ogs:i at
lbilcn sne ia bakrc del

søppe

Midweis i Cøteborggat:r stopper
fjærfabrikken
brant
ned
fbr
som
tre år siden,
noe som var ganske dramatisk
for trehusbeboerne omkring. Og
skrått over gaten, i nummer 28,
okkuperte boligsøkende (nred
støtte fra Rodeløkka leieboer-

vi ved tomta til

avrattkjelken til Magnar. Fjellgata
nunlrner 4 var torØvrig det første
huset som ble pusset opp l)a

dugnad

og det

var

leieboerforeningen som sto b:lk.

Vi svinger nedover Solhauggata
som også har det typisk ake-

hakkeuktigc ()vcr scg. Hcr cr cn
hr:r'lig blanrling er' "fc'lgensk" r'<-rt
og r.'clholcltc hrrs nrccl n1'rrrlrltc
stakittgjerclcf. Vi gikk ovcr
Sofienbcrgl'rckkcn. lagt i ror i
lllliO ;rrir (x.r ()l)p()\'er l.unggatu
clerr vi st()l)J)er vt'rl sclveste Ikxlcs
htrs. n)anncn sor.rr i tirllig ticl
bygget scg en sonturerltolig pe
.Sor.trnrc:rlclkkr:n". Scncrc blc
dette altsa til llodclokkcn. Hans

hus sto firnrl'rig opprinnclig
'li'omsogata 7.

i

\'i

l)assercr ltodcløkka []ydclshr"rs. ct lite o.q
hyggelig hus mccl allc rcttighetcr.
(Vi er hjcltcli.q vclkr>mmcn!) Og
vidcrc forbi 'l'ronrsøgata 17.

'l'iclligcrc garcleicr dcr var
Kristian Kalmcr. Han val billcclktrnstner og hadcle utr:liCet sitt 1>a
k>ftct. Han hcntet nxrtivcnc sinc
fra clct garnle Oslo. r>g finncs
stadig i et r>g annct antikvarixt.
Rcldeløkka har ogsa fr>stret en
diktcr vecl n:rvn Maritrs Ilra:rtt.
ellcr Hans Maritrs Hansen. som
hans virkeligc navn var. Han ble
f'Ødt i Tromsøg:rtir 31 i lt3t36 og
bodde der til han dr.rde av
ttrberktrkrse barc 23 år gamnrel.

Han tilliørcr dc glemtc arbeidcrdiktcrne fr:r dette århtrndredet.
sonr hr:ntt:t inspir:rsjon til dikt og
fortcllinge r fra de clarlige kår
arbeiclernc lcvclc i. Og Magnar
johanscn var ikke snaLrerc enn at
han pa stac:ndc: f<>t dcklantcrtc ct
av hans dikt "xrig pa kniven m<lt
krigcn". cn antikrigshymne, fi>r
OSS.

Ikkc sa rart husct har blitt tildelt
Arkitekturvcrnprisen for at "Eiendonrmens historiske og arkitektoniske særtrekk er bevart".

Videre nedover Langgata pasvi hrrs som vi.sstnok Rudcllf
Nilsen pleide å besøke, for å
komme vekk fra de møkkete
bakgårdene i Lakkegata.

.scrtc

S:i bar clet bort<>ver Hammerfcstgitta hvor vi stoppet tttcnfor
nr. 5. hvor dct tidligcl'c vrr en
vannlx)st f<-lr ltcstcntt. og Srthers
sapefabrikk Ren-o-fin. l:t likc
vccl. S:t gikk vi nt:rl ISotlttg:tta.
sour er litcn og snurl. og cndtc ut
vcd Solhar.lgsgata 4. 'l'idligerc lrr
Centralvaskerict dcr. en tttvaska
bygning lrvorfra clct fctr ltrktct

Vi endte opp ved Snippen 1. Nå
et nybygd rekkehus. rnen var tidligcre en gård kalt "Bøffelgarclen". h.n stor strykejernfirrrnct
le ieg:ird. eicl av en morsk
Kristofferscn sonl drev privat
renovasjon i byen. Vognenc
haclde plass i husets kjeller. Det
luktct ikke godt!

intenst av varnl sal)C

goclt av var()g
vllre omvisere slr
bl<>rrrstenc.
takk fbr seg med et dikt av en
IokaI arl're iderdikter. ()gs:i
nrangearig forkvinne i Rcldeløkka lcieboerforening, Magn-

.

Vi gikk til clcn gamlc politist:tsjonr:n i 'I'rotnsog:tta 4. hv<tr
ollplyst at dct var langt
nrcllonr lrrak a ta st:g av. men
s()rn rk't \':u' g<lclt :t lta nal'
l'r<>rtkr>nrnc lillcsøstrc skrrllc
finne vcicn hjcrn. Derrf}a .qikk vi
()pp 'lionrsrlgate ()g b<lrt til
hirlrnet av l,anggata. clcr vi hørte
r>rn hakeren s()nr baktc inn litt
ck:t l'rlc

kakkerlakkcr santnlcn nrcd
rosincne. Han var visst i tillcgg
litt av en gjerrigknark. \tgg i
vcgg holclt ogsa cn skraphancllcr
til. men denr var det flere av og
konkurlansen ()m ktrnclet var
hard. 4 øre firrskjell i prisen firr

lrrcnncvinsflaskcr var ikkc a
kimsc av. ()g un.qenc ktrnne ga
langt firr a finne ut hvcm som
lrod l^_st.
Nestc stopp var bakgarden der
'lirrnd.foh:lnsen vokstc opp. Dct
har ogsa hele Norges "gullgutt"
.fon Rønningen og hans bror
Lars. gjort. Et fant:rstisk flott
gardsronr med svalganger rundt
hele indre gard og hvor alt fra
bryggerhus og ute doer og
Lltsiktstårn fiemdeles er bevart.

Men n;r ltrktet

hilcl.f ohanscn:

cle:t

LøKKA VÅN

Qg75)
Den garnle rare løkka. uår
skal kanskje.få sin dom iår
Du passer ikke tidens takt
bar komm.unale uismenn sagt
Og det er uel gdbedre riktig
du kneiser ikke stram og Liktig
mecl tusen like lelligheter
til fabelpris pr. kuadratnteter
Men du har trcpr ogfuglesang
og hageflekker med singelgang
med ntsEnhsker og ridderspor
buite benker og bagebord
Og btts med xlalgang og gamle
skur
katteslagsmål og duebur
og krinkelkroker t'i alle uet

er sont skept for gjemsel

og

kiterlighet

I dine gater.ieg hører skritt
eul .folk som .fbr oss bar leud

og

slit I

Dengang da l.1'kken L'ar ,rlal på
bord
og statl$iag t)ar el ukient ord.

S.

B. med god bjelpfra M. J.
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SKEDSMOGATEN 24. 0655 OSLO, TEL=22 688837

Vi hielper deg
med qlt innen grqfiske
tienester!
*

Ring oss!

Vi holdertil iditt
nærmiliø!

fib
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Nær fortid i Kolstadgata
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Mangler du et sausenebb til det
gamle middagsserviset ditt? Eller
kanskje du bare vil smykke stua
med noe gammelt og stemningsskapende? Bruktbutikker er stedet. Kampenposten har besøkt
Villys Brukt i Kolstadgata, en av
bruktbutikkene i vår bvdel.

Du kommer rett inn i ei nær fortid med en gang du setter foten
innafor døra. Ukeblader med
spalten .Vi forlovede" fra femtiåra, salonger fra 1920, pussige
lamper og familiebilder. Men du
finner ikke portrettet til tanta di. Vi tar ut familiebilder av nyere
dato, sier Villy Olsen, som viser
rundt i det 250 kvadratmeter
store lokalet. Det var han som
startet bruktbutikken, nå har han
overlatt driften til sønnen Per.

SKRAPHANDLER
-Jeg begynte egentlig som skraphandler. Dem er det ikke mange

igjen av i byen nå, humrer V:lly
Olsen. I 1,970 åpnet han \Øillys

!
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Brukt i Schweigaards gate, men
for to år siden flyttet butikken til

'r.i?fu!.jj.r-.r.A # "'.;.4i

:--.

- ø

Æ

kommer mange innom for
^
kikke etter deler til serviser.

Kolstadgata.

-Det ble ettterhvert vanskelig
med parkering i Schweigaardsgate, sier Olsen, men det verste
var at vi fikk ødelagt nokså mye
møbler opp gjennom åra. Taket
v^r av bølgeblikk, og slett ikke
like tett over alt.

SKIKKELIG HÅNDVERK
-De kunne sine ting i gamle
dager, sier rVilly Olsen og viser
fram et flott soveromsmøblement
fra 1880 i flammebjerk. Dobbeltsenger med utskårne hodegjerder, nattbord med marmorplater og et flott toalettbord med
speil utgjør møblementet.

r(øPER HELE BO
Brukthandleren kjøper og henter
hele bo både i Oslo og rundt om
i landet, og bruktbutikken inneholder alt du trenger for å utstyre
et hjem. Også hvitevarer.
-Kom$rrer og den slags sjekker
vi på stedet. Det må jo holde rrrer
enn L4 dager. Er du uheldig og
komfyren ryker uka etter at du
har kjøpt den, gjør vi om hande?
len, sier \Øilly Olsen.
Han legger til at spesielt ungdom
er flinke ti| å kiøpe brukt, ellers

Ellers lar vi blikket falle på en
forseggjort salonggruppe, som
viser seg å væ.re fra tida rundt
1915. Og har du behov for
musikk når du sitter i den fine
sofaen og skuer ditt "nye' hjem,
lar også det seg ordne. I bruktbutikken kan du få et komplett
stereo-anlegg for rundt 7.200
kroner.
Vi sier ikke mer, men bringer det
gjerne videre'
Mona lørsen

Middelalderfestival i
wtiliøbyen
Gamle Oslo!
Kjempesuksess! Det blir mildt
sagt karakteristikken på premieren på noe som bare skal vokse
og blomstre i årene framovcr.

Gamlebyens Middelalderspill
gikk av stabelen lørdag 26. juni,
og det nred en publikurnsoppslutning som anslås til

bortimr>t 2000 mennesker i alt.
I)et er vanskelig å telle så mange
mennesker, og spesielt når de
beveger seg. hvilket de gjorde
hele tiden. Og i bevegelse var vi.
fra Ruinparken til Saxegaardcn.
til Oslo Hospital og til Sørenga.

Middelalderskuespillet hadde
lagt handlingen omkring dct
berømte Pavebrevet fra 1291.
Dette ble skrevet i fbrbindelse
med langvarige stridigheter
mcllom dominikaner- og fransiskanerordenen i Oslo.

Det "vandrende skuespillet" var
et gigantprosjckt, beståendc av
skuespillere, publikum og

med 3-4 ganger så

mange

strclket. og letterc tilgjengelig for

fornøyde "vandrere"!

clss alle.

F.t brtrdefølge bestaende

Herfra

AV

skapsg:rte". tlygc'kry AllC. tirrcclr<r
mcd sang og rntrsikk. Pa firrhancl
var clct rcklarnert urccl snruks-

prØvcr pa rniclclelalclclntat ().q
mjcld. ltl knøttsnra. slintretc
stykkcr av larnmeribbc: .satrse't
necl i clre:ssing(l). ()g utcn annct
tillrchrlr. til kr. 40.- r'ar vt'l ikkc
akktrrat clct vi haclclc vcntct av cn

"srnaksprovt" fl'a nriclclclulclcren.
hcllcr ikkc at rrrjork:t r':rr lrlkoholfii Mtrnkltolnrcr fi'a Ilingnc's

Ilryggcri. N{cn. l)\'tt. tlet

Hvor k:rrisntatiske rniljrtminister Tr>rbjørn Ilerntsen og
byrad Rune (le rh:rrdsen cr.
stridcs fblket om. rrrcn Nliljobyen
(larnle Oslo ble ihvertfZrll beholri.r;
og firrrnelt iipnet. nrecl sterke
k>vnadcr om midlcr og støttc til
1>rosjektet, sonr f'ørst na virkclig
begynner a mlle (behørig on'rtalt
i Kampenp()stcn. og mer vil
komme). Viderc apnet veisicfen
cn ny gangbro ovcr til nrincne
ctter Mariakirken pa Sørenga.
som slik nå cr tettcre knvttet til

Ncste ;tr

llrir

clrr

vlrrc

rler'!

()g

hclt til sltrtt. l:r <>ss ikkc .qk'nrnrr:
apcnbaringen uv Sktrlptrrrp:rlken. ()g Ncuges str)rste veggnralcri.

firrt i 1'rcnsclt'n av Pccr l.ort'ntz
I):rhl (over 9 x 35 nrctt'rl) i
Srrre

clgaten.
,,, , ,.,..t

deriblant fra Kampen Historicl:rg,

i tidsriktige drakter. Bifokale
briller og sprakendc walkietalkier hos funksionærene, var
det eneste som røpet at dette var
ir 1.993, ikke 1291. At .pavcns
sendebud" delvis ble overdøvet
av Ljabrutrikken under sin
utendørs fredstale, får vi tåle!

s:j,

irff

lforgrunnen

('r'

snral;irk i t:t cllcrs irrrpclnt'rcnrlt'
arr:tngcn)()nt. ()g l)en.qcr rnlr det
ha kostct ogsa.

horder av statister. Mange,

markedsført overfor turistene,
ville arrangørene kunnet skilte

flere

ledelsc. Her la ogsa "nrarkcclsplassen". hvor lok:rlc krcfter.
samt Schr,vcig:raldsgatas "\,cnlt-

fcrr yrkeskarriercr.

Publikum var som sagt mange,

rtet ogsu

etterrnidclagen, uncler F.rik Schias

Eksotisk var forsavidt ogsa
Albert Nordengen som "pavelig
sendcbucl,. veisjef l)iørgztn <>g,
riksantikvar Lunde i clittcl iristoriske gevanter, fbr ikke a sn:rkke
om CC som dominikanermunk clen mannen har alclri v:rft i bcit

og mangslungent, her var alle
hudfarger og alle aldre representert, og hadde dette blitt

sta

vandlinger''olnvisningcr ut()\'er

Hernrgen og hans l>rud Euf'ernia
av Arnstein, i ført den ticlens kh'r
o5; sittende høyt til hest, og mecl
middelalderensemblet Kalencla
Maya i spissen, er eksotisk fi)r
bådc mt>derne nordmenn oq
tilreisende.

Peer Lorentz Dctbl
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