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Takk for sist...
Så er vi her igjen, slik vi lovet. Et nytt nummer av Kampenposten har

sett dagens lys. Selv om det i skrivende øyeblikk ikke er den store

vinterstemningen som råder, så stunder det mot juletider, og noe av

stoffet i dette nummer bærer preg av dette faktum. Ellers har vi prøvd

å dekke noen av de store og små begivenheter som har funnet sted

her i vår lille del av byen siden sist. Og er det noe du savner, så

gjentar vi gjerne vår oppfordring om å bidra med det du måtte ha på

hjertet. Vi takker i den forbindelse syvendeklassingene ved Kampen

skole, som har levert masse stoff til noe som forhåpentligvis blir en

fast barne- og ungdomsside. Noen av bidragene kommer med i dette

nummeret, og flere vil bli trykket i følgende utgaver.

Redaksjonen benytter herved anledningen til å ønske alle lesere en

god og fornøyelig juletid, og det skulle ikke forundre oss om vi

dukker opp igjen en gang på nyåret...

Stein Arne

Forsidefotoet viser nc,en av deltakerne $ Bame- og ungdomsdiscoen på Bydelshuset,

fotografert av Mette Larsen (Se Bame- og ungdomssiden, side 21).

NYTT]GE NAlr'N
OG NUIy'IWER

KAMPEN VEL
Wenche Halvorsen (lede0 Tlf: 22 57 05 34

Anne Grefte Bø Johansen (nestleder)

ff22686374
fnge Stordahl (ltasserer)Tlt 226820 8t

Chr. Christensen Tlt: 22 t9 20 94

Mette Larsen Tlf: 22 Lg 12 10

.lan Erik D. Hansen llf 2267 37 6
Ann-Eli Ffendalen lft. 22 67 24 73

Audun Ruud Tlf: 22 68 53 64

KAMPEN
HISTORIELAG

Hassa Hom (leder)Ilf: 22 19 08 53

Mona Larsen (nestleder) Tlf: 22 57 03 Ag

SiriBryn (sekretælTlt 2219 83 85

Terje Bemer (styremedlem)

Tlf: 22 68 88 33

Bjørg Haavardsholm (styremedlem )

Ilt:22191149
Stig Berg (varamedlem)

11122æ2554
Ame fuistiansen (vammedlem )

....I:?3r.:',.t'.....
KAMPENPOSTEN

Postadresse: Bøgata 2t, 0655 oslo

I redaksjonen

Stein Ame Hove (redaktør) Tlf:22 79 29 23

Mette Larsen (annonser) Tlf: 22 79 72 L0

fngegerd Tveit llf: 22 67 96 57

Robert Lorange Tlf.22 6803 48

Siti Bryn Tlt 22 19 83 85

Kampenposten takker alle

bidragsytere og alle annonsører

opplag 2 700

Trykk UngdommensTrykkøi

KAMPEN
BYD ELS H U S

Bøgata 21,0655 0slo Tlf: 22 68 45 02

Styret

Sjur Trcit (leder)Tlf: 22 67 96 56

Robert Lorange (nesteder) Ilf: 22 68 03 48

Joronn Dahl Tlf:2267 49 46

Kari Mette Holvtk Tlf; 22 19 89 13

Mette Larsen llf: 22 19 12 t0
Sidæl Mørck llf: 22 68 02 88

lGrin Jamfeldt llf: 22 68 47 35

Eli Storbekken (koordinator)

Christina Grøndahl (miljøarbeider)

alle dager unntatt fredag 13 - 17

aaa aaa aa a a a aaa a a a a a aa a aaaaaa a a aa a a a aa a a a a a a a a a aaa aaa a a aa a a a a a aa aa a a a aaa aaa a aa a a a a a a

2

Ste{etfor gever n/ serprq; tit h puttc
w{cr jutetreet - ellsr At ftlenawt dm

Bt,ø: Lys & serviztter . I4sestnQær . Du.fi,er - Puter -
Grytefrfutu . luteyyt rtt fuset.

Ju[eteFsa[et e, sy søfrzr . KAMPENKALENDEREN
Fugeri.fi,e trefrgurer . Gfoss . Smyf<Azr . Iftnlitive ffis[efizr

fiv,rft,

Detmeste er hÅn{ver6l

VeIfr,ammntltBøgstn 22
,\ptungsa{zr 'nratt - fre frt. tt - tZ, tørdag fr[. 1-1- -- L5,

søiag L8.12: frL.12- LG



IoåJS-
iubileum
for
Kampen
FrisØt
I januar 1995 er det to år siden Anne

Rustad startet opp sin frisørsalong i

Bøgata 9. Den første uka i nye lokaler

var satt av til å komme i stand, men

intercsscrte kunder banket på fra førstc

stund. Vaske håret måtte dc gjøre

hjemmc før de kom, for rørleggeren

var e nnå ikke ferdig med arbeidene!

Anne Rustad driver salongcn alene.

Hun har jobbet som frisør i ni år, og de

siste fire årene har hun vært på

Kampen. Til å begynne med arbeidet

hun ved en annen frisørsalong, men fbr

to år siden bestemtc hun scg altså for å

prøve seg på egen hånd, og fikk overta

Iokalene etter en krambu iRøgata.

Oppussingen giorde hun og samboe re n

selv, og forretningcn har gått godt fra

starte n, med mange faste kunder.

Anne Rustad klipper både damer og

herrer. Hun selger forskjelligc

hårproduktcr, og er kontaktperson for

videresalg av fritidstøy. I tillegg har hun

solarium, og hun leier ut til e n pcrson

som gjør stil- og fargeanalyser og

makeup.

Har du en skatt på loft eller i kjeller?

Vår første auksjon er over

og vi ser fram til neste i januar.

Har du noe til auksjon,

kontakt oss:

Oslo Brukthandel
Gladengveien 15

for gratis vurdering

Crgetg odøo*'åflo"'
Godt utualg i alle ltjente urrnerker.

OBS! Reparerer ogs& gamle
aegglgulaur.

Se også uå,rt utualg i rimelige
'gull/sØlaaarer.

OBS! Bytt inn ditt gamle ooskrap-gull"
og fr skikkelig pris fo, dette.

J. S.

Dirigent, l(jell lilrrk l(arlsen .
Solister, Siri Tarjesen, sopran .

O/-loTo.
ll5 ach: I uleoratorxet

oppføres i Ka"onpem Kirhee
20- deseynber hl. tg.30

T/lzdui"Lemde:
Sammensatt orkester . l(ampen l(ro- og l(irkekor, Asker l(irkekor

Gro Bente l(jellevold, alt . Pål Rullestad, tenor . Tom Erik [ie, bass
tn*6: br too (lo)

Konserten er stØttet au Ribshoreser tene og Bydelsf orualtningen
aaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Ski Ønnhetene oEl udyret
Publikun oppleude mye

skjønnhet og lite udyr

på konserten til "The

Beauties 6 The Beøst"

på bydelshuset lørdøg

22. oktober. Bandet pre-

senterte et friskt pust au

ungdommelig musikk

det er uanskelig å sette

noen bestemt bås.

av Knut Bøhler

i "The Beauties & the Beast" består av Anne Skaug, Bertine ZetliU, Aslak Hartberg, Kjetil

Stømme og Erik.lohannessen. (Foto: Knut Bøhle0

onn KaupretERn HAR HøRT to av

oss på kafeen tidligere, forteller

kamerat: Dette er nesten som å være på

Club 7. Vi presenteres for den ene vare

visen etter den andre. Jeg bestemmer

meg raskt: Bertine melder seg inn i

"klubben" med nye spennende kvin-

nelige vokalister og visesangere. Hun

har en utrolig innlevelse og et

spennende stemmemateriale

for den musikkstilen bandet

presenterer. Samspillet er

kanskje ikke helt på topp

ennå, men hva kan du for-

vente etter to måneders sam-

spill. Første sett avsluttes med

Holen - den lokale visesanger -
spilte i pausen.

(Foto: Knut Bøhler)

a aa a a a aa aaaaaaa a a a a aa

. r.... Kjetil Strømme. -Den gang

spilte jeg piano og Bertine Zetlitz sang

coverlåter. For to måneder siden uwidet

vi og tok med oss Anne Skaug på per-

kusjon, Erik Johannessen på trombone

og Aslak Hartberg på bass. Nå opptrer vi

stort sett med egne låter. Egne låter, men

innenfor hvilken genre ville vi vite. - En

lett blanding av dystre vare viser, kom-

mersiell jazz og popmusikk, skyter

Bertine inn - med et glimt i øyet?

Stapplullt
Festsalen er delvis møblert som kinosal.

Etter hvert som publikum fyller opp

setene må det stadig bæres inn nye

stoler. Etter at bandet har begynt å

spille fortsetter det å komme folk. Et

svært ungt publikum gir The Beøuties y'v

The Beast en varm velkomst. Kan det

være tidligere medelever fra musikklinja

på Foss, lurer jeg. I nærheten hører ieg
en voksen stemme hviske til en

aa a aaa aaa a a aa aaa a aaaaa a a a aaaa a a a a aa a a a a oa a a a aaaoaa aa a a a a a a a aa a



en original version av standardlåten

Night and Day.

Stort potenstare
I andre sett tok det hele av. De mest

samspilte låtene hadde "Skiønnhetene"

spart til slutt. Bandet fant hverandre

bedre og tok til og med humoren i

bruk. Fremdeles er nok den tidligere

vokal- og pianoduoen mest samspilt.

Dette betyr imidlertid bare at bandet

har et enda større potensiale enn det de

fikk presentert under det som må ha

vært debuten. Klart bandet smilte hver

gang det var antydning til trampeklapp.

Mcsteparten av materialet vår egnc

komposisjoner. Fulgte jeg godt nok

med, bidrog helc fire av fenr musikere

med låter.

Den lokale vtsesanglet
l"pausen" mellonr de to scttcne spilte

Holen - presentcrt sont de n lokalc (

ior nreg hittil ukjente) visesanger. Fin

avvcksling som gir dcg lov til å hentc

no0 nlot tørstcn, tcnktc jcg. Holcns

tckstcr reprcsentcr0r rrok ikkc stor visc-

pocsi - kanskje nlcr pop- eller rockc-

tckste r. Rytmisk, sangbar, uhøytidclig

- lir <lss si visesarrg. "Rosalirr - Rosllirr

cr cn hcks trollbindcr nrcg spillcr på

dct hun kan best." Ellcr: "Jcg har Ikkc

nlillge pcngcr, nl0n ct hjcrte av gull."

På vci ut rnot ølkranenc hører 1eg dct

torrc'1 i [r.k*trnrrt'rr: "Hcr cr jeg. cn

gavc scndt fra hintntclcn, hcr cr jcg."

Fonøyd pubtikum
Ettcr konse rten spør vi Ellen Bjørnli,

Turid Lunde og Rcidun Furrc hvortlan

dc opplevde konscrtcn. - Jcg syns dct

var cn flott konscrt, sicr Turid. - Dcn

ga nleg opplevelsor, og vokalisten haddc

cn cgcn uttrykksmåte som ga meg nyc.

-Tckstenc haddc dcssutcn dybdc,

nrcning og vår svært poctiske, skyter

Rcidun inn... - Og så stod vokaliste n for

en utrolig framiøring. - Virkelig bra, av-

brytcr Elle n. Hun er io cn blanding av

Susanne Vega og ir - i.g veit ikkc.

Ikke bare det, men hun bruker humor

også.

ROMJULSBALT
Kampen Bydelshus

Onsdag 28. desember kl. 19.30
T'onrc Ågot spill.er tiL dans.

Cod nol og drikke.
Taler for dagen. sanger, juleleker:

nr,ed u.ndre ord: En tradisjctnell rctmjulsa,ften på Kum.pen.

Se oppslag om alle dernljer!

Høstkabareter
på Kaf6 Kampen
Datnenes aften og Herrenes afien er auuiklet

med stor suksess.

av Sidsel Mørck
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aa

nnonc 30. sEPTEMBER var det

kvinnelige skuespillere og for-

tt . fattere som sto for innholdet i

en timelang kabaret, med Sven Nordin

som konferansicr. Toril Brekkc, Gerd

Brantenberg og Sosscn Krogh lcste fra

egne bøkcr. Jorunn Kjellsby lestc dikt av

Tovc Ditlevsen. Og vår lokale kunstncr,

skue spillercn Grcthe Myklebust, bidrt-r

nrcd både "klovnenummer" og sang.

Kveldcn iortsaitc nrcd dans til Jim

Bcrtins orkcstcr. Mcn hcr var nok

danrene litt for bcskjedne nrcd å cn-

gasjcrc - de utnyttct ikke fullt ut at dct

var dcrcs aftcrt.

To uker scncre - fredag dcn 14. oktober

- var dct Hcrrcncs aften. Og tilsvarcnde

Danrcncs afterr var dct dcnnc garrg

nrannlige skuespillere og forfattere sonr

sto for innholdet, nrens Sidscl Mørck

vlr konfcransicr. Jan Hårstad lcstc cn

kjærlighe tsnovclle av Hans Kinck,

Magnus Niclscrr sang ganrle og nye

kablretviscr og Espe rr Hairvardsholm

prcsent(rt('sin ttyc lrrrk: "lkkc søkt av

sol". Både forfatteren og boka har lokal

tilknytning ved at Haavardsholms far

vokste opp på Kampen og bokas hoved-

person er fra Normannsgata. Kabareten

avsluttet me d stuntpoetene Thor Sør-

heim og Torgeir Re bollodo Pe dersen.

Sørhcirn lcstc bl.a. en tckst om Rudolf

Nielse n og Heimdalsgata 25, som også

haddc lokal tilknytning. Rcbolledo

Pede rsen oppførte et lite one-man-show

med EU-parodi, dikt og visc av Evcrt

Taubc.

Etterpå prcsenterte sang- ()g nrusikk-

gruppa "Uforshyldt shilte menns fore-
ning" scg sclv og sine silrc crfaringe r, til

stor jubcl fra publikunr. Danscrnusikk

spilte dc også, og dennc gangcn var

gulvet iullt.

Beggc disse kabaretcne har trukket iulle

hus og høstct stor applaus. Hvis

Kampcn Bydclshus og kulturgruppa

Ioronn Dahl og Sidscl i\'lørck) har

overskudd, tid og pengor, gir dette

absolutt nrcrsnrak. Kanskje sonr ct par

vintcrkabaretcr på nyårct.
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En duft av
...på Kampen l;z

\

lite villige til å koste reise f<rr n!'tt mannskxp

fra Norge til båten. Dermed ble ieg værende

i landet, og fikk etterhvert tillrud om iobb pri

restruranten Soria Moria. Jeg f<ilitt f'ørst i

oppvasken i to uker, så tikk ieg g:i over i

kr>kkejollb: min bacalao var opptlksprøven,

den ble grxlkjent! Jeg h:tdde io ikke ntrn
utdanning eller opplæring i fuget. annet enn

det ie14 hadde plukket opp og lært rneg p:i

egen hånd gjennom praksisen min til siøs.

1------'

\\

-:

lønnsf<rrhr.lyelse og viste til at leg llrdcle

familie i hjernlandet. Det ble avvist nred den

Irgnrnnelse lt ieg ikke lurdde kokkeskolen.

.Jeg ville ingenting rnnet enn å tu denne

utdannelsen, nren fikk ikke n<rn hielp eller

støtte frr min arlleidsgiver til å realisere ph-

nene. Jeg tok selv kont:rkt rned Skolesiel'ens

kontor i Oslo. og kunne endelig. i augtrst

1977, t:.t min ett-lrige utdrtnnelse ved kokke-

skolen.

Lesere o"T*Oenposten

ftkkforbåpentkgais med

seg ørtikkelen ifonige
nurnmer om aår lakalc

Kafd Kømpen. Vi ail gierne

at aåre l,esere også skal bli

lin bedre kjent med kafi'
ens kokh nyønsatt i aår:

Frøncis Mptiste.

Tekt og tegning: hryegerd Tueit
aaaaaatoaaatal.aaiart

Francis l3aptiste. Nxvnet virker forkrkkende

krydret av fremmede kyster og er helt i stil

med mannen vi har f<rran oss. Førtisiu år, får

vi vite, og fra St. Lucia. (..Vi ser skamftrllt

s1ønende ut ???)

- Fra St. Lucia i Karibien, en av de vest-

indiske øyer, forklarer han tålmtxlig.

- Sel6agt, akhrrat: der har d det spen'

nade ktydrede!?

-Javisst, men lx)satt i N<>rge'siden 1975

<>g spesialist på NORSK mat!

Okey da - vi demJxr oss litt - men:

- Hwrulan og, huorltr i øll tlerrJut baurct

du ber ???

På norsk båt
-Jeg frrrl<x St. Lucia allerede som 12-:iring

og flyttet til Sør-Amerika. I l97l rnønstret leg

på en norsk båt hvor ieg j<ilrlret som hielpe-

mann i byssa. Der og da ble min .skiebne,

bcstemt, kan man vel si.

Jeg irilrlxt i nurnge år på norske båter. Der

lærte jeg :rlt je1; kunne pltrkke til meg om

n<>rsk matkultur. ved å HØRE etter når ntte

ble fortalt og ved :i SE hva kokken glorde.

| 1975 tok leg to ukers ferie i Nrlrge, og

p.g.a. olje-krisen fikk ieg problemer med å fii

hyre på b:it etter f'erien. Norske båter kom

ikke til Norge under krisen, og rederiene var

aaaaaaalaaaaaa!ltatea

I mellomtiden hadde ieg sltrttet på Soria

Utdannelse Moria. og begynt i arlrid på Kristiania llnxl-

- Etter å ha j<>btrct på S<>ril Moria i åtte f'atxikk, hvor ieg tilbraktc et lærerikt år f<,rr

nråneder for femten knrner timen - de andre skoleglrngen lrcgynte.

hadde en normalt g<xl lønn - ba ieg om

rf aaaottf lai|ttaf taatralattattl|aatittttataf t

rgj



I praksis

- Den føste iobben le1; fikk etter kokke-

skolen var i NRK's kantine. f)et var en vikar-

stilling som ieg frrrøvrig beh<lldt i l0 år..feg

v:rr jevnlig innom der innimellom j<>bber til

sløss og ved andre Oslorestauranter. Først i

l9tlti sluttet ieg i denne faste vikar-joblæn

frrr å lxgynne egen catering-virksonrhet i

Askim.

- Askim?(Yar det n<le vi ikke hadde fått

med oss??)

-Jeg lx)satte meg i Askim i 19tll, p.g.a. et

g<xlt lx>tillud, og der h:rr je14 hlin lxrnde.
En times pendling hver d:rg til og fnr folfi
gjør ingenting.

- Og bnrdøt gikk det mccl cateirtg-

tilburlet ditt i Askim?

- Forretningen gikk trra helt til min største

kunde gikk konkurs. Det ble slutten firr meg

ogsri, og ieg gikk lrbeidsledig i fire rir etter

dette.

Arbeidsledig
- Det var vanskelig f<rr meg å få ny lolrtr,

klnskje skyldes det rlder, hudfirrge eller

nesir>nalitet... jeg vet ikke. Tidene vlr gene-

rellt vrnskelige. Men jeg hnyttet arlxids-

ledighetstiden til videreutdannelse: tok et

kurs i diett/helsekost f<rr eldre og syke og

t<rk faglrrev pri institusjon i 1D2-93, pi sen-

tralsykehuset i Fredrikstad og på Dirkon-

hiemmet.

Je1; likte meg spesiellt g<xlt på Diakon-

hjemmet, der fikk jeg grxle tilbakemeld-

inger fm pasientene. Det er vanskelig å lage

mat for syke og eldre: p.g.a. frrrskjellige syk-

dommer lxrr rnaten ikke være salt, ikke fet

og ikke søt... hvordan smaker den da, tror

du? Samtidig har mange eldre dårlig eller

inllen appetitt, de må bli tilbudt mat som

smaker og som ser fristende ut. Dette er en

virkelig utf<rrdring! Derfrrr er det svært <>pp-

muntrende f<rr meg når ieg får blomster og

ros fru slike pasienter.

Jeg er alltid glad for å få tilbakemeldinger

fra mine "usynlige glester,, det er viktig for

en k<>kk som nesten aldri møter kunden.

Mitt stØrste nnske er fprnøyde kunder, å

spre glede til lndre med min matkunst og

selv f'øle glede ved :i fli nrine .giester, til 1i

splse.

Til Kampen
Francis vur aktiv som arbeidssøker. Hun

lagde selgslrrev orn seg selv og sendte til

mulige arbeidsgivere. Slik kom han i kon-

takt med M:rnJx>wer. og fikk gjennom dem

tillrud orn jr>bb Pi K:rf€ K:rmpen.

(..Derfi>r ults:i. og slikl..)

Her pi vir lt>k:rle nrotepllrss rrtviscr hun'

st:rdig sin p()sitive aktivitet ()g h:rr pl:rnene

klare frrr fremtidige fristclser. Han ønsker at

KafE Kampen skal bli et ltr:rktivt nratsted og

sxtser mye på et menytilllrd som skal gjøre

kaf€en grpulær som spisested og enda be-

dre læsøkt enn idag! IQnskle vil vi også

finne mer eks(xiske retter side om side med

norske spsialiteter. Variasionsglede og

uredd satsing har Francis iallefall allerede

vist giennom sin fortreffelige grillmat i som-

mer, viltrettene i oktolxr, Mortensgåsen i

novemlær og julelxrrdene i desemlxr. Og vi

har garantert flere gleder i vente:

Sesonl;pregede tilbud vil f<rrtsette, selskaps-

menyer, smørlrrødsliste- og søndags-

middags-tilhrd... Altrillrredt med omLrnke

firr v:ire g:rner og våre krmmelvker.

Men f<rreløbig har vi nok :i glede oss

over: iulen er enda ikke f<>rbi og Francis

ønsker rlle gurnle og nye lrrukere av Kaf€

Kumpen hiertelig velkornrnen til jule-lxrrds!

hn appetttt!

KøJd Kømpers Julcmefl! a la carte:

Juletallerken.
Plnnekiøtt
Pepperbttr
Kalkun
Lutefisk
Kokt torsk
Medisterkaker/medisterpølse

J ulem ery en s bj emm e lagde s m ø rb rø d:

Avokado nr,/reker, l,innekiøtt, Multekrent nr/egqeliklrr

Gravet laks nr./sennepskrem, Julenrat n/riblx,nredisterkaker,
medisterprlser, Iliskrem n/fnrktsaus kt.3OO,-

I-uksenrousse, Stekt kalkun nr/kremet sherrysaus,

K:rramellpuclding nr,/kren eller karamellsuus

Kremet bkrnk:ilsuppe, Lutefisk nr/enepurå,
lljrtrneb:rr n/is og varm saus

Julemenyens bjenmelagde desserter:

I{iskrem nred fruktsaus

Karantellpudding nred karanrellsaus eller krem
Ostekake nred Kirvi og jordbirr- eller Kirvisaus

Siokoladekake nred is

kr.125,-
kr.125,-
kr.125,-
kr. 110,-

kr.110,-
kr. 110,-

kr. 65,-

Sylte med svisker, nxlbeter og sennep

Ribbe nred rødkål og eple

Iamrnenrll med rødbeter og syltea.qurk

Julesklnke med iuliensk salat

Karbonade med stekt e11g <>g løk ,og stekte greter
lrverpoctel med stekt krrn og løk, rr,xlbeter

Gravet laks med sennepskrem og gxetsalat
Røket lals med ellgerøre
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Fredag lrveld i Det Åpne Teater (Foto: Jogvan Garder, Grønlandsposten)

Det utr faktisk
mulig å samle

ouer 2OO tnerrnes-

ker på setninar

orn Østkønten i
det Åpne Teøter

på Grønland fr"-
dog kueld, og

ouer 7SO stykker
på temasetninarer

det meste au lør-
dog i Bydelsbuset

Grønlønd 28.

Noen tanker
ettel Østkaht-
seminaret
på Gtønland
L7.. og L2.
november
1994
av Robert Lorange
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s EMINARETS :[mEL VAR: "Øst-

kantfolk - fredløse eller

fu llverdige Osloborgere". De

som sto for arrangementet vår Kultur-
initiativet i Gamle Oslo med særlig inn-

sats fra Reidar Solberg og Kari Arnesen,

sammen med Miljøbyen Gamle Oslo.

lUoen spredde hovedinntryhh
Innlederne var fagfolk som i sine innlegg

klart og entydig dokumenterte mange av

bydel Gamle Oslos problemer, men også

kvaliteter og muligheter.

Mange tema var oppe, jeg kommer her

med noen stikkord;

Det er viktig å merke seg at folketallet i

bydelen vokser srerkt, særlig blant de

fremmedkulturelle gruppene. Det sies at

man allerede har utviklet en "Ghetto-

situasjon" i Grønlandsområdet.

I Gamle Oslo bor det rundt 30Øo

innvandrere, og i Grønlands-området

over 5070. Forretningslivet bærer preg

av dette mangfoldet, likeså når det
gjelder det lokale kulturliv, og situas-

jonen på skolene. Ved flere av skolene er

innslaget mdd barn med fremmed-

kulturell bakgrunn fra 50 - 90Ø0. Store

klasser med barn fra mange nasjona-

liteter, kombinert med nedslitte skole-

anlegg med betydelig plassmangel, samt

stort behov for annen ressurstilførsel. En

hovedoppgave for skolene er å sørge for
en rimelig god norskopplæring. Det er

nå snakk om å gjøre om de kombinerte

barne- og ungdomskolene i bydelen til
store barneskoler, noe som mange tror
vil forsterke bydelens problemer

ytterligere...

Det er videre slik at bydelen med sine

41,0/o har den laveste barnehage-

dekningen i Oslo. Det trengs en massiv

utbygging av nye tilbud for å komme

opp mot byens målsettinger som er

rundt 7 \o/s i løpet av 199 S .

Det finnes dessuten ikke noe videre-
gående skoletilbud i bydelen, noe som

blant annet medvirker til den lave elev-

prosenten i bydelen på dette området, og

arbeidsledighet blant ungdom i strøket er

også urovekkendr høy, ikke minst blant

innvandrerungdom.

Byfornyelsen har fortsatt mye uløst i

deler av Gamle Oslo; rundt 1000 boliger

har understandard, 300 er sanerings-

modne, og det kan sansynligvis bygges

over 1300 nye boliger i bydelen.

Mange av beboerne i nye boliger og

utbedrete boliger fra den forrige by-

fornyelsessatsningen sliter med gjelds-

problemer, og flere utbedrete eien-

dommer trenger allerede reparasjons-

arbeider og vedlikehold. Er det nå mulig
å få ny fart på byfornyelsen, og er det

mulig å unngå nye gjeldsoffere ?

Andre tema som ble sterkt omtalt om-

handlet at bydelen fungerer som sosial

dumpingplass for Oslo, med blant annet

mange rusmisbrukere og dertil hørende

institusoner, høy kriminalitet, og gjen-

nomgående en helsesituasjonen av lavere

standard enn Oslo gjennomsnittet.

Alle disse forholdene avdekker behov for
særegen satsning i sentrum Øst, både for
å uwikle en god, inregrert bydel for alle,

og for å få til bedre oppvekswilkår i hele

bydelen.

Her trengs åpenbart ressurser langt ut-

over det nivå bydelen kan stille opp med.

Storsamfunnet må selvsagt ta sin del av

ansvaret for å bidra til utjamning og bed-

ring av levekårene.

Utsiktene framover
Det må slås fast at det satses betydelig,

men er egentlig innsatsen tilstrekkelig ?

Det investeres betydelig fra statens side

innenfor veisektoren for å bli kvitt flere

av de tunge transportårene gjennom

bydelen. Neste sommer skal Ekeberg-

tunnelen åpnes for trafikk, og da skal

Bispegata gjennom Gamlebyen trafi kk-

messig sterkt begrenses. Samtidig etab-

leres miljøgater, og nedslitte gatekryss

gjenskapes som vakre plasser.

Det bevilges også betydelig med statlige

og kommunale midler til byfornyelse og

miljøforbedringsriltak, og både kom-

munen, boligkooperasjonen og private

utbyggere ønsker å delta. Grunneiere

som Hallgrim Thon, presenterte på

seminaret klare ønsker om å investere i

framtidsrettede, konstruktive byut-

viklings prosjekter på Grønland.

Middelalder-rørrene er i t'erd med å

komme fram i dagen på Sørenga, og

storsamfunnet satser på at Gamle Oslo

får et middeladremuseum.

Spørsmålet er om satsingen holder, sær-

lig sett på bakgrunn av alle de problem-

ene som ikke dreier seg om gjennom-

føring, av fysiske tiltak. Det er i bydelen

snakk om å endre byutviklingen på de

fleste områder, også langt inn i grunnleg-

gende samfunnsproblemer knyttet til
"Ghetto-utviklingen ", arbeidsledigheten,

dårlige helse- og levekår, skole-

situasjonen, oppvekstsituasjonen, ol.

Her trengs grunnleggende satsning.

Miljøbyen Gamle Oslo er i denne sam-

menhengen et lite prosjekt. Her kreves

storsatsning fra Oslo kommune, men

også i stor grad fra Regjering og Storting.

Vi får sette vår lit til at de politikerne

som deltok på seminaret virkelig fikk
øynene opp, og at de er villige til å

kjempe for betydelig satsning i bydelen,

slik at en reell snuoperasion i sentrum

Øst av Oslo blir mulig.

Til slutt
Mye kan sies om elendigheten, men det

som er viktig til slutt, er å påpeke all den

kraft og energi som finnes blant bydelens

mange forkjem pere. Beboerforen inger,

fagfolk, entusiastiske beboere - mange

vil arbeide for en bedre framtid i

bydelen. Seminaret var svært Iøfterikt i

så henseende, med entusiastisk deltakelse

fra mange.

Jeg ser fram til fortsettelsen...

' ' " 
t 

' ' " ' ' " ' ' ' ' " ' " " ' ' ' ' ' ' 
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GHRISTIAN
CHRISTENSEN

av Hassa FIorn

HRIsTIÅN CHnnrErusEN dødelørdag 5. november,

72 ll2 år gammel. Han flyttet til Kampen sen-

. .. .. e solllr€ren 1985, og idc åtte årene vi haddc ham som

kampenboer, ble han en markert skikkelse i bydelen. Lenge

før han kom hit, visste vi hvem C.C. var. Siefredaktøren i

Morgenbladet, den tidligere etterretningsoffiseren 3om valgte

pennen som sitt våpen. Her i lokalmiljøet lærte vi personen

Christian Christensen å kjenne. Og denne levende pcrsonlig-

heten står fjernt fra dct pressebildet man kunne danne seg fra

hovedstadsavisenes onrtalc av ham.

Mitt første møte med signaturen C.C. skjedde i 1969. Jcg var

redaktør av den russeavisen som det året ble kåret til Norgcs

beste av Morgenbladet. Han stiltc ikke selv ved ovcrrekkelse n

av æresbevisningen, det blc besørget av en av hans drabantcr i

avisen..Men signaturen sto i t'ølgebrevet. Jcg rakk dcssverre

aldri å fortelle ham at hovedoppslaget i min russeavis var rått

klippet fra hans eget Morgcnblad, trykket der før han til-
trådte redaktørstillingen.

Men gleden over å møte signaturcn in persona var stor, Dct

skjedde i et TV-program NRK laget fra kafccn i bydclshuse t

om aktivitet og sosialt santkvent i bydclen vår. Toncn stemtc.

Og Christian ble en kampcnbocr som ytte det meste for dcr

nriljøet og dc mcnneskcnc han e ttcrhvcrt ble en sclvfølgclig

del av.

Kampen Historiclag var han nrcd på å stiitc, høstcn 1987.

Hcr sittt han i styret frenr til årsrnøtct nå ivår. Da ville han

konsentrerc sin innsats i Kampe n Vcl. Kampen Bydclshus har

også hatt ham i styrcvcrv. Og Kampcn Mcnighet villc han

gjcrne bli mcdlenr av sclv om han ikke sto i statskirkcn.

Mangc av oss sonl har dcltatt idc ulikc Kampcnrrrglrrisirsjorr-

ene har vært mottakcrc av hans brev, skrevet på rutepapir

nrcd tyllepenncn, mcd innspill og konrnrcntarer, anckdotcr og

tbrslag. I et brcv icg iikk i april for trc år siden, skrivcr han:

"Kl. 1.500 i dag møttc jcg trc NRK-medarbeidcrc urcnior

Logens store sal. Vi skulle inn på Akershus festningsonrrådc.

jeg skulle intervjues ut0nfor en bygning hvor en del av cttcr-

retningstjenesten hadde kontor før du ble født og mcns du var

liten gutt.

Vaktkommandøren (garden) grep inn. Fotografering forbudt,

uten festningskommandantens tillatelse.

Intervjueren løp til kommandantboligcn. Efter 24 minutter

kom han tilbake. Han hadde snakket med en løytnant. Avslag!

Han fikk foretrede for cn kaptein. Avslag! Reportercn kom seg

inn til Kommandantcn. Først nci! Så bctinget tillatclsc. Jcg

nråtte fotograferes og interviues inntil cn vegg, slik at

fjernsynsseerne ikke får se for mcget av festningen.

Rcporteren haddc vanskelig for å forstå at det finncs militære

hemmelige installasjoncr på festningen fra 1300-tallet.

Kommandanten svartc at dct ikkc var saken, "mcn så nrangc

mcnnesker har ondc tanker når dct gjclder Akcrshus icstning".

Dem vil nran beskyttc gjennonr begrenset iotografering."

Mcd komncntarcn om at cpisodcn burde bevarcs for

historien, signercr han brcvct Christian. C.C. var hans

signatur, Christian bruktc han i brev til oss kampcnvcnncr.

I nrars 1992 fcirct vi Christian Christcnscns 70-årsdag på

Kampcn. Til fcstkomitccn takkct han på tbrhånd ior initia-

tivct, samtidig sonr hans håp var at vi så dct sont cn iorln-
lcdning til cn Kampen-rangcl. Han ønsket cn gjcstelisrc ntcd

iolk ira Kanrpcrr, ior de ioregåcndc jubileer var viet hcnholds-

vis dct nrilitrre og prcsscn.

I takkebrevct cttcr festcn skrivcr han: "Mt:nncskcr ilcst - tror
jcg - innstillcr scg på cn slags støvcts aldcr når tlc hunrpcr ovcr

3 1/2 sncs. Ikkc jcg. Undcr icstcn, bcnkct blant vcnncr, trlfi
jcg en bcslutning. - Nå skal jcg virkclig ytc. Måttc dcrc barc

ikkc angrc."

Angercn er på ingcns sidc. Vi cr takkncmlige for å ha hatt

Christian Christcnscn på Kampcns sidc i dc sistc årenc av hans

liv. Nå cr pennen lagt ncd. Savnct blir stØrre enn urd kan

bcsk rive.
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dere antagelig til hva han var for oss,

som far, svigcriar og bcstcfar.

Dette skal jeg helle r ikke brukc maqgc

ord på, annet cnn å si at han var

spesiell. Dette kom frem bådc i hans

omgangstone ovcrtbr barfebarna, hans

C hristia n Christensen fotografert av

Anne Lise Flavik

oppmerksomhct overfor oss, hans

takknemlighet over lite og hvor viktig

det var for ham å ikke ligge noen til last

eller være avhengig åv noen.

Jeg tror han har lært oss noe om frihet

og alles krav på frihet. Dette - og

kritisk sans.

For oss har det vært godt å se hvor godt

fotfeste han fikk på Kampen, hvor iort
og hvor sterkt han ble knyttet til denne

"småbycn", som han selv kalte det. I de

siste årene snakket han mcst om

Kanrpen og dere som var hans venncr

der, mindrc om spørsmål som opptok

hanr tidligcrc. Oftc når vi har ringt hanr

for å invitere hanr til middag, elle r rctt

og slctt for å slå åv cn pråt, har han

ikkc vært inne ("Nei, du skjønncr, jeg

var i bydelshusct"), cllcr stått på fartcn

("Jcg må ncstcn brytc hcr, jcg skal spillc

boccia, skjønncr dr...").

Allikcvcl haddc tid til oss. Av og til s.rtt

hirrr oppc ut ovcr l)attcn, cfte r å ha virrt
til nriddag hos oss. Da skrcv han brcv.

Ont oss og barna, om sin barndr)nl, onr

sinc bcsteforeldrc, eller sprcdtc tcnlJ0r

sonr lcgcnden ont dcn hollandskc sjø-

røvcrcn vi skal ncdstamntc fra.

Dct har vært g<ldt å vitc onr dct

Kanrpcn var ior ham: Trygghct, godc

vennert uforpliktcndc sosialt sanrvær,

naboer å stolc på, bygninger sonr blir

restrurcrt mcd respckt for fortidcn,

kafccn, bydclshuset, Kjcnrpcdagcnc,

godc iorretninger i nærheten - og cn

massc annct.

Nu, da han cr bortc, e r dette en takk til
derc som var hans venn0r, og såmtidig

et ønske: Fortsctt å ta vare på hver-

an drc.

Vennlig hilsen

Haakon Christensen

Til G,G,s ovenner pa
Kampen

AR lR BORll. For min familie og

mcg cr dct tungt og vanskelig

...... nu.Tomtog uvirkelig. Dere

kjenner C.C. som dcn "offentlige"

personen og som nabo, venn,

diskusjonspartncr og en man kunne

feste sanrmcn med. Mindre kienner
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Feirin€ aY Eldredagen i Gamle Oslo
7. oktober er Eldres

døg, og den rnarkeres på

forskjellige måter auer

bele landet. I år ualgte

bydelens Eldreråd å ta

initiatiuet til et arran-

gement i Gamle Oslo.

av Ulla Rønnow

I ttttu"" rIL sELVE feiringen av

I -E]dreda-Cen, 
ønsket rådet også å

. . . . -- få ut informasjon om rådet som

et orgen som skal bidra til at eldres

interesser blir ivaretatt i bydelspolitik-

ken. Ivrige pensjonister og medlemmer

av Eldrerådet møtte derfor opp kl. 10.30

en kald lørdag formiddag på Tøyen-

sentrets torg. De fikk hyggelig selskap

av ledere og medhjelpere fra bydelens

tre eldresentre som forsøkte å fange

publikums oppmerksomhet midt i

helgehandelen.

Spennende tllbud
Eldresentrene hadde laget en fin stand

som gav et godt bilde av de spennende

aktiviteter som tilbys spreke og mindre

spreke eldre i vår bydel. Fra Kampen og

Vålerenga eldresenter deltok bl.a. daglig

leder Solveig Moe-[Ielgesen.

Anna Sophie Danielssen og Marie

Hagerup Hansen er begge kampenboere

og medlemmer av Eldrerådet. Det var

nok få kunder over 50 år som unngikk

disse blide og våkne damer på sin vei

over torget denne lørdag formiddag.

Leyende foredm(
Selv om kaffe og vafler (som sko-

butikken serverte) varmet i en frossen

pensjonistsjel, var det godt å komme i

hus i Tøyenkirken. Her hadde Eldre-

rådet invitert alle eldre til treff kl. 12.30,

og cirka 50 tok imot invitasjonen. Pro-

grammet bød på foredrag av professor

Kåre Rodahl: "La oss leve mens vi

lever". Et levende og interessant fore-

drag som satte fokus på eldres livs-

kvalitet' og egenomsorg.

lltusiftafske inrstagl
Deretter var det musikalske innslag ved

musikklærer Oddvar Tobiassen, Alf og

Elisabeth Møller. John LundstøI,

kampenboer og leder av helse-, sosial-

og kulturkomiteen i bydelen, rede-

gjorde for den økonomiske situasion i

bydelen slik den oppleves av en lokal-

politiker. Problemer bydelen har hatt

med hensyn til økonomi, og kampen

for å unngå nedskjæringer av bydelens

tjenester.

Vi takker Tøyenkirken for velvillig

utlån av lokale.

YNGVA FREDRIKSEN
av Robert Lorange

Ån xy,rnn YNcve gikk fra oss den

10. oktober 1994.

Yngva ble en av mine første gode

venner på Kampen da ieg flyttet hit for
over 20 år siden. En engasiert dame

med et stort hjerte for å bevare miljøet

på Kampen, og med stor entusiasme for

den oppvoksende generasjon. Hun

elsket barn, og gjorde alt for at de

skulle trives.

Giennom sitt arbeide i Kampen Vel var

hun en av ildsielene for å arrangere

"Kjenn din bydel" - rebusløp for barn

rundt på Kampen, skirenn i Kampens

park, aktiv i bevaringsarbeidet for miljø

og bebyggelse, og mye mer. Alltid
engasjert og oppofrende.

Hun bodde alene i sin leilighet i Brin-

ken. Flere åv oss som satt i velstyret

siste halvdel av 1970-tallet, var ofte

hjemme hos Yngva. Her ble ideer for

forskjellige arrangementer diskutert, og

det ble gjort mye dugnadsarbeid. Jeg

husker godt de førjulene vi dekorert

engler og utstyr til julekrybbene som

Kampen Vel loddet ut på sine julemøter.

Dette er lenge siden nå. De siste årene

har jeg bare truffet Yngva en gang i

blant på gata. Vi hadde hyggelige sam-

taler, og gikk deretter hver til vårt. Hun

var de senere årene mye på Borgen

Eldresenter i Borggata 2. Sine gamle

venner på Kampen så hun dessverre

altfor lite til.

Jeg vil med dette minnes og takke vår

kjære Ynga for all vennlighet og innsats

på Kampen.
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Karnpen Kro- og Kirkekor

Stor sansslede på Kampen

De sangglade medlemmene i lzrampen Kro- og Kirkekor. (Foto: Anne Lise Flavik )

\\

IDT I DEN TMVLE LJLETID setter

40 sangglade kvinner og

..o.. r rr lll€lll fra Kampen Og omegn

hverandre stevne. For fierde gang gir vi

oss i kast med oppførelsen av Jule-
oratoriet. Dette skjer i samarbeid med

Asker kirkekor, et sammensatt orkester

og solister under ledelse av Klell Mørk
Karlsen.

Kulturbe(,Ivenhet
Konserten er et stort løft både kunst-

nerisk og økonomisk, men vi har vært

så heldige å få støtte fra Bydelsforvalt-

ningen, Rikskonsertene og Kampen

menigher Og vi satser selvfølgelig på at

alle kampenboere går mann av huse for

å få ristet av seg litt av julemaset, og

samle sinnet før den kommende jule-

høytid. Vi for vår del finner det viktig

at slike kulturbegivenheter også finner

sted på østkanten. Trenger du flere

gode argumenter for å sette av kvelden

den 20. desember, kan vi tipse deg om

at du kanskje får du høre naboen eller

slakteren eller læreren eller...?

Juleoratoiet er komponert i 1734 av

Johan Sebastian Bach. Bach er ved siden

av Håndel den betydeligste skikkelse

innen barokkmusikken.

Ny dlrl$ent
Juleorutoriet føyer seg inn i en rekke av

koraktiviteter denne høsten. Sesongen

startet med stor spenning, fordi vi så ut

til å være uten dirigent. Heldigvis sa

Collin Smith fa takk til stillingen som

organist i Kampen kirke, og dermed til
å være vår dirigent.

Søndag 5. november deltok vi i en

konsert i Asker kirke sammen med

Asker kirkekor. På programmet stod

Fores rekuiem og Mendelsohns 42.

salme. l. søndag i advent deltok vi ved

tenningen av julegrana, og 3. juledag

skaf vi oppføre Juleoratoia i Asker.

Utover disse arrangementene synger

koret i tre gudstjenester.

Store og spennende verk, men til våren

håper vi å få gjort litt mer ut av Kro-
repertoaret.

Vi høres!

Ulla Rønnow

NBI Yi tar gierne imot flere hene-

stemmer!
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Gognacfatet på Kampen
Kampen har opp gi"n-

notn årene blitt berømt

for mye forskjellig, men

noe øu det tnest spesielle

må uære hendelsen med.

cognacfatet på Kampen.

3.". .s.t: g. Y : .t : :g. . . .

En'E sKJEDDI; I retuLLÅnl, da

Oslo haddc cn levcndc og

. .I- . trave I havn. Det var skip som

blc lastet og losset langs hclc brygga, og

dct var et yrcnde liv de flcstc av døgncts

tinrcr. Oslo var dengang en havneby, og

på brygga var det cn frodig og mang-

foldig kultur. Brygga var arbcidsstcd for

sjøfolk og sjaucrc i fast arbcid, nrcn

også for folk som var litt mcr ruskctc i

kantcnc, og ikkc passct hclt inn i

vanligc mønstre.

Blandingen av all slags folk og mangc

flottc typer gjorde brygga til ctt av de

mcst spenncnde steilene i byen, både

Cognacfatet skal ha

blitt trillet av båten,

langs brygga, over

Grønland og opp på

Kampen.

(lllustrasjon:

Ingegerd
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som arbeidsplass og som tilholdssted for

ak fraløse fugler og havarerte sjøfolk til

nysgjerrige og eventyrlystne guttunger.

Myttsk prc$
I dette arbeidsmiljøet var det ikke

ukjent at det fbrekom svinn fra lasta. På

brygga kalt snaus. Dog skulle snausen

av et fransk cognact'at på flere hundre

liter giøre Kampcn k.jent over hele

Norge. Fatet ble stjålet under lossing av

cn håt med brennevin, men versjonene

av hva som egentlig skjedde, og hvem

som egentlig var med, har blitt så

mange opp gjennom årene at hele

historien har fått et mytisk preg. Ettcr

tyvcrict av fatct ble hendclsen bcskrevet

i en liten notis i avisen, og historien

kunnc ha cndt dcr og blitt raskt glcnrt.

Revysketsj
Selv i datidens uskyldigc Oslo var ikke

dette cn sak av altfor storc dimcnslone r.

Den kunne ha blin glcnrt hvis dct ikke

haddc vært for datidcns før-fjcrnsynskc

rcvykultur. Chat Noir var landets nrest

populærc rcvysccnc, og dcn var domi-

nert av folkekjære rcvyskucspillcre sonr

ofte hcntet sitt nrateriale fra Oslo Øst.

Cognacfatet dukket altså opp på Chat

Noir. Scenen var en rcttsal, og donr-

meren (Dan Fosse ?) forhørte brygge-.\
\_____
./"

sjaueren fra Kampen (Carsten

Byhring?). Denne forklarte at gutta

hadde trillct et cognacfat av båten, Iangs

brygga, over Grønland og opp på

Kampen. Der hadde halve bydelen

(etter antallet historier opp gjennom

årene å dømme måtte omtrent hele

Kampen vært involvert) blin buden til

fest. Folk kom med melkespann og

krukker for å få sin del av de gyldne, og

på Kampen så sjeldne dråpcr. I sketsien

er de fleste overstadige, og folk sykler i

vegger og går rett ut fra verandaer osv.

Ftodi!, humor
Denne type n historicr gikk rctt hjcm hos

folket. Dct var frodig humor utcn pinlig

moral, og folk tok historicn til sitt

hjcrtc. Skctsjen var drivendc morsom,

og har opp gfcnnom årenc blitt spilt

gjcntatte ganger på radio. Den har blitt

cn av utcnomverdcns karaktcristikker på

Ganrle Kampe n. Hvor.myc som e r sant!

og hvem som egentlig var nrcd, er

uvcscntlig. Kampcn var ncmlig stcdet

hvrrr alt i cn slik historie kunne skic.

En noe mcr nøktcrn versjon sier at fatet

ikke ble håndtrillct, men blc lurt opp på

cn lastebil og kjørt til Gruegata, og der

fortært av siauerenes venner og naboer.

Pålitclige kilder påstår uansett geogra-

fiske betraktningcr at Kampens mest

bcrømte skjønncrc av odlc dråpcr,

Hønag.jengcn, var godt rcprcsentcrt.

Dissc eldrc gcntlcnren dukkct på den tid

alltid opp dcr de t var fuktige sanrm0n-

konr stcr.

Uansctt hvilke dctaller som er korrckte,

så liggcr dc i ct tåkctc grcnseland mcl-

lom fakta og nlyte r. Og der vokser nok

historien bcst også viderc til undcrhold-

lning 
tbr nye Kampe nboere. Hyggelig er

ået å vite at Kampens historie rommer

utallige andre historier med sammc

tblkelige frodighet som ennå ikke er

fortalt!

\
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Bedrin$ av tra_fikk-
situasionen på
Kampen?

eu 1.5. srprsunnn sendte trafikk vil vi i samarbeid med FAU på Kampen

gruppå i Kampen Vel et brev til skole gjennomføre trafikkaksjoner. Vi

. .I . Miljø og Samferdselsbyråd vil eventuelt informere dere nærmere

Raymond Johansen dcr vi påpckte den om når og hvordan.

uholdbarc trafikksituasjonen på Kam-

pen. Brevet ble gjengin i forrige num- Vedr. denne snikkjøring vil vi sterkt opp-

mer av Kampenposten. Til vår store fordre alle Kampenbeboere til å unngå

glede kan vi derfor konstatere at Kam- denne ruta. Det er våre barnehage- og

pen er blitt beæret med helc 7 nye hum- skoleunger det er snakk om, og det er

pcr (vi hadde allerede e n i Elverunrsgata vårt nærmiljø. Vi burde kunne klare å

- Hølandsgata) og alt tyder på at fartcn kjøre rundt. Så bruk Ensjøveien dersom

i de få gatene som er blitt bcærct mcd dere absolutt skal bruke bilen ...

humper er redusert. Imidlertid kan ikkc

Kampcn Vel værc fornøyd før all vill- Forøvrig kan vi ncvne at trafikkgruppa

mannskjøring cr stansct. De rfor har vi jobber med følgcnde saker:

bedt Samferdselsiefen om å vurderc

alternative fartsregulercnde tiltak sonr 1. Anlegging av fotgjengerfelt mcllom

Oslo Sporveier kan akscpterc. Vi har Kampen Hageby og RIMI
utarbcidct noen løse forslag, nlcn tar

gjernc imot nyc idccr. 2. Ny skilting i krysset Normannsgata/

Aurskoggata slik envciskjøringen

Snikkiøringcngjcnnonrindustriområdct rundtkirkenrcspekteres

Skcdsnrogata/Rolf H ofnrosgate cr ct

økcndc problcm. For et år sidcn anslo .j. Gjeninnføring av automatisk "grønn

I ui tallct til å værc runclt 150 bilcr i nrann" i kryssct Kjølbcrggata/ Hage-

timen i rushtida. En telling i tirrrigc ukc gata

r ftonsrarcrre imidlcrtid at trafikkmcng-

dcn økcr. Dct cr tydelig at stadig ilcrc 4. Bedre stcnging av iotgjengcrovcr-

oppdagcr dcnnc mulighctcn. Vi hirr dcr- gengcn mot Ensjø

ior bedt Byrådcn om å sørge for at Vcg-

vcscnct tar kontakt nrcd grunncicrne .5. Stanso kjøringcn på gangveicn

for onr nrulig å få giennomført en fri- mellom Jordal Amti og Ungdoms-

villig stcnging. Vi har inridlertid bcgrcn- hallen.

sct tro på dettc, dcre vct selv hvor lang

tid dct tok iør Vcgvescnot maktct å ut- Skulle du ha trafikkiorhold på hlertet,

plasscrc 7 fartshumper, og vi har sclv ta kontakt gjennom Vclcts postkassc på

tatt egne initiativ ovcrfor grunneiernc. Bydclshusct.

Skulle ikkc dettc førc franr, vil vi ganskc

raskt bc Byrådcn om å omregulcrc

Skcdsnrogata slik at snikkyøringcn kan Vennlig hilsen

stanscs. Dcrsonr dcttc blir alte rnativet 'l'rafikkgruppa i Kampen Vel

aaaaaaa aa a aaaa a aaaaa a aa aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaa aa aa aaaaaa aa aaaa aaa aaaa aaaaa a aa
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Ledig
rrgDarnenage-

I.

Prass
i Damvokterens frilufts-

avdeling for barn over 4 år.

Vi reiser med egen turbuss ut

i naturen for å leke, lære og

gå på oppdagelsesferd.

Pris kr. 2500 - 2700 pr. mnd.

KSPB A/S

Ttf.22 67 28 81

JURIDISK
RADGTYNING
tør du et spØrsm&I eller
problem øo juridisk ørt?

Arv . Skifte . Skilsmisse

Ektepakt . Testarrrerrt . Gjeld

Pengekrav . Husleie . Arbeid
Fremmedrett rn.m.

Ta kontøle med:
Rettshjelper, cand. jur.
Margarete WnHsberg
Knrrrpen Bydelshns

Bøgara 21, 3. etasje

Telefon 22 19 92 92

Rimelig!
Velkonmen!
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Den overbefolkede
SørumsElata L
Romantikere har ofte

forestillingen otn at tre-

busene på Kampen ble

bygd øu lykkelige

arbeidere sorn en form

for eneboliger. Yirkelig-

heten er betrøktelig mer

bister; de fleste er rene

leiegårder i tre, preget

au stor ouerbefolkning i

forrige hundreår.

av Erik Oluf Melvold
a a a a a ta aa aa aa a a a aa aa oa aa a a

oM KJENT r,Å ponsreoEN Kampen

i Aker kommune til 1878. da

...... den ble innlemmeti Christiania

og murtvangen gjort gjeldende. Alle

trehusene er med andre ord eldre enn

1878, og de fleste av de største er reist

umiddelbart før innlemmelsen. Det var

utvilsomt en hektisk byggevirksomhet

her oppe i 1876177.

Nå visste man allerede i god tid før

1878 at innlemmelse ville skje, og alle-

rede i 1870 satte Christiania Magistrat

ned en gate-/veinavnkomitd for å se på

de umulige navnene på Kampen. Situas-

jonen var nemlig den at forstadboerne

hadde gitt sine gater navn som allerede

fantes i byen. Konsekvensen av komite-

ens arbeid ble en lang rekke omdøp-

ninger. Den vesdigste delen av Brinken

het for eksempel "Underhaugsveien" og

ble omdøpt til Brinken, "Udsigtsgaden"

ble til Vestbygata (senere Sons gate),

"Markveien" til Nannestadgata, "Smed-

gaden" til Ullensakergata, "Brunsgade"

til Norderhovsgata, bare for å nevne

noen. De nye gatenavnene er stort sett

hentet fra Akershus, og uttrykker mulig-

vis hvor mange av de første kampianer-

ne var født.

fldll$ere Øvre $ade
"Øvre gade" var det gamle navnet på

Sørumsgata. H jørnehuset til Norder-

hovsgata, nummer 1, er i tre etasier,

med sokkeletasje i mur, trolig bygd rett

før 1878. Den opprinnelige leilighets-

fordelingen var: 1 leilighet på fire rom

(pluss kjøkken) pluss butikk, i andre

etasje: 4 toromsleiligheter (pluss kiøk-

ken) og i tredje etasje: 4 ettrommere

(pluss kjøkken). Siden flateinnholdet er

likt i andre og tredje etasje, får man

mistanke om at torommerne i virkelig-

heten er avdeltc ettromnrere.

Det ble foretatt kommunale folketel-

linger i 1883 og 1899. Begge disse for-

teller om grov overbefolkning i huset. I

1883 bodde det hele 44 mennesker der,

hvilket gir en tetthet pr. Ieilighet pA 4,9.

Enda verre va_r det i 1899, med et be-

boertall på 48, det vil si hele 5,3 pr.

leilighet! Siden 1899-tellingen gir flere

data enn 1883, skal den legges til grunn

for noen opplysninger om boligfor-

holdene for nesten 100 år siden:

I den romslige leiligheten i første etasje

bodde Nyland-arbeideren Christian (42

år) og kona Karoline (37), med deres ni

barn. Fødselsårene for ungene var 1881,

-82, -84, -86, -90, -91, -95, -97 og-99.

Siden Karoline bare var 37 år, var det

rikelige muligheter for ytterlige familie-

forøkninger. Prevensjon var som kjent

ukjent for arbeiderklassen i den tiden.

(fortsetbs nederst neste sde)

Sørumsgata 1 (Foto: Bård Brinchmann Løvi$

aaaoooaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Nye planer for
Kampens Park
av Jan Erik D- Hansen
ao aaa a a a aa a aaa aaa a aa aa a aaa aaaa aa a

Tirsdøg den 75. nouember hadde

Kampen Vels styre inuitert til et

åpent medlemsmøte, og omlag femti

hampiønere hødde funnet aeien til

festsalen på bydelshuset, huor de nye

planene for Kampens Park og Thor-

bjørn Egners Plass ble presentert.

ne GrnparEn Å'/S Hpor vr invitert landskapsarkitekt

Ingrid Ødegård. Hun presentefte de foreliggende

. . . . . . planer for Thorbjørn Egners Plass og området rundt

kirken på en grei måte. Planene så lovende ut.

Robert Lorange fortalte om Miljøbyen Gamle Oslo, og hvil-

ken rolle de spiller hva trykkbassenget angår. I Byrådets bud-

sjettforslag for 1995 foreslås bevilget penger til å etablere et

grunnt vannspeil oppe i bassenget.

Fra Park og Idrctt kom landskapsarkitekt Berit Hartveit. Hun

fortalte om bakgrunnen for prosjektet med Tøyen Kulturpark

og Kampens Park, og fortalte om finansieringog tidsplaner.

Fra Snøhetu Arkitektkontor kom landskapsarkitekt Johan

Øptengen. Han presenterte planene for Kampens Park, og

fikk en dcl motbør på grunn av sinc planer om å flyttc

barneparken over til den andre siden av Røgata, hvor Park og

ldrett holder til i dag. Planen gikk ut på at det skulle være en

"historisk" park uten noe gierder, mens den parken som

ligger mot ligger mot jernbanen skal være "lekepark". På

parkens høyeste punkt vil det bli et vannspeil, og det skal bli

åpnet som det utsiktspunktet det opprinnelig var. Det blir

tynnet ut i den lave vegetasionen rundt trykkbassengeq mens

alle store trær, som er'ved god helse", skal få bli stående.

Det var ikke helt klart hvor man skal bygge bro over Økern-

veien i den hensikt å knyne Kampens Park Til Tøyen Kultur-

park. Kanskje blir det to broer?

Man ble også presentert for det fotografiet som var blitt

sjenket oss av en eldre herre ved navn Gunnar Syversen, som

hadde bodd i den "tranga" hvor Jordal Amfi nå ligger. Bildet

var tatt i 1950. Meningen var at han skulle overrekke det selv

på dette møtet, men han var blitt syk, og måtte derfor melde

forfall.

Til slutt vil leg oppfordre alle til å bli medlemmer av Kampen

Vel, det koster kun fcmti kroner pr år i kontingent. Da får

man blant annet skriftlig invitasion til de åpne Velmøtene.

En pussighet er at datteren Marie (18

år) hadde jobb som "expeditrice" og

sønnen Sverre (17 år) som "volontøro.

Med andre ord to ungdommer som

hadde søkt yrker utenfor den tradis-

jonelle arbeiderklassebakgrunnen.

Grovt overbefolket var en av ettrom-

merne i tredie etasje. Her leide typo-

grafen Johan (34 år) og kona Johanne
(37), med deres seks barn, pluss trolig

Johannes' 75 år gamle far. Det eldste

barnet, Carl Victor Herman (man snob-

bet ikke sjelden oppover når det gjaldt

navnegiving) var tretten, den yngste,

Sigurd Kjartan (hcr har en nasional ten-

dens slått gjennom) bare ett år.

Ser vi på mennenes yrker i gården var

fem arbeidere, to håndverkere (typograf

og tømmermann) og to løsarbeidere

innen bygg. Overraskende mange av de

voksne var født i byen, hele syv, og tre i

Aker. Sverige yar som vanlig godt rep-

rcsentcrt, med tre stykker.

Folketellingslistene ble utfylt av gårdens

egne beboere, og man støter io under

tiden på en noe selsom rettskriving: i

tellingen for Sørumsgate 1 skrives for

eksempel 3 som "thre" og 9 som "nih".
Fint skulle det være, selv om man var

fanig.
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Juletreet på Thorb j ørn Egners plass

Tanker rundt det
fierde tre
Kienner du Ulrik og

Madeline? De hør gjort

noe dere andre bare kan

misunne dem, og sotn

dere aldri uil kunne

klare å oppnå.

av Jan Erik D. Hansen
aaaa

uN sEKs Ån gamle har de nemlig

rukket å få med seg allc de fire

G..... juletrehenteturene Kampcn Vel

har arrangert til Maarud Skog i Sør-Odal.

Dct cr kanskjc på sin plass nå med for-

tellingen om hvordan dette startet; og

hvorfor akkurat Sør-Odal? Dct cr da

visselig granskoger nærmere enn det?

Idden om et iuletre foran kirken ble unn-

fanget på et velmøte en gang i 1991, og

jeg vil gi den nylig avdøde Christian

Christensen størstedclen av ærcn for

dette. Det hadde seg nemlig slik at han

kjente skogvokter Harald Robert Røer

fra skoledagene, og slik ble kontakt

med Maarud opprettet. Dette første

året var det ikke så svært mange av oss

som reiste dit opp, men skogeier

Ulrik og Madeleine med julestjernen. (Foto: Arne Kristiansen)

Thomas Stang var så begeistret for vårt

tiltak at han mente dette måtte bli en år-

lig foreteelse, hvilket det da også er blin.

Lørdag 26. november i år møtte et

dusin barn, og like mangc voksne opp

foran kirken. Det var solskinn og pluss-

grader, og svært lite som indikertc at

det kun var fire uker til julaften.

Etter nesten halvannen times kjøring

var vi fremme, og det blc tent bål hvor

"Kaffelars" koste seg, og hvor vi grillet

pølser. Så inntok treet en mere jordnær

stilling. Det hadde, på sin solfylte vest-

vendte ås, strukket seg meget siden i

fjor, da det ble funnet for lite. Nå var

det derimot blitt atten år og stort.

Vel - det var litt dissens om hvorvidt

det var atten eller nitten. La oss da

heller si atten, atten og en halv, nitten,

så gjør man alle til lags.

Uansett var det blitt ganrmelt nok til å

kjøre bil, og det fikk det da også gjøre.

Jcg tror nok det så frem til å komme

ned til Kampen for t'ørst å få glede oss

alle med sitt nærvær, og for scnere å

varme strøkets gamle.

H jemturen gikk glatt, brannvesenets

kran gjorde jobben sin, og så var det

bare å få satt lys og stjerne på treet. I år

gikk dette svært så greit, da vi for en

gangs skyld hadde skaffet en lift, så

undertegnede slapp å klatre opp slik

han tidligere har måttet g,jøre.

Mer skjedde ikke før på søndag. Da var

det tenning av julegranen. Fremmøtet

a a aaa a a a a a a a a a a a a a aaa a a a a a a oa a a a a a a a a a a a a a aaa a a aa a a a a a aa a a a a a a a aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a
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Henning Kristiansen foran lastebilen med juletreet. (Foto: Arne Kristiansen)

Hovin
Rotary

Etter snart to år i Leiv Ryves Saloon,

innerst inne i Kafd Kampen, har Hovin

Rotaryklubb definitivt befestet seg på

Kampen og arbeider nå for i stadig

større grad å engaslere seg i lokal-

miljøet. Rotary er en verdensom-

spennende organisasjon som består av

enkeltklubber med 20 til 200

medlemmer. Klubbene holder møter 6n

gang i uka og arbeider for å fremme

mellommenneskelige relasjoner, etikk

og yrkesmessige kunnskapsutveksling.

Videre er internasjonalt samarbeid og

ungdomsutveksling et viktig satsnings-

område med blant annet stipender for

utenlandsstudier mm.

Hovin Rotary holder sine møter hver

torsdag mellom kl. 11.30 og12.45.

Dersom du har spørsmål om Rotary,

kan du ringe Trond Vurschmidt,

telefon 22 64 65 90 eller Trond

Bastiansen. telefon 22 68 91 83.

/,

I
I

var upåklagelig, folk strømmet til mens

Kampen skoles musikkorps spilte.

Klokken seks sa res. kap. Aud Sigurdsen

noen ord, og granen lyste opp i all sin

prakt. Det var gang rundt juletreet, og

man strømmet så inn i den nyoppussede

kirke, som ble velfylt. Kan det ha vært

over fire hundre med stort og smått?

I kirken var det et relativt omfattende

program med allsang, og med musikk

av veterankorpset. De glorde en god

jobb, og det samme gjorde operasanger

Paul Berner Kjønnø. Kampen Kro- og

Kirkekor var, som alltid, dyktige. D'en

tidligere nevnte Madeleine sang og

tente et lys, og til slutt sang alle "Deilig

er jorden', før det var kollekt til inntckt

for kirken.

Hva kirkehuset angår vil jeg gi min

honnør til Terje Berner for oppussing,

og til Peer Lorentz Dahl for de nye

glassmaleriene i koret. De bidrar dog til

at altertavlen ikke blir så fremtredende i

dagslys (les: kirketid), og det kan man

jo ha delte meninger om Men ett er

sikkert, og det er at altertavlen i hvert

fall er unik!

Hele arrangementet varte i bortimot en

time og tre kvarter, og det er kanskje

litt lenge for de minste, men jeg synes

det ble vellykket, og håper dere dukker

opp også neste år. Til slutt vil jeg bare

nevne at turen for å hente juletreet er

åpen for alle kampianere, og samtidig

vil jeg herved, på vegne av Kampen Vel,

få takke kirken for at vi fikk benytte

den til vårt arrangement også i år.

JULETILBUD!

Ringhjørnet AS

sTonn0s[ & YID[0

ilan - fre t2.OO
Lør - søn tt.OO

Bøgt - 24
22 67 a7 (D6

- 23.OO
- 23.OO

Smågodt

NI videofilm
Tilbudet varer frem

TOQp*ne

15,-
tiI julaften
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Det
var en
Ean$rr

Butikke?te
på Snrnle Kampen

3.". .Y.".1'.| :. It i 1".: I : :r. . .

ET ER |KKE LENGE SIDEN, når mar

regner i år, men av og til føles

. . . . . o det sofl det er et helt liv siden

- et annet liv. Den gang da det ikke

var TV, den gang da det å høre barne-

timen på lørdagvar det helt store, eller

å stå utenfor kirken og se på brud og

brudefølge, og drømme seg bort i sels-

kapskjoler som var så fine at øynene ble

store og drømmende.

Den gang da det å kunne ake fra gamle

parken, nedover Norderhovsgata, ned

Brinken og helt ut til Økenveien, ikke

bød på de helt store farer. Den gang da

vi kunne slå stikkball i gatene og likevel

kunne passe på de få bilene som pas-

serte. Den gang jcg satt på trappa til
frøken Arnesen i Norderhovsgata 11 og

ventet på hesten fra bryggeriet, slik at

jeg kunne putte brødskalker i havre-

posen. Det er førti år siden - et helt liv

siden.

Den gang Kampen var annerledes. Vi

var mange flere her oppe på Kampen

den gangen, det var man$e flere små-

bedrifter og butikker.

Butikker ja, hvor ble det av dem ?

Begynner vi nederst i Normannsgate og

spaserer oppover, var det Baker Her-

mann Foss, litt ovenfor Kolonial Enger

(Egner) på hjørnet til Hølandsandsgata,

kolonial Eriksen, litt bort i Hølandsgata

var det Brevik Mekaniske Verksted, og

en melkebutikk. Fortsetter vi videre

opp Normannsgate på venstre side,

haåde vi en kotonial og litt oppover en

delikatesse og manufakturforretning. Så

kommer Kolonial Holm, Samvirkelaget

og over gaten Kortevarer Knatterud.

Videre i Bøgata var det Thorsen

Tobakksforretning, i Bøgata l0
Delikatesse og Manufaktur. Her på

denne siden lå også en Vedbod. På

høyre side Blomsterkjelleren til Emily.

På hlørnet Kampengata/Bøgata Kolonial

Otto B. Så var det melkebutikken til fru
Rommen. På hjørnet Skedsmogata/Bø-

gata lå Kolonial Durum. Og på neste

hjørne i kjelleren Baker Knutsen. På

høyre side en melkebutikk, der Obos-

blokka ligger i dag var det også 2 - 3

små butikker, på venstre side Kolonial

Alum, høyre side, Guldahl Kortevare og

opp trappa en manufakturforretning.

Nå tar vi en sving og går ned Norder-

hovsgata. Der lå det på høyre hånd en

kolonial og en melkeforretning. Opp til
venstre i Nittedalsgata lå en kolonial og

på hjørnet Norderhovsgata/Søru msgata

i kjelleren lå en grønnsaks-.og blomster-

butikk (jeg tror eieren het fru Olsen)

På hjørnet Skedsmogata/Norderhovs-

gata lå Halvorsen Kolonial fra1.878,

som vi overtok . Dessverre måtte den

opphøre i 1985. En avstikker bort i

Skedsmogata var det vedbod og melke-

butikken til frøken Dønnum og korte-

vareforretningen til frøken Arnesen i

Skedsmogata 5. Det er rart å stå utenfor

denne butikken, eller rettere der den lå.

Her bodde mine oldeforeldre som unge,

på to små rom og kjøkken med åtte

barn og en hund som het Pelle.

På høyre hånd nedover Norderhovsgata

lå Kulland Bakeri, Øksdal Kolonial og

på venstre hånd Østa Tobakk. En liten

avstikker ned i Brinken lå en skomaker.

Videre i Norderhovsgata 11 Iå melke-

butikken til fru Arnesen og på hjørnet

Dagny Parfymeri (senere min sviger-

mor).

Så var det Bakeri og utsalg Breidin. På

hjørnet Norderhovsgata/Nannestad-

bakken, kortevareforretning og over

gaten Kolonial Fjerdingby - og hvem

husker ikke Mor i bakken ?

Opp i Nannestadgat4 fantes både elekt-

riker, tobakksforretning, og skomaker. I

Brinken var det både bensinstasjon og

andre forretninger som jeg ikke lenger

husker navnet på.

Alle butikkene jeg har nevnt er borte,

det var sikkert flere også i tillegg til
andre næringer. For førti år siden

bodde det flest fabrikkarbeidere på

Kanpen. Hver morgen kunne mann

ved seks - halvsiutida se en strøm av

folk, med veske under armen. I den Iå

det mat til to spisepauser og en brenne-

vinsflaske med kaffe. Det var den gang

vi var 11 - 1200 elever på Kampen

Skole - det var den gangen at skolene

ble gjort rene hver dag og hovedrent jul

og sommer) det var den gang det ikke

var farlig å gå på WC på skolen, det var

alltid voksne til stede, det var den

gangen vi fikk skolefrokost, bøker og

skrivesaker.

Jeg tenker på alle de som sto bak disken

i disse forretningene, som kjente hver

enkelt familie, kjente til problemer og

gleder og som visste hva hver enkelt

kunde foretrakk. Det var den gangen du

fikk hjelp hjem etter å ha handlet, som

fikk lov å handle på borg når ukelønna

tok slutt. Akk ja, heldigvis går det fram-

over - synes ikke dere også det ?
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Ianker
omkrin€ min
skolehverdag,
Jeg synes det var veldig vanskelig å begmne

S ungdomsskolen. Det er veldig vanskelig å

få gode karakterer. Det er vanskelig å forstå

både læreme og andre venner. Egentlig får

jeg hjelp hjemme, men det er ikke alltid nok

tur meg. Det viser seg at det er stor forskjell

$ barneskolen og ungdomsskolen. Det var

flerepraKiske fag på barneskolen, men nå

$ ungdomsskolen er det mye mer teori.

Hvis vi vil ha hjelp på prøvene, sier læreme

at de ikke kan gjøre noe. Jeg spurte frøken

flere gangerom vi ikke kan tegne. Men hun

sa rpi, du er ikke på bameskolen nå mer.

Det er mange ungdommer som har gode

karaKerer, men iklte alle har det. Det synes

de er leit, og det liker ingen. Alle prøver å

være flinke, men det er vel ikke deres sltyld

at de ikke er flinke. Jeg tror ingen vil at de

skal få dårlige karakterer.

Hilsen en 73åring på lhmpen skole

Bondegården
På bondegården er det 5 sauer (den ene er

syk), 1 gris, 8 kaniner og 2 marssvin, 16

høner og2 haner, l hest og en katt.

Navnet $ bonden er Nina Seljord. Navnet

på hjelperen er Heidi Tønnesen.

Det kommer alltid bam og voksne og ser

$ dyrene. Dyra pleier å være ute. Om

vinteren er dyra inne, det er bare hesten

"Myra" som er ute om vinteren. Det er et

stort hus til høner og et utebur til to kaniner.

Hønene går fritt ute.

Barnerldtn$
Hver lørdag og wndag er det barneriding for

10 kr. pr. tur. Det er max 6n - to turer pr.

person. Myra er en sikker hest å ri på selv

om hun er en stor hest. Myra er fording.

Ttl alle som C,år tit
bondegården
lkke gi dyra mat, de kan bli syke av br mye

eller bil mal Dere kan ha med brød o€i

lignende, men da må dere legge det i kassa

på redskapsrommet eller gi det til bonden

Nina/Heidi.

Dere kan gi en slant til bondegården eller bli

med i wnneforeningen (eller begge deler).

På forhård takk

Vibeke Fredrilsen og Ellse Ølsnes,78

KØBB (Kampen Økologiske

Bamebondegård)

Skedsmogata 25

0655 Oslo

Disco på
Kampen
Bydelshus
På tGmpen Bydelshus er det barnedisco og

ungdomsdisco både om sommeren og om

vinteren, altså hele året. Det er bamedisco

annen hver fredag og ungdomsdisco hver

tirsdag. Det er fors$ellige aldersgrenser for

å komme inn.

Like før jul pleier de å anangere juleball

for barna(ungdom). Det er både jenter og

gutter som kommer for å høre på musikk.

Spise, treffe kjentfolk, høre på kule sanger,

spille biljard og danse. Ungdommene synes

også det er gøy å bare se på (sitte i sofaen).

Det er også en kiosk der hvor man kan

kjøpe boller og brus. Det koster kun 5 kr. å

komme inn. Det er kule ledere og en kul

disc-jockey som fleiper i sangene for at vi

skal le av han.

Kampen
Barnehage
Vi harsnakket med noen som arberoer S
bamehagen og intervjuet dem:
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Vi spufte dem om de hadde bste planer

til daglig, de svarte at de planlegger uke for

uke.

Bamehagen åpner kl. 7.30 og varer helt

til kl. 17.00. men det er ikke alle barna som

blir helt til kl. 17.00. De er 6 avdelinger i alt

i barnehagen, og det er 18 voksne til-

sammen.

Dere har fåft en bondegård, har det på-

vi r ket hverd a ge n de res?

- Vi bruker den veldig oftre, barna mater

dyrene, og det har noe med det de lærer å

gørc.

Bama blir ikke helttil kl. 17.00, men

noen blir det, og hvis de vil hvile, så hviler

de.

De pleier å feire bursdag til bama. De har

møter h\er uke.

Iagl$in$
En tagger bruker som oftest tusjer eller

spraybokser. En som bare tagger, glør det

som regel ulovlig. Han kan også lage piecer.

Blir noen tatt for å tagge, kan man få en

stor bot. Politikeme skjønner ikke at dette er

kultur og et fint miljø. Taggerne pleier ofte å

tagge på Oslo Sporveiers kjøretøyer. Politiet

har fått mange taggere, og de har fått store

bøter. Mange taggere lager lov,lige piecer.

Alle som tagger synes at tagging er kunst.

Det synes kanskp andre som ser bra

grafikk, også.

Bame- o(, ungdomssidene er skrevel

av elever i klasse 78, Kampen skoe

\



"Livet mitt er treverk"
Te k st:

Stein Arne Hovc
Foto:

Bård Brinchmann Løvvig
aaaaaaaa

f lnnn Hor.DER rn i Brinken 23,

ll der han i samarbeid med Sven
U Neset driver med luting og

restaurering av gamle bygningsdclcr.

Lokalet er stablet fullt med trepanel,

dører, vindusrammer og gulvplanker

opp langs alle vegger, og vi er knapt

kommet innenfor døra før innehaveren

er i gang med en engasjert udegning om

brystpanel, stående vekselpanel og

himlinger. Ivrig viser han fram store,

tykke trepianker fra begynnelsen av

1800-tallet.

Vidar kommer fra Espa i Stange

kommune på Hedmarken. Fcr tre år

si<ien siuttet han som medarbeider på et

senter for stoffmisbrukere, cg begynte

meci restaurering av gamie ovner. Etter-

hvert dreiet interessen seq mot treverk.

og han begynte med riving og restaure-

ring av gamle tømmerhus. Nå har han

nylig flyttet bedriften til Oslo, og ctter

en tid mcd pendling mellom Espa og

Kampen, har han innredet hybel vegg i

vegg mcd forrctningen. Og arbcide gjør

han til tider døgnet rundt. Etter-

spørselen cttcr gamle bygningsdcler cr

stor, og interesserte stikker stadig

innom for å kikke på varene. "Jeg kan

tilby alt fra gulv til tak - full pakke."

fulen nrøblcr sr-'nr dragkisie r ug skap

overlater han til brukthandlene.

Gjenbruk
lIlÅ^. ^. ^8 -',;- ''nLs osto- ^^-l- +.-l','.

6Oltll! (l Llrur

som kan rives ned og gi materiale tii
oienhrtrL Finnpr hcn pt ocnnplt

iorfailent hus med "gras oppetter

veøotn oa hpnoplås for innacno\Åørt'-oD- "o _'-"o-'-- ""' ""'o-"o---'-t

Vidar Østerhagen er en

entusiast. Han prater

on trepanel med pasjon

i røsten, og bdr bare

harne til ouers for hus-

eiere sam ikke aet å ta

uare på gamle, uel-

bygde hus.
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sporer han opp eieren og tilbyr seg å

rive det. Han har en liste på to full-

skrevne A4-ark over gamle riveferdige

hus han har kommet over på turer

rundt omkring i hjemkommunen. De

står og råtner opp, og ingenting gjør

Vidar mer forbanna enn huseiere som

lar husene forfalle uten å løfte en

finger.

Han jobber med å få en avtale med

Oslo kommune om å få fjerne bygge-

materiale fra gårdef som står rive-

ferdige. - Millioner av murstein blir
kiørt rett på Grønmo istedenfor å bli

brukt på nytt. Nylig sendte han et lass

med murstein til en byggherre i

Lofoten.

By{llesklkk
Gammel byggeskikk og -historie er

viktige interesser. På Kampen har han

havnet midt i smørøyet, synes han. "Jeg

fikk hakaslepp første gangen jeg kom

hit", forteller han. "Gikk bare rundt og

glante. Du veit, en fyr fra bondelandet

som meg føler absolutt sjarmen ved

miliøet på Kampen." Den sjarmen giør

at han ser på lokaliseringen her på

Kampen som permanent.

Men han trenger mer lagerrom, og er

på utgikk etter større lokaler. Tenk om

han fant et sted med romslig plass her i

området? "Det hadde vært drømmen.

det!"

Htelpesendln$er fil Latrfia
I dag driver menigheten med mange

ulike aktiviteter. Det er faste møter hver

onsdag og søndag, der det typisk deltar

rundt 40 personer. Menigheteir har

arbeid blant stoffmisbrukere, og be-

søker jevnlig de innsatte på Ullersmo-

fengslet. De driver med gateevangeli-

sering på Tøyen, og støtter misjons-

arbeid i Uganda.

Det drives også et aktivt arbeid med

hjelpesendinger til Latviå. 3 - 4 ganger i

året drar busslaster med mag klær,

rullestoler og forskjellig utstyr til
utdeling blant trengende i Larvia. Brukt-

butikken "Oasen" som ligger vegg i

vegg med menighetens møtelokaler, er

et direkte resultat av detie arbeidet.

Butikken har eksistert to år i ianuar,

opplyser Arnold Vige.
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Velkommen til din lokole

IGBANK
Personlig økonomisk rådgivning
Skoileplonlegging
Forsikring
[ån
Viso - smortkort - minibonk

I(REDITI(ASSET
Tøyen llfi.22 68 86 29
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Kristi Menighet på Kampen
feirer lO0-årsiubileum

| * ou,*.* KRrsrr MENTcHE-r- sttt luu-

I arrluUil.um. Dette ble markert

..... den 4. desember med et arrange-

ment i menighetens lokaler i Skedsmo-

gata. Representanter fra flere menig-

heter og organisasioner var representert

og frembrakte hilsener, blant andre P 22

og Pinsemenigheten Saron, som menig-

heten på Kampen har samarbeid med.

Kampen Kirke var også blant de invi-

terte, forteller Forstander Arnold Vige

til Kampenposten.

Menigheten har i alle år holdt til på

samme tomt, bortsett fra de første få

årene i Kjølberggara27. Bevegelsen het

opprinnelig Kampen Frie Mision og ble

grunnlagt av Anton Fladberg fra Rakke-

stad. Han kom til Kristiania som 17-

åring, og var ivrig med i vckkelsene som

særlig pågikk i de østlige bydelene.

Den |or'ste Ii $e Priv atskofe
Fladberg startet også Fladbergs

Kristelige Privatskole i 1901. Skolen

hof dt også til i Kjølberggata2T fra

starten. Utdannelsen var syvårig og ble

avsluttet med en spesiell "kunnskaps-

prøvc". Det var ingen offentlig støtte til
skolen, alt ble bekostet av frivillige

gaver. Den Kristelige Privatskole ble

nedfagt i 1919.



Kampenposten ønsker alle
en riktig god iul!

lesere

Oslo Brukthandel
Gladengveien 15

Er stedet for kiØp og salg

for østkantens beboere
*{r*t**

Vi har rammeverksted,

omtrekk av møbler og

eget snekkerverksted.

Vi er til for å brukesmed

hyggelige priser.

Kom og ta en titt da vel!

Velkommen

Bydelsuwals 06
Gamle Oslo"

har åpent møte tirsdag 20. desember i
Grønland bamehage, Nordbygata 1. Inn-
legg fra publikum fra møestan kl 18.00 .

ril 18.30.

Av saker kan nevnes: bydelens økono-
miske situasjon, budsjett og handlings-

plan for 1995, forebyggende arbeid

blandt eldre, omorganisering av Enerhau-
gen hjem for eldre, rapport om skolehel-

setjenesten m.fl,
Sakene ligger til gjennomsyn på biblio-

teket og i bydelsadministrasjonen fra 9.12.

Henvendelser pr dI. ttl:22 08 26 32.
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IEYEil BOK& PAPIRHUS A/S
ROLF THORSTENSEN

TøYEN SENTRET
Hagegl. 28,0553 Oslo 5

rrl. z2o8 46 41 - sz oi J". f9rd.-ens største rekord-

Fax22 r, Or r"'' --' leksikon. 6OOO utroligB'
vanvittige rekorder fra

sc}ttBs_fED Kr.lce,-ØGF72t4rcørynE

Kampen frisØr
22 68 (l9 02

30o/o på alle behandlinger i januan
Vi har spesialprodukter for langt hår (Lifetex).

Åpningstider: Mandag - fredag: g - l7
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