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",*$7- >)dKAMpEN vEL NYrr#
GITNERALFORSA]4LING

I januar/februar skal det avholdes
årsr.rØte i Kampen VeI. på dagsorden
stti r beretning. og styrevalg.
uar du \zsE-tTl å 6ffiæi-f-styret,
vi håper på nye krefter?
Ta kontakt med oss : Møt opp på
årsncltet I

SKIRENN I PARKEI.]

For fjerde gang blir det vinter-
Ieker i Kampen park. Det sk-al konk-
urreres i både hopp og langrenn. På
m€nysn står pØlser, brus og kaffe.
Har du lyst, så kom å bli med!

AI.INET

Utpå vinteren blir det mØte om by-
fornyelsen. Hva skjer når myndig-
hetene fØr påske skal fatte endeliq
beslutning orn planene for Kanpen?

KONTINGENTEN

Kampen Vel- har rnange medl_emrner.
Men alle er ikke like fl_inke til å
betale kontingenten. Her burde man
l-ære av pensjonistene som alltid
er tidJ-ig ute.
En forening med mange ubetalende
medler'.uner blir tungdrevet, og det
blir vanskelig å opprettholde alle
aktivitetene . Velavisa, m@ter, sk j--
renn, parkfester, eldreturer, mm
koster penger. Derfor har vi_ ved-
lagt innbetalingskortet, og opp-
fordrer både gamle og nye medlenmer
til å betale kontingåntån.

K_ATNPENFOSTE}I
AVISA Ttt KAmPEht Ve[:+,1990

, fl W,oPyt/u,ld ogr ltathi/Zø-

Arb!iltt b/z aul,ufrI /1/2.1900

4/ruz: l'lAY DKrTT N/ts€EN
ytrylrtqAr+ 6/

KAMPENPLANENE

f over et år har det vært stille o
helhetspl-anene for Kampen.
FØr:st i disse clager har bypJ-ankon-
toret og boligeLaten (tidl j-gere
saneringssjefens kontor) igjen tatt
fram Kampen-saken fra skuffen. De
skal nå vurdere prc.rtestene og
kornmentarene sorrt ble sendt inn fra
r(ampen Vel oq ltar)ge, Irråtlr.i e atldre
for over et åi: s-idei-r. llå.;: clet er
gjort og de li.rr laget en inttstill-
itg, skal blzgniirgsrådet og boliq-
utvalget for sist-e.gang behandle
saken. If@lge pt-rnen skal dette
skje like f Ør jjska j L9B I.

Hvil-ken frat,rtici vettter de ca.25
rivingstrrtede lrttseue i, str@ket, de
mange trrtede .Li,beidsl-,lassette, alle
de foreslåi-1-e i)ir r-kerli.ugshr.tsette,
cerrassehustrl-ant r 1angs Brirri<err,
1u.1,;susblokli--fors1 ag <pierst i irlorcl-
erhovsgata, crs\/.

Styret rril l.@1ge oop alt dette
etfer -irrl \/i rrrrrrF,rr-,1rar r'ro6]Iemrn-.- L',i' !

ene til fortsatt å sl-rrtte opp ofir
bevaringsarbejdet. Ilten en stor og
krafIi rr nr-rnniorr arrre-rfnr mrznd i aho]_-\/v9! rv! lrrJIrurYrl9u

etie kan deler: arz det vi har
arbeldet for grjennorn rnange år lide
nederiag.

Slutt ak t-.i tzi ()l)r) (-i1rr rzelet l
Ta korrtakt r,reri sL.rureL.'
Kom på rrår l<ontort-icr i Nannestadgr.
7 hver toi:sdas f ra l( I " 20 21 . 3 0 :

, r|:ttr|l/.' li)lt lj'/1
,46 ?1',t.t&/7",.
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orsdag 11. desember avholdt Kampen
Vel sitt tradisjonell-e julem@te i
menighetshuset, med dessverre alt
fOr få franmØtce.
t4Øtet hadde et allsidig program. Det
startet med avsynging av to jul-
sanger. Etterpå ledet Robert en lys-
bildekavalkade over det som har
skjedd på Kampen de siste årene. Det
var også en del bilder fra riktig
gamle dager, da det fantes både
hester og kuer i bydelen vår.Det var
tydelig at lysbilder var noe som
vakte interesse både hos gar:rmel og
ung.
Så over til det nusikalske innslaget
Det startet rned nok en allsang, hvor
på organisten vår, Vigdis Simonsen,
spi-lte gamle slåtter på langeleik og
fortalte historier ti1. Langeleik er
jo et instrr.rrnent man sjelden møter
daglig, derfor vakte det ekstra stor
applaus at vj- her på Kampen har en
sorn kan den sjeldne kunsten. Hvis
rnan vil h@re rner om langelej-ken er
det bare å ta en tur til en av
Valdresstuene på Folkemuseet, for
der sitter l-ærenesteren til Vigdis å
spiller j- sommerhalvåret.
Så begynte vi å bevege oss tilbake
tit vårt eget århundre ved at Fr@ydis

Fortsettel-se side 10.4n@ø cM
f9B0 går mot sin slutt r og en vel
fortjent julefeiring står for døra.
Styret i Kanpen VeI og redaksjonen
i- Kanpenposten Ønsker alle medlem-
mene en riktig god ju1 og et godt
nvtt år!

{ttt"t-.fr,."^-
Kjære Kampenbeboerel

Var det Jultravel-het eller bare
likegyldighet som gjorde at dere
ikke var på Velm6te den 11.12.
Det var dekket mange bord med
Ievende lys, hjembakte boller
og julekake, 9od kaffe og i det
hele tatt forberedt en feststund,

derfor: måtte det være skuffende
og sårt for de som hadde strevet
med dette at de aller f.leste
bord st:o der med sine lys og
kakefat ubrukt. Som husmor tror
jeg at jeg vi1le fØIt det samme
hvis jeg hadde forberedt fest for
12 gjester og det kom 4. Vellet
er tverrpolitisk og har ingenting
å gjøre med hva vi står for ellers

bare at vi er så priviligerte
at vi er som en liten landsby i
byen her oppe. Vi står ikke så
sterkt hver for oss - men Vel1et
har muligens bevirket at vj- har
blitt spart for en del- murbl-ok-
ker. (Se Enerhaugen). Jeg har
selv ikke vært den mest våkne
når det gjelder Vel'et - men
det siste møte satte ett stØkk
i nreg. Vi få som var der hadde
det veldi-g hyggelig. Det ble
spilt Langleik av Vigdis Sj-mon-
sen som for't,al-te histori-en bak
melodien hun spilte. Frøydis
Torstensen leste en r@rende
Julefortelling. Robert Lorange
viste lysbilder, det var all-
sang - vi fikk vært vårt hefte
med kjente og kjære sanger. Så
var det loddtrekning. Jeg får tak-
ke på vegne av oss som var der.

Solveig Berg.
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T@YTN SKOLE KN KEDDES

2T.november vedtok Oslo skole-
styre med 19 mot 16 stemmer å
nedlegge T@yen barneskole. Siste
slag i saken står i formannska-
pet L7. desember når endelig be-
slutning skal tas.

Opprettholdes vedtaket fra skole-
styret vil det bety et slag i an-
siktet på T@yen. Skol-en er siste
skanse for å bevare bydelsmiljØet.

Bydelen hØrer ti1 blant de prio-
riterte byfornyelsesområdene i
Oslo, hvor kommunen planlegger
med sikte på å forbedre boligene,
redusere trafikkproblemene og
el-l-ers g)øre Tøyen til en trj-ve-
Iig bydel å l-eve i. lilidt i
startfasen av dette byfornyel-
sesarbeidet foreslår man så å
nedlegge skolen. Utrolig, men sant

752 av de ca. 250 elevene ved
skolen har kortere rrei enn 500 m.
Kl-oss opp til skolen ligger den
sterkt bel-astede Hagegata. Om
skolen legges ned og elevene over-
fØres til- Lakkegata og Kampen,
blir ungene enda mer trafilck-
4

utsatte enn de er idag. De må da-
dagtig både krysse og gå langs
svært farlige veier som Jens
Bjelkes gate, Sarsgata, Økern-
vej-en og Kj@lberggata. Barna
vil- daglig utsettes for Iivs-
farlige situasjoner. Å legge
ned en nærskole hvor barn og
Iærere trives, som knytter unge-
ne til- miljøet og g)ør at fami-
l-ier med barn blir boende i bv-
delen er uansvarlig.

Oslo kommune er i pengeknipe og
det er satt opp et kynisk regne-
stykke. Legges T@yen skol-e ned
oppnås nemlig kortsiktige bud-
sjettreduksjoner. Men ser ikke
politikerne hva det egentlig vil
koste? Skoleveien vil bli så
farlig at barn risikerer å bli
l-ernlestet i trafikken. Familier
med barn LØr ikke lenger bo i
strøket. Kommunens byfornyelse
blir en vits.
Hvem kan forstå at vi i en tid
ilår staten har milliard inntekter
fra olja i Nordsjgen foreslår å

fortsettel-se s. I0



Trenger Kampen bydelshus p

Jå, det er det kl-art vi g)ør , og
det har Kampen Vel tenkt å pr@ve
å gJøre noe med. Unge og gamle i
alle aldre trenger et sted i by-
oelen hvor vi- kan m.Øtes for å
slappe av og kanskje drive med
hobbyaktiviteter på fritiden.

Nå blir mange el-dre gående hjerune
hver for seg uten å ha noe særlig
å g)øre, og mange unge blir heng-
ende på gata på jakt etter noe å
g1øre. Et samlingssted mangler.

Kampen Vel tenker seg et bydels-
hus med et enkelt spiscrsted som
storstue. Vi vet også at det er
behov for et sted hvor folk i al-le
alcire kan drive med fritidsakti-
viteter. Bydelspolitiet har sagt
at de kunne tenke seg å hjclpe
ungd.omrnen med rnopeder og motor-

sykler. Vi har musikere som
kan ha musikkstudio med @vings-
nuligheter for mange, og hvor vi
kan bygge opp et musikkmilj@.
Snekringrmodellering, film og
foto, amat@rradio osv. er det
kanskje mange som har små mulig-
heter til å drive hjemme for seg
selrrr 09 som det kan være fint å
g1øre sammen med andre.
Styret i Kampen Vel- vil kontakte
myndigheter, Bymilj@kampanje og
andre for å forspke å få til et
slikt sted på Kampen. Vi har 1o-
kaler i sikte! Hvis du har noen
ideer og/el1er har lyst til å
arbeide med saken kan du kontakte
når som he1st, el-Ier på kontoret iKunst på arbeidsplassen (Nannestad-
gt.7 ) hver torsdag kl. 20 og ut-over. Da har Kampen Vel kontortid
der.
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G/ass huset A.s
Brinken 29 - Oslo 6

Vi utfører alt i glassarbeide.

ORNAMENTGLASS
BYGNINGSGLASS
MESSINGGLASS
BLYGLASS/MOTIVER
BILGLASS
SPEI L
INNRAMMING
REPARASJONER

VAREVINDUER
ETTER MÅL

Ring 67 97 27 - då9 og kvetd
Rask og sikker service

KAMPEN VASKERI
NORI\IANNSGT\IA 4.I

Ttr 61 34 04

,\pent:q ll

VI MOTTAR ALT I

VASK OG RENS

Tepperens:

Vi har en tepperensemaskin
til utleie

?OgEN FOTæENTEN

l. DAHr-rNc

Vi fotograferer brudepar - familiegrupper og barn.

Fremkalling og kopiering raskt og med beste kvalitet fra Kodak

laboratorium.
Rimelige priser på kamera - f ilm - rammer og album.
'Besøk vår nye forretning i Hagegt. 28 ved T-banestasjonen på

Tøyen - tlf. 19 37 69

LøhINSKONTO I SPAREBANKEN ER
$TARIEN PA LANGLAN

5$PrRrlmurnl
FILIAL TØYEN, HAGEGATEN 22

TLF. z 197863

^Å KAROSSE R I. MATERIELT

At,T I lll l,tttiKVlsn.\
()G rlt l,s,\ t,t\I,\til.r lr.\rt f lii l.r.:lr

(--v--:rR>
)!'y2

€L€KTRA. ->-- F-":->=--<
.uruirSIIr,{l'attalot

Eefrtr :c. L)rlo 6 HURTTC SERVICE,
ici.lon 68 87 85. pnv lo 08 6l

HUSINSTALLASJONER ALI I INOUSTRI. OG

VARMEXABELANLEGG AUTOHATANLEGG

ALT I BELYSNING OG SMÅ APPARATER
EL FAGMANNEN Skedsmogata 15

FRUI.ff & S#
C'IR.ØNNSÆ(-

l.fgøtnet/s
NORMANNSGATEN 2

Godt utvalg i:

Frukt, grønnsaker & blomster

TLF:198580

6

NÅR DET GJETDER
SETSKAPSMAT
GÅR VI TIt øJ,rrrrarr.Øud

Norderhovsgt. 7
Trf. t9 59 90 - 19 77 88

SI{'778R .'(OLD ANRE'I{'I{GER
M'DDAG

,(.{xER - 
'S

kl. kvolitet . Prov sclv!
8e om brosiyre.
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BYMILJØKAMP{NJEN 80/81

Dette er en intereiiropeisk
aksjon vedtatt i Enroparådet for
å fremme byfornyeise og becire
bymilj6. Det er besl-uttet at
Norge skal delta i Jcanrpanjen un-
der Miljøverndepartementets ans-
var, og milj@vernminister Rolf
Hansen er leder av hovedkomiteen.
Her er det også med en rekke andre
politikere samrnen med fagfolk og
representanter fra en rekke for-
sk jellige etater og j-nstitus joner.
Det ser ikke ut til at noen beboer-
organisasjoner er representert.

I prinsipp-programrnet pekes det på
en rekke vell<jenbe problemer som
skal i s@l<elyset; f .elcs. utbed-
ring av bol-iger, innpassing av ny
bebygEelse, traf ikl< og utemi IJØ,
medvirkning fra beboere etc.
Dette kan jo se forzende ut, men
verken fra stat e.Il_er kommune blir
det åpnet noen "sJuser" for penge-
midler tiI arbeidet. Kampanjen har
som må1 å sette diskusjor)en igang,
gi st@tte til forskjel'l ige j_nitia-
tiv og aksjoner, sa"rnle erfaringer
etc. Kampanjen tar j. f6r'ste hand
mål av seg tit å r:eise r-iebatt,
stØtte initiativ os saml-e erfar-
inger.

I f@rste nr. av "Byl:udet", kampan-
jens meldingsblad er det ikke så
mye handfast på organisasjon og
gjennomføring av aksjonen, men
sekretæren ark. Peter ButenschØn
sier bl.a. at:
"Bymiljøene påvirkes av krefter
som er for ste::ke og egenrådige
til å kues av et errl<el-t Jcampanje-
blaff. "
"Forfall skyldes il<ke tilfeldig-
heter.En kamparrje som vil arbeide
for en ansvarl_i..g, fo::domsf::i og
fantasirik bypolit-i]<k må derfor
n@dvendigvis bli strirfbar om den
skal ha noen virkn-inq oqså under
overf l-aten. "

Her på Kampen ser vi err he1 rekke
konkrete faktorer sonr truer vår
bydel med hensyn t j 1 byrnil lø og
Ievevilkår og soru,11-,nske1 iggl@r
forbedrinqet::

Spekulanter i forfall og sanering.
Trafikkforhold
Kommunen som gårdeier

- Kommunens avgiftspolitikk
Husbankens lånepolitikk
Byggelystne entreprenører og ut-
byggere.

La oss ta "Bymilj@karnpanjen"ts in-
vitasjon på ordet - reise disku-
sjoner og henge flere bjeller på
kattene sl-ik at aksjonen kan b1i
stridbar og så vj-rkningsfull sorn
det oppfordres til-.
Fra de siste årene har vi "Kvinne-
året" og "Barneåret" friskt i minnet

begge med mange pene festtaler
men også med endel varige resul-ta-
ter. Politikerne sto for talene mens
mesteparten av aksjonene hadde ut-
spring i grunnplanet.
Hvis vi tar initiativet kan vi bi-
dra til å gi Bymiljpkampanjen det
innhold vi er tjent med og benytte
den i det langsiktige arbåidet for
å ta vare på vår bydel, og vi fore-
slår at styret i Kampen Vel kon-
takter aksjonen.

En uientering orn utWring
av boligu og lorbdring av
gårdsrom,tnfikk og milfu i
indre by iOslo



Jula er rett rundt hj@rne't, og de
fleste er opptatt rned julestria.
Presanger skal kj@pes, kaker
bakes, huset vaskes og maten
planlegges. Mange synes vel at
både presangene og maten er
blitt dyr. Men de fleste feirer
vel allikevel juJ-a med god mat
og drlkke.
SIik har jo forhol-dene på Kampen
ikke alItid vært. Kampenposten
tok en tur til Kampen gamlehjem,
el-l-er sykehjem som det heter nå,
og snakket med noen av bydelens
e1dre. Vi ville hØre litt om
hvordan jula artet seg i gamle
dager r og hvordan feiringa var
i forrige århundre.

GRTS UNDER KAMPESLOTTET

F@rst snakket vi med Christiane
Antonie Andersen. Hun er født i
Fredrikstad i 1893, og kom til
Kampen 20 år seinere, hvor hun
giftet seg i Kampen kj_rke r og
siden har hun bodd her. Hun har
bodd hele sitt voksne 1iv i
Brinken , og hele famj-lien bodde
på 2 rom og kjØkken. Fru Ander-
sen hadde vaskejobb, og tjente
2 kroner dagen. Hun fortell_er at
de hadde h6ns i bakgården og gris
oppe i skråningen under Kampe-
slottet. På denne måten ble oet
ofte litt flesk og skinke til
jul. Ellers var nok de fØrste
julene på Kampen de va:rsliel-i.gste
i', skaf fr: noe ekstra godmat til.

GODBTTER BLE SAMLET PÅ

Den fØrste krlgen ute i verden
hadde også sj-n virkning her hjem-
R€, og det var langt mell_om god-
bitene. Men ekstra godbiter bl_e
samlet sanrmen gjennom året t og
servert til jul. Fru Andersen
fortel-Ier at mannen og barna
pleide å gå i skogen og hogge
juletre mens hun lagde maten,
og så var de i kirken hver jule-
kveld. Det var alltid presanger
til jul, se1v om de ikke alltid
var store. AIle jobbet jo frarn
til julaften, så det var ikke nye
tid til å g)Øre istand, derfor
8

En pdonJul'a,nptl
måtte man ofte ta nettene t.-l.l-
lriolnrr I v! v .

råmiiien dettok mye 1 foren.ingsliv
på Kampen, så de var i diverse
juletrefester. Denne hØytiden bl_e
satt ekstra pris på, når hele
familien pyntet seg og gikk ut
sammen. Fru Andersen er nå blitt
tippoldemor, og feirer fremdeles
jula s.rmmen med familien. Hun
synes jula er morsomst når det
er barn tilstede, og håper hun
får beholde helsa såpass at hun
kan fortsette å fei-re iula hos
familien !

p
VlrL ,/*nluun ø il4pdnvnuv !

f&rr"" Tulrvtt cU-!-^/ ^h i- Ut c,aAC I
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FIANSEN OG OLSEN CHRISTIANI,\
GUTTER:

De neste vi snakker ned er Tor-
bjØrn Christian Wilhelm Hansen
og Henry Fridtjof Olsen, begge
innfØdte Kampegutter. Hansen er
fra Kj@lberggata og Olsen fra
S@rumsgata. Fiansen presiserer
at de er Christianiagutter I
Hansen er født i l-889, og Olsen
i 1903, så de er begge virkelige
veteraner. Fiansen var ved renholds-
verket , og tØmte sØpla på Kaml:en
dengang det b.lre \zar hest og vogn.
Olsen jobbet sorn rnetalldreier
på Andersons verksted bak kirken
i 54 år.

STOR FOTBALLINTERESSE

Han er også æresmedlem i- Frogg,
hvor han har vært i over 50 år.
Fotbal1 sto hans hjerte nærmest,
og han ble Osf o-rnester i 1928,
og husker at de slo Lyn 4-0 i
finalenl Olsen f@Lger fremd.eles
ivrig med i tippekampen og sports-
revlzen I
Begge forteller at al-t styret med
jula var det stort sett kvinnfolka
som sto i med. De f eiret i--egge
jula med familien, rnen O1s'ln kan
også huske at det ikke var uvan-
lig at fl-ere familier slo seg
sammen i juIa. Ell-ers gikk de

---*-".ålt

bort til venner og bekjente På
julebespk, og begge husker også
.len årl ige juletrefesten i fag-
foreninga. Der var det brus og
poser til barna, og kaffe og kaker
til de voksne. Det hendte også
at kaffen til de voksne ble en
tanke sterkere enn vanlig På
disse festene I Olsen forteller
at han fremdeles får 150 kroner
i julepresang fra foreninga
hvert år. De kan ikke huske en
jul uten god r,rat på bordet, men
under krigen måtte det meste
skaffes ved bytting. Da ble ra-
sjoner og tobakk byttet i kjØLL,
egg og mel. Slik b1e det jul
også under krigen.

BRA MED BESØK PÅ HJEMMET.

Hansen, som også er blitt tipp-
oldefar, skal som vanlj-g være 3
dager i jula hos familien r og
crl e',-:l r=r sFcr t'i I å feire Sammenv-Y

med fl-ere generasjoner. Ol-sen
er ungkar, men feirer vanligvis
hos en nevø. Forrige dagen hadde
de besøk av et Lucia opptog.
Mange barn som del,te ut småka-
ker, og dette satte gutta stor
pris på. Både Hansen og Olsen
sier de trives på hjemmet, men
er glade for all-e innsl.ag som
bryter rutinen.

Fortsatt neste side. 
n

\



Fortsatt fra s.9

TIL AMERIKA T 1914.
Vi Ønsker gutta god jul, og på
veien ut stikker vi innom fru
Esther Nelsen. Hun er egentlig
fra Sofienberg, men hadde en
bror som rundt århundreskiftet
drev et bakeri i Norderhovsgata,
så i barndommen var hun mye her
oppe. Fru NCIsen og hennes mann
dro til U. S.A. i 1914, og der
drev de i mange år en caf6 i
Chicago. Etter mannens d@d kom
fru Nelsen i 1960 tilbake til
Norge for godt, og hun har slekt-
ninger på Kampen som stadig be-
sØker henne. Etter 50 år i U.S.A.
regner hun fremdeles Norge som
sitt hjem. JuIa som barn husker
hun godt. A1le fikk noen nye
kIær, og i romjula gikk barna
på besØk til hverandre.

HÅPER Å TÅ BEHOLDE HELSA

f år skal hun til sin s@ster,
og håper hun får beholde helsa
så hun også framover kan feire
jula i familien. Vi snakker litt
om Kampen, og hun sier selv at
hun er svært glad for at Kampen
har fått bestå. Dette var for-
resten de andre også opptatt åVr
det er fint å kunne spasere og
leve i det samme strØket du er
vokst opp i. Vi tar farvel med
fru Nelsen og de andre på hjemnet,
og det slår oss at kanskje vi
alle oftere skulle ta en tur innorr
hjemmet og sIå av en prat. fkke
bare i jula, men også ell-ers i
året. De gamle veteraner setter
p::is på detl

@

Fortsatt fra s. 4

legge ned barneskolerl OsIo
kommune må kreve at staten Lrør
stØttende ti-f for å finansiere
mange års forsØmt vedlikehold
og fortsatt skoledrift.

Elevtilgangen er stabil, ja den
kan endog 6ke i årene som kommer.
I år går 23 fprsteklassinger på
skolen, neste år er det innskre-
vet 35: Elever og lærere, beboere
på Tøyen og i bydelene rundt, by-
delsutvalg 09 og fl-ere foreninger
i strØket ønsker å redde skolen.
Det er nå opp til det politiske
flertallet fra H@yre, Kristelig
Folkeparti og Fremskri-ttspartiet
som gikk inr' for nedlegging å
endre standpunkt. I7. desember
får vi se om dj-sse partiene i
formannskapet tar til fornuften
og slutter opp om de andre
partiene for å redde Tøyen skole.

t+
Fortsatt fra s.3
l-este en fortelling av øskantdikteren
Oskar Bråten, hvorpå det ble sunget
en iulesanq av Rudolf Nilsen. Inni-
mellom var det servering av kaffe og
hjem.bakte bo1ler. Tilsl-utt var det
trekning av Kampen Vels julelotter-L
som tilsammen innbrakte hele 232L.-kr
Et flott resultat takket være våre
ivrige loddselgere l
De heldige vinnere var:
Juleeske: Randi og Birger Bekkevoll-

Brinken 2b
skinkestek: Birger DahI, Evensgt. 6 .
Julepakke: Evald Eilertsen,EnsJØvn.27
Kake/kaffe: Rakel- Klepstad, Ringqt.5
Plate : Ivar l{artinsen, Norrnanns gt.7 3
Plate: Odd-Jonny Homlong, Sonsgt. 25
Konfekt: ErIing Jakobsen, Karnpengt.
Juleglede: Kenneth Hansen, Kampengt.
Lys/servietter:Grete Ho1t.

ELG MIDT I KAMPEBAKKEN

RADIO-TV-STEREO
TIL RIMLIGE PRISER

Nannestadgt. 4 OSLO 6 tlf. 196229
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mitinsen r!

**1

r@ydis Torstensen
.]

iohn Clark

,/
Redaksjonen saralet fØr siste innspurt:

Fra venstre:Sverre IversenrHanne SlettenrRobert LorangerOfven Kjeldahl,
May Britt Nilssenrsiri AslaksenrWenche StralzrGunnar Brunborg-

møte for hvert nurnmer. Hvem g)ør
hva? Har noen lyst til å inter-
vjue dotØmmerne? Hvem kan ta
bilder av de siste framstØtene på
rehabiliteringsfronten? Vi treng-
er en tegning til oppfrisking av
den lange artikkel-en om bydels-
planene osv, osv.

Med en god fordeling av oirf.]ii\zei.e
skj-ll-es vi uten at noen f6ler seg
nedtynget av for mye arbeid.
(Men vj- blir gjerne flerl)

Siden har vi et "går-alt-som-
det-skal"-m@te, 09 avtaler dato
for den store sjauen, nemlig

DUGNADEN

Da bruker vi en hel helg ti1 å
gJøre avisa klar til trykking.

-FortsetteLse s-14

Sånn lager vi Kanrpenposten
PÅ SIDE 2 I KAMPENPOSTEN ståT det
oppramset en del navn - Robert, Han-
D€, Stig osv. Hva er nå denne re- -

oaksjonen for noe?
Vi er en 13-14 Kampen-boere som

i omlag 4 år har ment at en bydel
med respekt for seg selv må ha en
bydelsavis. fngen av oss har noen
yrkesmessig bakgrunn for å lage
avis. Vi er ikke "proffe" avis-
makere, men avis blir det da like-
ve1. Resultatet får andre dØmme
om (reaksjoner tas imot med takk

til og med de negativel ) Men
hvordan går vi- så fram for å lage
Kampenposten?

llVEM GJØR HVA?

vi møtes på vel'ets l-okal-er i
Kunst på arbeidsplassen og starter
naturlig nok med et planleggings-

12



BYDELSAVISER / OSLO

Men det er ikke bare Kampen-folk som
lager bydelsavi-s. I de siste årene
har de blomstret opp over hele Oslo:
Bløtsenposten, Gr{lnerposten, GrØn-
landposten, Fredensborg? Ruseløkka?
Thorshov, RodelØkka?

Noen av disse kommer ut jevnt og
trutt, andre med ujevne opphold, noen
er gått mer eller mindre i dvale.
GrØnl-andposten er et helt nytt til-
skudd. Bydelsavisene skiller seg
også teknisk fra hverandre: Her fin-
nes alt fra håndlagde .blekker til
profesjonelle trykksaker.

Avisredaksjonene er nok alle enige
i at det ikke al-ltrd er lett å få
avisa ut. Kvelds- og nattarbeid
kommer på toppen av alle andre dag-
lige gjØremål-. En el-ler to eller
noen få personer drar kanskje lasset
alene; det er ikke alltid lett å mo-
bilisere medarbeidere.

TRENGER VI BYDELSAVISENE?

Disse små trykksakene drukner nes-
ten i papirjungelen når man ser alt
litt på avstand. I-sii r-r€ er viktige I

.;,1,,' l,', 1,, l', ;;;.:z'(fi).'' "' t jtlarrsr'.i: -,'dØ(strnLrrr"

Folk flest vil heller høre om sin
egen gate enn om Sj@lystveien og
Karl Johan. Egentlig mangler Oslo
Iokalaviser i langt sterkere grad
enn andre kanter av landet. I små-
byer skriver avj-sene ofte om stoff
som aldri forekommer i Oslo-avisene,
som ikke klarer å være både ri-ks-
avis og lokalavis for Oslo. l4en
de store avisene har etter hvert
skj@nt at lokalstoffet er viktig.
Aftenposten har lagt om aftennum-
meret til en slags lokalavis for Os1o,
og Arbeiderbladet har sitt "Oslo".

Bevaring av el-dre bydeler, kamp
mot ri-ving og trafikkproblemer har
nok vært samlende saker for bydels-
avisene. Beboere har synspunkter
som er upopulære for bypolitikerne
og som kommer dårlig fram i dags-
pressa. Bydelsavisene har betydd
mye for loka1e kampsaker, og vi har
etter hvert forstått at vi må ta
skjeia i egne hender dersom vi
skal bli hØrt av politikere og
planleggere !

Men det koster å drive bydels-
avj-s både penger og arbeid.
Redaksjonene sliter omtrent al-le

Fortsettelse s. t4
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TRAFIKKR. EGU LER, I NG
f forrige nunrmer (av Kampenpos-
ten) kunne avisa bringe en opp-
summering av de trafikkreguler-
ingstiltak Oslo byplankontor i
samarbeid meC bydelsutvalget har
tatt initiativet til her på
Kampen.

En god del forslag har vært dis-
kutert, men Bydelsutvalget Ia
seg i hovedsak på prinsippet- om
stenging av gjennomfartsårene.
Hedmarksgata må vel kunne sies
å være en av de mest belastede i
så måte, og stenging av denne
ved Jordal- Amfi er nå vedtatt
i bydelsutvalget.

På byplankontoret får vi vite at
fØr saken går videre til- Kommu-
nikasjonsutvalget over nyttår,
må det innhentes opplysninger
orn hvilke l<onsekvenser en slik

stenging kan få for de nærings-
dr j-vende på Kampen. En annen ting
som kan påvirke den endelige av-
gjørelsen er hensynet til_ ut-
rykn-ingskj@ret@yene og deres
framkomstmuligheter. Forhåpent-
lrgvis består planen sin pr@ve i
Kommunikasjonsutvalget, og den
endeli-ge avgj@relsen vi1 komme
i Formannskapet ut på vårparten.

Så er det bare å krysse fingrene,
og håpe at Bydelsutvalget j_kke
nå lar det blj- med dette, men
konkretiserer og setter i verk
også flere av forslagene som
kan gj@re Kampen til et tryggere
og roligere sted å bo.

---
-

Fortsatt fra s.12
Artiklene skal skrives på maskin,
lay-out'en skal ordnes, somlete
artikkelskribenter skal purres og
overskrifter 1ages. Vl ieser
gjennom og kommenterer stoffet.
Irloen står i hørkerom og framkal_Ier
bilder. Siden skal de "rastreres"

dvs. bil-dene må gjpres om til
et nett av prikker som enten er
svarte ell-er hvite for at de skal
kunne trykkes.

Aktivj_teten er stor og kaffe-
forbruket likeså. Vi kli_strer
artikler, bilder og tegninger på
arkene (hold tunga rett i munnenl )

og de er da utpå s@ndagskvelden
klar ti1 trykking. Vi har ikke
noe med trykkinga å gJøre. Avisa
trykkes i offset, dvs. stoffet
overfØres f,otografisk til en p1ate.
Fra denne plata overfpres stoffet
tj-l- papiret.

S@ndagskvelden ender gjerne med
en velfortjent dugna.ds@l.

BLT AVTSSELGERI

Når avisene kommer fra trykker-
iet opplag på ca. 1OOO - prøver
vi å spre dem så godt som mulig,
etter at vel-medlemmene har fått
sitt. Her kan det være muligheter
14

for å spe på lommepenglene. - Vi har
hatt en ordning med at Kampen-jenter
og -gutter har fått l-itt for salget
av hver avis. Vi vil gjerne ha
flere små eller store avisbud!

AVISA KOSTER PENGER

Hvordan står det så til med Kampen-
postens Økonomi? Annonsene er en
stadig inntektskilde. Inntektene
fra I@ssalget varierer ettersom
hvor mye vi orker å sørge for spred-
nj-ng av avisa. (Vi vil gjerne ha
f lere faste a.bonnenter I )

StØtten fra Kampen Vel uLgl@r
1 krone pr medlem. Kampen VeI har
omlag 500 medlenrmer som alle får
avisa gratis. Med 4 nummer i året
utgjØr dette ca. 2000 kr. Alt i a1t
hadde avisa et lite overskudd på
noen hundre kroner i L979 som bl-ir
overfØrt til neste års budsjett.

**.*
I'ortsettelse fra s.I0
med dår1ig @konomi. Også Kam.pen-
posten vil1e gått merl s.tort under-
skudd uten stØtte fra Vel'et.
Arbeidskraft skorter det ogsåpå. Så bli med og dra detteviktige lasset, enten du bor på
Kampen el1er sogner til andre
lrydelsaviser I
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R.EBUStOPET
LQrdag 8.f1. gikk det årlige re-
busl@pet av stabelen i pent og
kaldt vær. Det var omtrent 60
barn fra I. 6 . klasse som def-
tok. Mange hadde med seg bære-
poser med boIler hjemmefra, og
mange foreldre stilte også opp
som postmannskaper og hjalp til-
med serveringen på Menighets-
huset. Det var flott I

Det var 10 poster med spørsmål
f.ra bydelen, praktiske @velser
og iveren og dyktigheten i l6ypa
var stor. Stor var jubelen over
at Hunden til Mor i Bakken ikl<e
heter det vi trodde den het.
I Menighetshuset var det brus og
bo]ler etterhvert som lacrene korn
inn. Noen riktig fine tegninger
ble det også laget, og fØr pre-
mieutdelingen så vi film. Yngva
hadde sørget for en mengde med
premier , og all-e f ikk rikelig.
Vi kan nok ikke lage rebuslpp
og brus- og bollefest hver LØr-
dag som noen spurte om, men vel-
kommen ig jen til- neste år.


