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S Hovedansvarlig for utgivelse og innhold:

SSvenn-Arne Arntzen, Normannsgata 41.

N
lS Øvrige medskyldige for at dette nummer
i! av KAMPENPOSTEN foreligger og var mu-
Tf rig å produsere;
{i Solveig Berg, Wenche Halvorsen, Vigdis Si-
f monsen, Frlydis Torstensen, Pål Brekke,
{ Sverre Fridsvold, Ola Hunsager og Sverre

I Slversen.

HVA SKJER i FREMTIDEN?
Dette er et stadig like aktuelt spØrsmå1.
Kanskje spesielt ved inngangen til et nytt
år. Styret i Kampen Vel vil gjerne kune

HVA MED FREMTIDEN?
Dette er et stadig like aktuelt spørsmå1.
Kanskje spesielt ved inngangen til et nytt
år. Styret i Kampen Vel vil gjerne besvare
dette utførlig og forstandig, men......
Ettersom vi ikke disponerer noen krystall-
kule, må vi nøye oss med en løs skise over
det vi kan tenke oss å gjØre i 1985.
FØrst av alt er det behov for flere til ar-
beidet med Velets forskjellige oppgaver,
og her er det plas for alle!
Styret håper i lQpet av året å få gjennom-
ført skirenn (kanskje også ishockey), vår/
sommertur, h6sttur, parkfest, f lere hygge-
møter, temamøter etc.
Spesielt nevnes RUSKEN, den årlige rense-
lse og pynting av bydelen vår. Til dette
behøves langt flere enn noen få fra styret.
Det er styrets oppfatning at vi også i 1985
må delta aktivt i å utforme vårt eget nær-
miljØ. Dette kan best skje ved at vi aldri
slapper av overfor myndigheter og andre
som stadig prøver å utnytte oss og Kampen
til sine egne formåI.
Til slutt er det styrets uttrykkelige mål-
setting å utgi fire nummer av KAMPEN-
POSTEN og distibuere disse til samtlige
medlemmer av Kampen Vel.

STYRET I KAMPEN VEL

f****KAMPEN Et NYTT**rF**{3
ft Her er vi endelig igjen med en utgave av
JI KAMPENPOSTEN. Lenge siden sisr sier du?
{ n"t står ikke til å nåkte at uregelmessig-

S h9t har preget avisdriften i lengre tid. Vi
I håper at dvaletilstanden nå er over. Som
T den observante leser vil ha bemerket står
$ det en helt ny redaksjon bak denne utgaven

hi uu "Avisa til Kampen Vel". Hovedtyngden
filkommer fra Kampen Vel-s styre, men med
$ forsterkninger.
1i Hva har så hendt siden siste utgivelse av
.'.1KAMPENPOSTEN? Det kommer litt ann

Tpa hvilket nummer du så sist. Nr. I 1984

likom ut (?) i april/mai, men vi vet at ikke
l! alle har fått den. Derfor nevner vi kort
{ hva som har hendt etter årsmøtet som var
$ l. mars.

liAPne mører 8/5, 24/10 og l3lll
ll Kjempedager 12 - l3/5
IVåropprydding (Rusken) l5/5
XiiParkfest 25/5
!!Velturer 29/5 og 27/9
\f .1uterøt e tt/12
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SIDEN SIST:

Trafikkutvalg - Ad hoc
Utover dette har styret arbeidet med ulike
saker som gjelder Kampens fremtid.
Vi har deltatt i møter, konferanser o.s.v.
I mange tilfelle har vi sendt skriftelige be-
tenkninger og forslag til ulike kommunale
koniorer og avdelinger.
I dette nummer av KAMPENPOSTEN har
vi tatt med uttalelser/resolusjoner som Vel-
et har vedtatt. Utover det har vi valgt å
også ta med et par andre uttalelser som
er avsendt.
Dette gjØr

\i mecllemmer
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vi fordi styret mener at alle
bør vite hva som skjer i Velets Leder

Nestleder
Styremedl.
Styremedl.
Styremedl.
Varamedl.
Varamedl.

Sverre Syversen
Svenn-Arne Arntzen
Torgeir Blaalid
Solveig Berg
Wenche Halvorsen
Vigdis Simonsen
Fr6ydis Torstensen
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JEG VIL GJERNE RLI }VIEDLET'{ AV
KAMPEN VEL

Voksne kr 50,-, pensjonister kr 25,- og
barn kr 20,- pr år, pr person.

N4VN......
Adresse...

T1f............

Sendes til
Kampen Vel, Bøgata 21, 0655 OSLO 6

eller bruk vedlagte postgiroblanket.
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! Redaksionen avsluttet en årle morgenstund
rl midt i iulearbeidet.



TRAFITT OG BOLIGMøTE
Kampen Vel arrangerte sammen med Bydels-
huset et trafikk og boligmøte 13. november.
Bakgrunnen for møtet var de langvarige
rrtrafikkforbedringstiltakene" som har vært
planlagt i bydelen, og også utbyggingsplanene
for blant annet Brinken.
Det vi til nå har rrf åttrr på trafikksektoren,
er en bo i Hedemarksgata, en hump i Elv-
erumsgata og 30km sone i hele bydelen. Alle
disse tiltakene skal vistnok bare være et
prgveprosjekt, men det viser seg at det ikke
er så lett å få forandret på noe som allerede
er fastsatt.
Det er den solide bommen i Hedemarksgata
som har gitt grunnlag for de store disku-
sjoner.
Dette ble også hovedtema på møtet som
samlet ca.30 intereserte. Det var represen-
tanter fra beboerne og næringsdrivende av
forskjellig art. Det var som dårlig frammøte
fra politikere og kommune,vi savnet også i
vesentlig grad alle de småbarnsforeldre som
aksjonerte ved bommen 27.oktober.
Møte ble ledet av nestformann Svenn-Arne
Arntzen som hadde en inledning om trafikk-
forholdene, Robert Lorange om A/S Eiendom-
sanerings planer for Brinketr, oB Erling Amble
redegjorde for Bjerkers prosjekter. :

Det ble brukt overhead for bedre å illustrere
temaene. Under dskusjonen kom det fram
mange forskjellige synspunkter, særlig an-
gåede gjennomkjøringen i bydelen. De fleste
var vel enig i at unødvendig gjennomkjØring
vil vi ikke ha, selv om man ikke var helt
enig i hva som var unØdvendig kjøring. Man
var også enig i at kjøringen kunne hindres
med bom, men hvor bommen skulle være,
var det divergerende oppfatning om.
Nestformannen underrettet om at det var
nedsatt en hurtigarbeidende gruppe som skulle
komme med en uttalelse til komunalråd Arne
Kvalheim f ør l.desember. Det ble laget en
uttalelse på møtet som skulle legges fram
i gruppa og som de skulle ta med seg videre.
Så gjenstår det å se om en omorganisering
av bommen kan rette på noen av problemene
og så får det andre komme etter hvert,slik
som 30km sonen, kanskje flere humper eller
dumper,parkeringsproblene osv.
Selv om mesteparten av tiden gikk med til
viktige diskusjoner, ble det også tid til kaffe
og deilig kringle. Vi hadde også vårt lotteri
med en stor kringle og en stor flott marsipan
kake som gevinster. Møtet sluttet litt f ør
halv ti.

G R,ONSTAD DAGTIGVAR,E
H.lønxer Sorvscarc -?,øeera
MASSER AV IJTSøKT FRVKT

FRøv Vfret GIDE ?or67Eg



3. Planen vil 6delegge vegetasjonen i
Kampen parks vestskrent, slik at det
siste som kan minne om natur i området
rundt T6yensenteret forsvinner. Planen
vil også Ødelegge store deler av utsikten
fra parken for all framtid. Kampen park
med den frie utsikten over byen er viktig
i en bydel med mange små og trangbodde
leiligheter, der det bor reiativl mange
eldre og etterhvert mange barn, som er
avhengige av friluftsområder i nærheten.

Vi oppfordrer myndighetene til i stedet å ta
opp til . fornyet vurdering Kampen Velts for-
slag om å opprettholde tett/lav boligbebyg-
gelse i området. Kampen Vel

13. I 1.84

UTTALELSE FRA MØTET 13.II.84
INCS UT-

BYGGINGSPLANER I NORDRE BRINKEN.

KampenVel har i alle år motsatt seg planene
om en utbygging av Tøyensenteret øst for
Kj6lberggata.
Blant annet har vellet fremmet sitt eget for-
slag til alternativ reguleringsplan, som inne-
bærer opprettholdelse av gjeldende regulering
til boliger med tilhørende anlegg. Dette for-
slaget falt allerede ved bygningsrådets første
gangs behandling.

Den 5. september 1984 vedtok Oslo bystyre,
A/S Eiendomsanerings forslag til regulerings-
plan for området mellom Brinken og Kjglberg
gatas nordlige deler, samt bensinstasjons-
området på hj@rnet av Kjplberggata og
Økernveien.Disse planene innebærer at det
på hjørnet av Kjølberggata/Økernveien kan
reises et industri-/kontorbygg i opptil 10
etasjer (tilsvarende høyblokkene i Tøyen-
senteret), samt en industri-/kontorblokk i
opptil 5 etasjer langs Kjølberggata.
Kampen Vel samlet til møte 13. november
1984 vil på det kraftigste protestere mot
denne planen og forlanger at fylkesmannen
avviser den.
En utbygging som
fordi:

foreslåtter uakseptabel,

l. Planen vil bety 3-400 nye arbeidsplasser
i et område som allerede har en svært
høy crafikkbelastning med 8-900 arbeids-
plasser i TØyensenteret, foruten all gjen-
nomgangstrafikken til og fra Sentrum,
@kern, Carl Bernersplass og Galgeberg.

2. Det er videre klart at det er boliger og
ikke arbeidsplasser det nå er behov for
i denne bydelen. Den pågående byfor-
nyelsen medfører nedgang i den eksi-
sterende boligmassen for å opprettholde
befolknings-grunnlaget for skoler og andre
institusjoner trengs flere boliger.

4

Svenn-Arne Arntzen
fung. formann

_ .r:j



UTTALELSE TIL PLAN FOR TRAFIKKEN I
BRINKEN NORD.

Kampen Vel samlet til møte l3.ll. 84 uttaler

Tilkjøring til deforeslåtte byggeområdene i
Nordre Brinken bør løses med of fentlig av-
kjøring inn fra Kj6lberggata.

Vedtatt reguleringsforslag forutsetter hoved-
atkomst til området over Kampen. Dette fin-
ner vi helt uakseptabelt.

I henhold til vedtatt hovedveisystem for Øst-
kanten, skal ikke Kjølberggata ha noen hoved
veifunksjon i den framtidige trØstkantringentt.

Kjølberggata har idag dessuten 4 kjørefelt,
slik at det skulle være god anledning til en
rimelig avkjøringsrampe inn i området, nord
for eksisterende verkstedbygg. En slik løsning
var opprinnelig foreslått fra byplankontoret,
og Kampen Vel ønsker at dette forslaget
opprettholdes.

Det er videre i de forligende planene fore*
slått å anlegge en of fentlig snuplass midt i
Brinken, der eksisterende gate er smalest og
der terrenget er brattest. Vi finner dette for
slaget mildest talt underlig.
Forslaget innebærer sterk beskjæring av bygge

forslaget til entrepenør T.Bjerke. Videre in-
nebærer det unødvendig brutale terrenginngrep
Hva slags byplanpolitikk er dette?

Kampen Vel foreslår at denne offentlige snu-
plassen flyttes helt nord i Brinken på en del
av det ubebygde f late området. Alternativt
Ønsker vi at snuplassen annordnes under plan-
lagt randbebyggelse ut mot Kj@lberggata.

Kampen Vel

l3.l 1.84

Svenn-Arne Arntzen
fung.formann
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OSLO BYPLANKONTOR
TRONDHEIMSVN.5
0560 osl-o 5

PROTEST PÅ RIVEFORSLAGET FOR

Kampen Vel samlet til møte l3.nov. 1984,
protesterer på det sterkeste på riveplanene
for Norderhovsgt. 26 m.fl.
Kampen Vel har i alle år arbeidet for at
gårdeier T.Bjerke skal sette i stand sine
eiendomer. Dette er sterkt forsØmt!
I dag er husene sterkt forfalt, og vi mener
det er uhørt å belønne dette bevisste for-
fallet med rivetillatelse.
Kampen Vel krever bevaring av de berørte
husene.Nybygging kan innpasses på de åpne
tomtene rundt, og da ioppsluttende karakter
med eksisterende bebyggelse.

Kampen Vel

13.nov.1984

Svenn-Arne Arntzen
fung. form ann

Srir< b

Oslo Kommune
v/Bystyret
Rådhuset
0160 Oslo I

6.desember l 984

Vedr.:Bussrute 29.

I budsjettforslaget for 1985 er det forslått
å legge ned 29-bussen Hasle-Rådhusplassen.
Dersom dette blir gjennomf4rt, vil det ramme
hardt mange av oss som bor i de gamle by-
delene på østkanten i Oslo.
Typisk for disse bydelene, som TgyenlGrønlan
Kampen, Lille-T@yen, og Hasle, er en høy
andel eldre, kombinert med at svært få disp-
onerer privatbil; omlag hver tredje person er
over 60 år, mens bare hver fjerde person i
bydelen har privatbil.
For svært mange er 29-bussen det enenste
offentlige transporttilbudet. Gangavstandene
til T-Bane-stasjonene er alt for lange for
eldre mennesker,samtidig som det må krys-
ses sterkt raf ikkerte veier. De mange ser-
vicetilbud, offentlige som private, som finnes
på f.eks. Tøyen-senteret, vil de fleste eldre
ha vansker med å benytte seg av.

Ut fra dette krever vi at 29-bussen oppret-
tholdes som et svært viktig of fentlig trans-
porttilbud for oss som bor på østkanten.

Følgende institusjoner/organisasjoner tilslutter
seg denne uttalelsen:
Kampen Byggeselskap, Kampen Eldresenter,
K a m pen Bydelshus, Grønland/Tøyen Beboer-
forening og Lille-Tøyen Hagebys Velforening.

f'l ed hilsen
Sverre Syversen
,(amoen Vel

rr-F trt
,i$iii:,..

KAMPIANEN - SPEIDERNE
i 17.Oslo gruppe og Det 8 st. Georgs Gilde
er travelt opptatt med å bestemme seg for
hva slags hytte de Ønsker å reise i Lillo-
marka etter Vennvassbu som brant ned i
august måned!
Ulvef lokken, også kalt SØotrostammen, har
rukket å markere de første 50 årene.Det ble
gjort med en trivelig fest på stif telsesdagen
22. oktober 1984.
- Kampianerne er fortsatt i Hølandsgt.4
hver onsdag f ra k I okken I 8. 30 er
det mul ig å bl i speider. Du må bare
være fylt 8 år!!!!
Vi benytter anledningen til å ønske alle men-
nesker en riktig gledelig jul og et godt 1985!
l.4ed sneiderhilsen Sverre Fridsvold.

F dF d|b d|r dF .|r dlb dF.F dF dr Cl9 dF.|. c? dF dF .F .F dF .l. dFl
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Hva er defin'isjonen på en
ga I mann? Den fo I ke 1 i ge
fork laringen er ve lkjent:
Et menneske som har m i stet
f orstanden. Se'lv har jeg nyl ig
falt pladask for en ganske annen
definisjon:
- En gal mann er en mann som har
mistet alt annet enn forstanden.
Bare kald logikk er tilbake.
Mel lommenneskel ige forhold og
utviklingen i samfunnet blir en-
sidig vurdert utifra kjø1 ig
f ornuf t. Det må være det f ar1'19-
ste som kan skje. For log'ikken
sier:
-Det nytter ikke å gjøre noe med
mitt lokalm'i I jø. Utv'ikl ingen må
gå s in gang. Ekspertenes for-
slag er sikkert de beste.

Er det denne tenkemåten sonr rår
på Kampen? Ne i , det har skjedd
mye gledelig i vårt lokalmiljø
de siste årene. Folk har hatt
mer enn ka ld loqikk. Her finnes
mennesker som hår tro på mellom-
menneskel ig kontakter, kjær1 ig-
hei- t'!l ct lokalrrii.ljø og cii'ønmer
om et al laktivitetshus osv. Det
prosjektet er på mange måter
stormannsgalskap! Men det vitner
om noe mer enn k jø I 'ig f ornuf t.
Det vitner om kjærlighet og
visjoner. Alt annet er livsfarf ig
- ja, galskap.

Fredspri sv i nneren Desmond Tutu
skal 'i skrivende stund komme
til 0slo. Den mannens visjon er
untulig. Han drømmer om en fred-
elig overgang til et dernokrati
for al le i Sør-Afrika. Utvik-
lingen der er skremmende. Volden
tiltar og uretten øker. Ingen
kan finne en utvei t'i I fredlig-løsning. Blodbadet er eneste
log i ske 1øsn ing. Sør-Af r"'ika trenger
folk som har mer enn intelligens.
De trenger fo I k som har kjær 1 i g-
het og våger å kjempe for det
umul ige. Alt annet er qalskap!

Heli Norge har samhande I en med
Sør-Afrika økt 50% siste året.
V i imoorterer mer frukt derfra
enn noensinne, frakter 1/3 av all
olje til Sør-Afrika osv. "Hvis
ikke vi gjør dette, vil noen andre
gjøre gjøre det i stedet," sies
det. Det er logisk, men galskap.

Noen må våge å gå foran. Dette
er et klart k'irkelig krav i Norge.
Handel og moraL kan 'ikke skilles;
Tutus oppfordring til boikott,
t'i I pol itisk og økonomisk isolering
av raserigimet er en utfordring
ti I al.le som ønsket ham vel-
komrnen. Vi i Kamoen men'iqhet skal
prøve å jobbe mer med detIe i tida
som kommer.

Den norske kirke vil fortsatt
hevde at det er galskap å tenke
slik. Det vi trenqer er folk
som bevarer troefl, håpet og kjær-
lighctcn iridt i cieri gufiie irøsL-
v'inden. Vi trenger mennesker med
visjoner, kjærlighet og forstand
i lokalmi 1jøet og i storsamfunnet

Englenes julelang er en fin
visjon:freC på jorden.
Bare gale mennesker ler kjø1ig
av visjonene.

God jul, forstandige Kampen-folk !

Rettf erd og f red var s'lagordet
på u-landssøndagen vi hadde s'1st i
november. Vi hadde en liten ut-
st'i 11ing i våpenhuset om temaet.
Prekenen var også v iet forho ldet
me.l lom fattige og rike land i
verden. Kald logikk gjør dette
t'i I et tema som har godt av moten
pga. større knapphet i i-landa.
Det nytter ikke å arbeide for en
mer rettf erd'ig f orde I i ng I andene'imellom. Hvi'lken ool'itiker vil
gjøre slike spØrsmål t'i I hoved-
sak i neste års valq?

1
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E. Smith & Sønn

BøGATA 19, 0510 6.
KONTOR TLF. 686370

A/S Aut. Siåfønkole
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TAKTEKKING - BLIKKEilSTAGER.
ARBEIDE - SVEISEVERSTED
Vi utforer alle typor tokking og vedlikehold
8v tak.
For omtokking av prpptak har vi enarctten
for Oslo og Akerrhur av takbologgot
MORTER-PLAS med l0 års garanti.

Ullensokergt
fle. 6" 32 4

Godl utvolg i dogligvorer

LLENSAKERGATENS

Vi hor olltid gode tilbud !

Apent mon.- f re B- 19, lør. B-14

Delikatesse
NÅR DET GJELDER
SELSKAPSMAT
GAR YI TIL

Norderhovsgt. 7
Tr{. 19 59 90
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NUt't' Fra, ldrettsfronten qA BomPen Skolef:<A? \J a vV\z!G-
I New York blir det en kamp. Ellers rundtur
i verdensbyen med besØk på Broadway,Times
Square, Madison Square Garden, FN-bygningen
og Empire State Building.

Ikke bare hockev,men....
Dette ble mye vinteridrett, men vi driver
med bordtennis,basketball,volleyball,innebandy
og fotball i gymnastikksalen hver torsdag fra
kI.14.30 til 19.30. I fotballturneringen kom
vårt lag helt til kvartfinalen erter strålende
spill i mange av kampene. I kvartfinalen
tapte vi 4-0 for våre naboer fra Hersleb.
Hersleb var bedre en oss denne gangen. Våre

-. t.+: .i!d(s.,: :::ir:l,rr:.. :. I

Kampen skole stiller i år med hele sju lag
i årets skoleturnering. Tre av lagene spiller
i ungdomsskoleserien, et lag deltar i T.klasse-
cupen, et lag i barneskoleserien (4.-6.klasse),
et lag i småskolen (1.-3.klasse) og et jentelag
i rrhockey-pockeytt-serien). Dette vil si at
bortimot 100 elever fra Kampen skole er
aktivisert i skoleturneringen. Denne turner-
ingen starter l.november og går helt fram
til påske. Det er derfor langt fram for de
lag som skal til finalespill. Nå er imidlertid
ikke f inalespill og seier det viktigste for at
Kampen skole deltar. Det aller viktigste er
at f lest mulig elever får være med å spille
ishockey eller hockey-pockey. Ingen skal be-
høve å høre at de ikke er gode nok. DET ER
PLASS TIL ALLE PÅ ET AV VARE LAG!
Kampen Flvers til Canada og Buffalo.
Elever fra Kampen skole og Kampen/Jordal-
prosjektet legger den 15. februar ut på en
drømmetur til Canada og Statene. Toronto
og Buffalo er målet. Gutta skal spille mot
canadiske og amerikanske lug, de skal se på
proffkamper i NHL (verdens hardeste ishockey
liga). Med kamper i Toronto ,Buffalo og New
York bør de komme hjem med knallform til
kvartfinalespill i ungdomsskoleserien. For al-
lerede i dag er vårt fgrstelag sikret plass i
kvartfinalen!

Men det blir ikke bare hockey ttover thererr.
Gutta skal besØke Niagarafallene, Toronto
med Science Center, CN-tower og Maple
Leaf Garden, ishockeyhallen der Toronto
Maple Leaf spiller sine hjemmekamper. Denne
hallen har 18.000 sitteplasser, og det nye
matchuret og scoreboarden, kostet ikke
mindre enn 8 millioner norske kroner!

I Buffalo skal gutta i THE AUD. Det er is-
hallen,konserthallen og messehallen i byen.
Også her får man inn om lag 18.000 tilsku-
ere. Denne hallen er hjemmebanen til Buffalo
Sabres.
10

tredjeklassinger og fjerdeklassinger er også
med i fotballturneringen. Begge lagene har
flere kamper igjen, og det er for tidlig å si
hvordan det Bår, men forelØpig ser det ut
som tredjeklasselaget er sterkest.

Det er sikkert og visst at Kampejenter og
Kampegutter liker å drive idrett - seier eller
tap - det å være med er viktigst.



Kampen- I J ordal-prosj ektet
Arbeidslivserfarins er blitt er
populært valgfag--i Oslo-skolen.
Ett av tilbudene finner vi på Jordal
Amfi. Her har idrettsinteresserte
gutter funnet sin mulighet for
arbeidslivserfarins med hovedvekt
på idrettsfag. Inienfor en fleksi-
tid, som i arbeidslivet, tilbrinser
de en eller to dager pr. uke -på

Jordal-området i trening og arbeid.
Sentralt i opplæringen finner vi

læreren Jan Kristiansen fra Kam-
pen skole og banemannskapet på
Jordal - i særdelshet banearbeider
Kjell Kristansen. Under ledelse av
lærer Kristiansen får suttene sin
daglige porsjon egentråning, og i
tillegg er de igjennom kurs i
kampledelse, lagledelse og aktivi-
tetsledelse knyttet til barne- og
ungdomsarbeid.

Det er et overordnet mål at bo-
stedsskolen såvel som nærmiliøet
skal kunne gjøre seg nytte av disse
elevene i forbindelse med aktivi-
tetsdager, skoleturneringer, fritids-
sysler og lagarbeid.

Et hovedpoeng ved opplegget på
Jordal er at teoretisk og praktisk
virksomhet skal utfylle hverandre
innenfor f-ølgende disipiner: Fot-
ball, ishockey, hockey-pockey,
innebandy og svømming.

I tillegg kommer arbeidet sam-
men med banemannskapet på Jor-
dal. I et kameratslig miljø - som
på en vanlig arbeidsplass - får ele-
vene delta i det daglige arbeid på
baneområdet. Den ene dasen er
det gjerder som skal repareies, og
den neste må de være malere.
Daglig renhold med klut og kost
får-dJogså lære seg, og eliers er
det viktig å få med seg miljøet på
arbeidsplassen i form av fleip og
latter og et slag kort i spisepausen.

Vi finner igjen gutter som trives
bedre, får økt tillit til seg selv, og
som derved har en bedre motiva-
sjon for å gfennomføre grunnsko-
len.

Det sier seg selv at et så
innholdsrikt prosjekt ikke kan ha
for mange deltakere pr. dag, delta-
kerantallet er derfor begrenset. For
å gi flere anledning til åvære med,
vil-Man-glerud komme med i pro-
sjektet fra skoleåret 1984/85. Her
vil lærer John Midtdal stå for den
daglige driften, og tilbudene vil bli

Omkring Oslo-skolen har nylig
besøkt Jordal-prosjektet. I samtale
med lærer Jan Kristansen fikk vi
innføring både i de praktiske og
pedagogiske sidene ved prosjektet.
Kristiansen har en klar filosofi
med det arbeid han gjør på Jordal.

- I skolen blir elevenes kvalite-
ter og egenskaper målt innenfor
klasserommets fire vegger, sier
han. Her på Jordal viser elevene
sider av seg selv som er minst like
viktige som de tradisjonelle skole-
ferdighetene. En elev kan være

"håpløs" på skolen, men kjekk og
grei i en annen situasjon. Derfor er
Jordal-prosjektet en nyttig erfaring
for elevene. Dessuten får de en
reell forsrnak på arbeidslivets krav
og oppgaver.

Idrettsanleggene på Jordal blir
flittig benyttet også av andre grup-
per enn skole-elever. Virker ikke
dette forstyrrende inn på prosjek-
tet'/ spør vi. - Nei, snarere tvert
imot - er Jan Kristiansens kontante
svar.

- Når en bedrift trener her. er
som regel alltid elevene i Jordal-
prosjektet med i treningen. Og
dette er viktig! Her får nemlig ele-
vene kontakt med voksne mennes-
ker som har tid til å prate med dem
og være i aktivitet sammen med
dem. I skolen og i hjemmene er det
ofte altfor liten tid til en kamerats-
lig prat og et godt sosialt samvær.
Såvel skole som hjemme-miljøet
er preget av stress. Her på Jordal
har ikke elevene henqende over
seg ureal istiske prestasjbnskrav og
andre stressende faktorer.
Trenings- og arbeidsoppgavene
utføres i en god og kameratslig
tone. Dessutei. her"på Jordal ei
det snakk om praktisk lærdom. Ta
bare et så enkelt, men likefullt vik-
tig eksempel som forsøpling.

To av guttene vikarierte en tid
for en vaskehjelp på Jordal. De
måtte vaske garderobene, toalet-
tene, trappeoppganger og tømme
søppel. Da fikk de virkelig lære
hva forsøpling og tilgrising vil si.
For ikke å snakke om rydding og
feiing etter publikum etter
ishockey-kamper!

- Ja, så absolutt - svarer Jan
Kristiansen. - Det er et veldis bra
kameratskap guttene imellom-. og
sentralt i så riåte er det sammenl
satte ishockeylaget <Kampen Fly-
ers>>. Dette laget er satt sammen av
gutter fra forskjellige miljøer i
byen. Laget deltar utenfor konkur-
ransen i Arbeiderbladets os Oslo
lshoceykrets' skoleturnering i
ishockey, spiller mot en rekke
ungdomsskolelag og leverte i vin-
ter en meget god innsats.

Jan Kristansen har også lyst til å
komme med et eksempel på hvor
godt guttene trives i dette prosjek-
tet. - Stig .,Myggeno Johnsen i 7.
klasse hadde valset mellom tre
timer på skolen pf mandager eller
å møte opp på Jordal for å ha disse
timene. <Myggen> valgte Jordal.
ikke tre tim6r]-nien frail. 07.00-
14.30! Såvel klasseforsrander
Helge Falkenberg som hjemmet er
veldig fornøyd med <Myggen>.

Stig .MyggenD selv uttrykker at nå
har han lyst og overskudd til en
bedre innsats de øvrige f ire dagene
på skolen, i stedet for å sitte og
rsløveD eller bråke hele uka. På
spørsmål om det ikke er fristende
bare å spille fotball eller ishocke!"
hele dagen, og ikke løse arbeids-
oppgaver som maling, feiing og ryd-
ding, er aMyggens" greie svar: -3
Klart du ikke orker å spille hele
dagen, da blir du bare daff og dårli-
gere som spiller. Og så er det gøy.
med aweksling, og det er jo en
mening med det arbeidet vi giørl
Når det gjelder prosjektets framtid,
ser Jan Kristiansen og John Midt-
dal det hele i et vidt perspektiv. De
håper qt det etter hvert skal bli
mulig å legge opp kurs innen for-
skjellige fagområder som f.eks.
maling og muring. Et første skritt på
veien er et opplegg i motorlære
kommende skoleår.
Til slutt vil Jan Kristiansen under-
streke at prosjektet umulig kunne
ha latt seg gjennomføre uten sam-
arbeid med Park- og idrettsvesenet
med banemannskapet på Jordal i

hovedrollen, grunnskoleavdelingen
og sist, men ikke minst rådgiver
Nils Kvissel (prosjektets koordina-
tor) og rektor Einar Rudfoss på
Kampen skole.

Treffes
,|omtrent de samme som på Jordal.
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Det skulle være unØdvendig og reklamere for
Velturene siden det alltid er fulle busser,
på h6stturen måte det brukes to busser.
Hvorfor jeg skriver om dette er fordi; på
disse turene kommer vi hverandre så nær,
så den tanken og den følelsen skulle vi ha
for hverandre i det daglige på Kampen, - vihar vel også det stort sett - men Velet
trenger medlemmer og fremmøte. Den som
ikee har vært med på turene har virkelig
gått glipp av noe.
Vårturen gikk til Smøgen i Sverige, hvor vible kjørt rundt og fikk se sommerstedene
til kjendisene, og fikk i det hele tarr sert
oss om. På hjemveien spiste vi på Kung Raneet veldig pent sted, hvor vi også drakk
kaffe på vei til Smøgen. middagen var deilig,
koteleter med viltsaus og gr6nnsaker. Etterpå
kaffe.
Høstturen gikk til Morokulien, hvor vi også
ble kjørt videre ril Charlottenberg, så åensom ville kunne handle, tilbake til Moro_
kulien hvor vi også fikk deilig middag. Wien-
ershnitsel med grgnnsaker, og kaffe efterpå.
J9g kan ikke få forralr hvor meget vi harfått besett oss på turene vi har hatt - men
prøv en gang - men bli først medlem da er
turen billigere.
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Når en står midt i Norderhovsgate, og ser
oppover, får det meg til å tenke på et barn
midt i tannfellingen. Dete som en gang var
en gate med små hus som naturlig gled inn
i gatestrukturen, er nå blitt et amputert syn.
Stort hull med stygt plankegjerde, Norder-
hovsgate 20, en gang et gult murhus, dårlig
kanskje, men det rommet boliger som men-
neskene som bodde der var glad i. Så fort
de klagde på mangler måtte huset ned og slik
har det stått i ca 20 år. Eier Entrepen6r
Bjerke. Norderhovsgt.24. En gang et idyllisk
lite hus med hage. Hadde det vært satt i
stand eller i hvertfall holdt vedlike for 20
år siden hade huset kanskje vært et av de
peneste husene i gata i dag? l.november ble
det revet. Hvor lenge blir hullet stående her?
Eier Entrepengr Bjerke. Norderhovsgt.2S, to
storehus som romet en bråte med familier.
SIBO eiet huset i en årrekke og fortalte
stadig beboerne at det skulle restaureres.
Etter flere år ble husene i en slik forfatning
at restaurering ville bli enormt kostbart, i
følge eier. Solgt til Entrepengr Bjerke, iev-
net med jorden juni 1983. Neste riving som
står for tur er Norderhovsgt.zz. Også et hus
i sterkt forfall med stor gårdsplass, som leie-
boerne i kjelleretg. har gjort til en idyllisk
og vakker f lekk i alt forfallet. Eier Entre-
penør Bjerke.
Ellers som alle kan se Norderhovsgt./Sonsgt.
prosjektet, eller Costa del Sol, på folkemunne
her oppe. Her lå det en gang, karakteristiske
små hus som en gang var typiske hus for
område forØvrig. Nå vil i ganske nær fremtid
få sehva som kom ut av dette. Betongklossen
i apartement stil er som vi kan se hverken
idyllisk eller p€fl, så langt. Mange har nå
restaurert sine boliger slik at helheten på
huset er slik det skulle være her på Kampen,
hva får vi nå?

'rFamiliekroken'r sklir inn i miljøet slik det
alltid har gjort, selv etter store omarbeid-
elser. En fargeklatt som stikker seg ut her
og der er bare friskt, i gamle dager var
disse fargene helt vanlige. Og alle som roper
og skriker opp om dette, burde heller vende
blikket rundt seg og se hvordan andre snik-
prosjekter får innpass. Vend heller blikket
mot alle trgeitostenett som langsomt spiser seg
inn i parken vår. Trappa våres vil de fjerne
og plassere et gigantisk murhus der i stedet.
Det er noe vi bør bry oss om å lage spalte-
plass av og la fargene på husene rundt om-
kring være i fred.
En ting som er felles for alle nybygg og
rehabiliterte hus, det er svært få folk fra
Kampen som har anledning til å flytte tilbake

a :r:j::t;:'ffitiiaaai:::::::::i::::ii:frrwrN.ritiistsriiiiiii::ls$:

Det er innskudd og husleier som ikke vanlige
arbeidere kan betale. Tidene har forandret
s€8, og vil forsatt EjØre det. Vi må bare
håpe på og sette alle resursjer inn for at
forandringen må bli positiv og til nytte og
glede for øye og sinn., slik at harmonien i
vå bydel vil bli som den alltid har vært.

Ja det er det ikke mange som respekterer.
Det er kanskje 5 stykker av 100 som holder
den lovlige hastighet, det kjøres fra 40-60
km fart og det paser dårlig i en så smal
gate. Jeg har selv kjørt bil i over 50 år og
overholder fartsgrensene.
Det som må BjØres er å legge humper og
gjØre Normannsgata envegskjørt. For når biler
møtes benyttes fortauet, da det som regel
står biler langs hele gaten.
HAPER PÅ EN SNARLIG LØSNING PA
PROBLEMET
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Mange har vel tenkt og sagt akkurat disse
ordene når de har vandret rundt på barndom-
mens stier på Kampen.
Fra å være en overbefolkrt bydel med trange
og tildels dårlige forhold, virker ttbyentt vår
stille. Denne fredagskvelde med begynnende
helgefred vandrer jeg rundt og minnes.
Kampen Park for 30 år siden, sommerstille
og ukeoppgjØrets dag. I pavliongen har det
slått seg ned en gjeng med pokerspillere, h6y
r6stede og fulle av både latter og annet, på
greset kryr det av unger som kapper land og
kaster på stikka.
Nedover Norderhovsgata. Mmmm her lukter
det kjØttkaker og srua kå1, alltid på fredag
og alltid fra samme vindu......fredagsoppgjØr.
Fra delikatessen lukter det stekt mat og
melka har nok nettopp kommet for det ligger
ferske hestepærer utenfor, ja for alt skal
være klart til k1.6.00 i morgen tidlig. Jeg
stopper også utenfor SØrumsgata l0 og bøyer
meg automatisk,her pleide det og hagle med
tomme Ølf lasker ut av vinduet i fØrste når
stemningen ble på topp, jeg tror aldri jeg har
sett et helt vindu fra den leiligheten i min
barndom. Nittedalsgata og Skedsmogata hade
verdens f lotteste gjemmesteder med mange
uthus og svaleganger, åpne buer hvor det
luktet ved, koks og gamle aviser. Mye fnis
og mange klemmer er blitt utvekslet på disse
hemlige stedene. På hjgrnet av Skedsmogata
og BØgata, i kjelleren, holdt Knudsen til og
for en duft det var å komme forbi,deilig
nybakt og alltid kakesmuler og boller som
var godt i stykker til oss unga. Ja det var
f leref lere bakerier hvor minnene er mange,
hos Breidin i Norderhovsgata i bakgården
var det varmt og godt, og det luktet gjær-
bakst og wienerbakst fraåpne vinduer. Her
f ikk jeg meng en ettermiddag lov å sitte
ved den maskinen som kuttet boller, slik at
det ble kavringer, som takk ble det gjerne
litt kakebrekk og gjerne en deigklatt på
kjøpet. Så bar det avgårde til skomakeren
I Kampensgate der satt verdens hyggeligste
gamle mann og f likket og lappet på gamle
sko. Det luktet bekk og tjære, og var jeg
heldig kom jeg til kaf fekosen. På den lave
gamle vedovnen, surret og kokte det i en
bulkete kjele. Etter og ha hjulpet til med å
bekke tråden og slipe kniven på lærlappen,
ble jeg sendt til Øksdahl på hjørnet for å
handle loff. Så ble det noen blingser da, loff
med sirup og gloheit kaf fe, bulkete blikk-
kopper og kaffen fikk tilsetting av sukker,
hvis han hadde.
11
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Hos Øksdahl handla vi alt vi skulle,det lukta
sildsom sto i tønner, parafin, salta smør som
vi kjøpte i kilovis, nymalt kaf fe og andre
godlukter. Vi handla også selvfølgelig hos
Halvorsen eller Maurtvedt so han het han
som drev butikken på den tiden. A gå i
butikken for folk,det var gØy, da vanket det
gjerne 5-10 øre, og detfikk jeg mye gjær for
hos Øksdahl. Gjær var det beste jeg visste,
og tok jeg meg litt tid etter skoletid for å

veie opp sukker og mjøl i I kg.poser, fikk
jeg 50 øre og en stor pose gjær, hos Øksdahl

Utenfor Skarehagen tegnet vi hus på for-
tauet med murstein, det hendte vi fikk tak
i kritt også, da ble det ekstra fint. Vi hadde
selvfølgeligmange rom, og dukkebarna fikk
eget værelse. Ellers var det store fortauet
flott å hoppe paradis på i ly av de store
trærne som hang over gjerdet, og selv om
det regnet, var det ly og kritthuset og para-
diset fikk stå.
Jeg må ikke glemme frk. Arnesen den gamle
kortevarebutikken, i mange år hjalp jeg henne
eter skoletid, med og ekspedere og rydde,
det siste var nokså vanskelig for det var så
fullt overalt at det var bare og flytte fra
det ene sted til det andre.
Jeg fikk gå overalt, og inne på lageret var
det leker og spill, gamle kort og B-såpe fra
krigens dager og du verden for en glede det
var og få se på alt dette. Noe fikk jeg jo
også, eterhvert som årene gikk fikk jeg hele
2.00 kr. i timen og ville jeg reise hjem til
hene å vaske trappa, hente ved og vaske gulv
i stua, ja da fikk jeg 5.00kr. pluss trikke-
penger. IVIen....alt tar en ende, den butikken,
bakeriene,Øksdahl og 27 andre små butikker
fra den gang er borte for bestandig, og
med butikkene og alle de gamle som drev
dem. I dag tenker jeg mang en gang ...... hva
har vi fått isteden, selvf6lgelig bedre kår,
bedre leiligheter, mere i lønn. Men samholdet
tror jeg er blitt borte på veien, samholdet
menneskene i bydelen hadde, våre foreldre
ogbesteforeldre var der alltid, alltid tid til
og bli med på lek og spill, det er klart at
økonomisk var det veldig, veldig smått en-
kelte steder, men det gjorde liksom ikke noe,
det var ingen jakt etter status og en kunne
alltid få en kopp kaf fe og en blings hos
naboen. Kort sagt vi var like vi som bodde
på Kampen den Bang, vi hadde lite å skamme
oss over.
Hva skjer i dag, folk har mer enn nok med
seg selv. Kampen er blitt et populært sted
å bo, så rridyllisk'r. Så sitter vi her da i re-
habiliterte leiligheter som koster en hel
formue, jobber, henter barn på barnehave og
daghjem, låser døra og er for oss selv. Det
er jo så mye på TV som vi ikke må gå glipp
av. Mange har ikke lenger tid hverken til å

gå på foreldremøter på skolen eller fglge opp
når det er noe. MØter vi opp i forsamlinger,
siter vi og ser på klokka for vi må jo hjem
til Dynastiet eller Falconcrest o.s.v. Jo. vi
er like nå også men på en annen måte, også
har vi ikke tid til våre medmennesker lenger.
Jo, vi er like .....tiden har vel gjort oss slik.
Vi vil helt sikkert ikke tilbake i tiden, men
la oss stoppe opp ogse oss over skuldrene.
Da julen var en god familiejul, hvor våre
forfedre ikke gruet seg til regningene på alt-
for dyre presanger dagen derpå, da vi fikk
noe vi aldri fikk ellers i året.
Vi gikk i kirken juleaften, om vi aldri gjorde
det ellers i året, så gikk vi på gravlunden.
Mlddag og julenissen kom til slutt. Selv om
det var lenge å vente på pakkene så hadde
vi tradisjoner, som sikkert mange har i dag
også. vi må bare ikke ta det som en tung
plikt.
Så ønsker jeg alle en rik og varm jul!

Wenche Halvorsen.
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Kampen Vel i samarbeid med Bydelshuse, T .fl1;$ ,'u , , i. : , ,,,,,,igftililarrangerte I l.desember, førjulshyggemøte, ts
På grunn av matserveringen, var det un- f
nonsert forhåndspåmelding, og ca.53 personer
hadde meldt seg på.
I annen etage - i det fremtidige kafelokaletI qtltlgl! ELqSg - r u9L rr 9rrrLrur6v \qluruNqrvL lao
var det pyntet til jul, og dekket på langbord T
med deilige juletallerkner. Som ventet var I
det også mange som ikke hadde meldt seg $
på forhånd, og Wenche6 reserveporsjoner kom 3
også vel med.
Etter maten var det kaffeservering, mens 1p'
Asmala-nissene blåste jula inn. fI gymsalen tok en "V avdeling T::fl^:.y:I: IDet var rrMandagsbarnegruppa" i Bydelshuset 1$Isom fremførte sitt herlige nissesho

*:";.::.-:x:-;;'#;"11,.*:I;m:r'"tI &gr Ecytcel

sikten er med både Bydelshuset og Kampen { som vi hadde tått låne av Parkvesenet. Vi
Vel. .7D f, brant også -en del rusk og rask, og bålet ble

+il * g:jj overvåket av familien til Håkon Ander-

med sparkeshow, svarte strømper, flosshatt lp Vl 9l VIVU Y gJ
og det hele. f I mai måned arrangerte Kampen Vel den
Ei av problemene med arrangemenrer i et { årlige Rusken-aksjonen.
uferdig Bydelshus er varmen, eller rettere ld Vi konsentrerte oss i år om område bak
sagt åangeten på sådan. Men da Grothe og I Sykehjemmet. Det er det område som i alle
en kamerat satte igang dansemusikken fif<[ [ år har vært utpekt som gr6ntareal for be-
mange varmen i kroppen på nytt. $ boerne på Kampen (ja , du leste riktig),
Ugly Band overtok 

'eterpå 
med yngre toner, ! hyer gang utbyggingsplaner har vært lansert.

ogO" Utir bare bedre fra gang til ga"ng. T 9å i år tenkte vi det kunne være greit å

I fØrste etage ble det så s..vårt rykende f; begynne så smått.
varm iulegløSg og kaker, og som u"niig ble ! Det var selvfølgelig altfor få som møtte opp,
kveldens avslutet med trekning av lotteriet. { men vi som var der fikk gjort ganske mye.
Det var hyggelig å se så mange unge og I Vi rakte og ryddet, skjærte ned ødelagte bus-
eldre hygge seg sammen, slik noe av hen- { ker og fikk fylt opp en stor traktorhenger
sikten ei med båOe Bydelshuser og Kampen { som vi hadde fått låne av Parkvesenet. Vi

f r.n, som stilte med brannslange over gjerde.
ft Wenche hadde med seg boller og saft som

^il smakte eodt imellom insatsen.
f CoO" og- slitne ruslet vi hjem ca. kl. 23.oo

E q"O håp om at til neste år vil tre ganger

i|så 
mange møte opp.
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