
Barnesida
er i gang igjen!
Se de flotte bidragene
fra Kampenbarna på

side 18-19

Historiesider
Kampenposten har fått
inn to innlegg knyttet til
byfornyelsen på
Kampen. To ulike syn
presenteres.
Redaksjonen inviterer til
debatt. Vil du si noe om
dette, send oss din
mening.

side 12-15

Ptøvebalkong
Etter påske kommer de
første balkongene på
plass i Byggeselskapet.
En prøvebalkong er
allerede montert i

Sonsgate 29, komplett
med balkongdør og nytt
vindu.

side 4

Fru Solveig Berg er med sine 87 år en av de eldste på Kampen. Opplevelsene
og minnene er mange, og hun forteller gjerne fra krigen, fra <vellet,, og om
gamledager på Kampen. - Jeg skulle ha skrivi bok, vett du, sier fru Berg,
fortsatt engasjert og meget talefør.

Les mer på sidene 10-11



Mangfold
Kampen huser mange forskjellige
nrennesker. De er med pi h gjøre
det fint og spennen<Ie å bo i vår del
av byen. I denne utgaven av
Kampenposten stifter vi bekjent-
skap med svært ulike mennesker
som alle bor på Kampen. Blant
andre finner vi Roy, en ung dikter
som er opptatt av stort og smlitt
som skjer her i verden. Og Fru
Berg, en dame med tæl som har
vært med i det meste av styre og
stell på Kampen.

Disse representerer kun et lite
rutvalg av alle de "Kampenianere'
som lever og virker i den lille treby-
en vår. Du kan møte clem i nærbu-
tikken, i parken, i kirken eller på
bydelshuset. De er gamle eller unge,

innvanclrere eller folk som er siste
ledd i en hel generasion fra
Kampen. De er en sentral årsak til at
clet er hyggelig å bo her. Dette
mangfolclet er det viktig h ta vare
på. Det kan vi gjøre med et bredt
kulturtilbud, god sosial- og helseom-
sorg og ved å vise at vi setter pris
på hverandre. Kampenposten forsØ-
ker å følge opp dette ved å vise
bredden som finnes på Kampen.

Har du noen forslag til saker vi kan
ta opp, kjenner du noen interessan-
te mennesker som fortiener litt
omtale eller kunne du tenke deg å
skrive selv? Ta kontakt med oss.Vi er
takknemlig for alle tilbakemeldinger.

Camilla Svendsen Skriung
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Og iubvarer helt til paske...
Tenk dere, nå står en ny høytid
snart for døren. Påsken. Det første
som faller meg inn, er skiforening-
ens stue Løvliaph Krokskogen,
Asbjørnsen og Moe's rike, med tus-
ser, troll og hulder.Jeg hadde en
opplevelse phLøvlia et år. En tidlig
kveldstund sto jeg ute på tunet, da
jeg så at det kom røyk fra pipa på
Lauliseter. Jeg stusset litt, og gikk
inn tilTorleif og fortalte dette. - Nei,
det er ikke folk på setra denne
påsken, sa han, så det er nok bare
huldra som er der.Ja, det er mye
mellom himmel og jord, tenkte jeg.

Det var til dette eventyrriket vi dro i
mange år. Med unge! ski og staver,
sklibrett og en haug med bleier. Der
ble vi mottatt med åpne armer av
vertskapet Torleif og Dorthe. Dagen
begynte med frokost, og så var det
Llt på tur.Vi dro ikke lenger enn at
vi kunne rekke tilbake til lunch. Så

var det ut igien, ungene elsket dette!
Vi gravde sittegruppe i snøen, kokte
kaffe på bål og hadde det herlig.

Espen, sØnnen vir,var en ivrig

kjøkkenskriver. Der regjerte Dorthe
over kjelene og middagen. De var
verdens beste vennet så når vi fikk
gele til dessert, fikk Espen sjokolade-
pudding, for det var han så glad i.Jo,
Løvlia var påske for oss, med peisbål
om kvelden og måneskinnstllr på
ski, skirenn påskeaften, god mat og
godt drikke. Herlig!

Nå er barna voksne med egne
unger, så far og leg holder oss i
byen. Det er en egen stemning i
Oslo i påsken. Stille og rolig med
nesten folketomme gater. Hva vi
gjør? Roger og jeg? Vi tar en tur
rundt Kampen og Vålerenga og filo-
soferer over påskens budskap, eller
vi tar bussen til Vippetangen og går
rundt brygga.Vi snuser inn sjølufta,
hører på måkeskrik og lengter etter
vår og sommer. Så tar vi bussen
hjem igjen til en bedre middag, med
gul påskeduk, gule lys og gule tuli-
paner og gåselabber!

GOD PÅSKE

Hilsen Greta Gulbrandsen
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Trenger du en arm å holde i når du skal til Iege, apotek, post, bank osv,

eller en besøksvenn som kommer hjem til deg?

Kontakt Kampen Frivilligsentral mandag til fredag 10-16.

Kampen Frivillingsentral er en møteplass for alle mennesker som enten ønsker å
uttøre en frivillig innsats eller å motta en slik innsats. Kampen Frivilligsentral er din
til å komme med ideer, og til å bruke tid på ulike frivillige oppgaver og aktiviteter.

Hvis dette er noe for deg, kontakt:

KAM PEN FRIVI LLIGSENTRAL Bøgata 21 , 0655 Oslo . Tlf. 22 68 69 17
Mobil 901 38 352. Fax22 67 73 99

,/;

?

Kampen Frivillighetssentr al Lpner nytt
aktivitets- og kursrom

Jeg har vært daglig leder på frivillig-
hetssentralen i litt over et år nå,og
aktivitetene ved sentralen har økt i
denne tiden. Men vi trenger å

komme i kontakt med flere mennes-
ker i nærmiljøet for å få til et aktirt
millø rundt frivillighetssentralen.
Min utfordring er å gjøre sentralen
til et natudig mØtested for folk på
Kampen og omegn. Hittil har sentra-
len disponert ett kontor og et lite
møterom i Bydelshuset.Aktiviteter
og frivillig arbeid har i hovedsak
foregått utenfor sentralen. Unntaket
er dansegruppa for ungdom mellom
12 og 17 år, som danser to ganger i
uka i storsalen.

Nå har frivillighetssentralen, sam-

men med bydelshuset, pusset opp
et rom som vi kan benltte oss av.

Sentralen lrar kjøpt inn bord og sto-
ler, utstyr til å holde kurs, og to
symaskiner for dem som ønsker å sy
eller starte sygruppe. Det vil med

det første også bli kjøpt inn sofa.
Vaffeliern og kaffetrakter har vi, så

det er mulig å komme innom og ta
en kaffekopp og en prat.

Med det nye aktivitetsrommet er det
mulig for folk i nærmiljøet å bruke
frivillighetssentralen til aktiviteter
de brenner for. Det kan bli holdt
kurs eller foredrag over forskjellige
temaer som er av interesse .Andre
gruppeaktiviteter kan også arrange-
res. Et eksempel er at Bydel Gamle
Oslo har LokalAgenda 21 som viktig
målsetting i sin strategiske plan.
Dette betyr at bydelen forplikter seg

til å bedre både det ffsiske, sosiale
og kulturelle miljøet i bydelen.
Frivillighetssentralen kan være en
naturlig Lokal Agenda 2l-aktør for et
bedre og bærekraftig nætmiljø.leg
er åpen for forslag, og kan være med
å tilrettelegge forskjellige aktiviteter.
Dette kan skje både på dagtid og på
kveldstid.

Jeg har store forventninger til at sen-

tralen i framtida skal bli et natLldig
møte- og aktivitetssted for beboerne
i nærmilløet.

Men som sagt, er jeg avhengig av at
folk i nærmiljøet stiller opp, og kom-
mer med forslag og id6er til hvor-
dan sentralen kan tiene mennes-
kene i nærmiliøet.

Så kom innom!

Frivillighetssentralen har kontortid
mandag - fredag mellom kI.09.00 og
16.00
Altale om bruk av sentralen på
kveldstid og i helger er også mulig

Med vennlig hilsen
Thomas Lange
Daglig leder
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Klart for balkonger
Etter påske kommer de
første balkongene på plass
i Byggeselskapet. En
prøvebalkong er allerede
montert i Sons gate 29,
komplett med balkongdør
og nytt vindu.

Av Sivilarkitekt Henning Nielsen,
Enerhaugen Arkitektkontor AS

AS Kampens Byggeselskap er nå i
startfasen av sitt store balkongpro-
siekt. I løpet av kort tid vil Plan- og
Bygningsetaten ha ferdigbehandlet
byggesøknaden, og de første bal-
kongene kommer sannsynligvis på
plass i løpet av april. Utover våren,
sommeren og høsten skal i alt 4OO

balkonger monteres av det svenske
firmaet RK-teknik, som ga det laves-
te pristilbudet i konkurranse med
tre andre balkongleverandører.
Balkongene er tegnet av Enerhaugen
Arkitektkontor AS, med Ingeniør
Kjell GarsholAS som ansvadig for
de tekniske beregningene, og med
OPAKAS som byggeleder.

Billigere enn beregnet
Kostnaden for hver balkong er nå
en god del lavere enn opprinnelig
budsjettert, og styret har ingen pro-
blemer med å holde seg innenfor
den maksimale kostnadsrammen
som generalforsamlingen vedtok.
Inklusive konsulenthonorarer, geby-
rer og uforutsette utgifter er sLlm-

men cirka 19 millioner eksklusive
moms. Prisen per balkong er i
underkant av kr. 40.000,- eksklusive
moms, inklusive dør, vindu og inn-
vendig belistning. Arbeidet utføres
som en totalentreprise, der produ-
senten må ta ansvaret for kostnader
ved for eksempel forsinkelser eller
skader inne i leilighetene.

Balkongene leveres i to størrelser.
Mot gatene blir dybden 1,2 meter,
og mot gårdsrommene 1,5 meter

Begge typer har bredde pi J22 cen-
timeter. Dessuten blir det noen spe-
sialløsninger der dagens brannbal-
konger må skiftes ut med nye.
Mange beboere har ønsket seg noe
stØrre balkonge! men her er man
bundet av myndighetenes krav.
Balkongene lages i varmforsinket
stå|, som sprøytelakkerers i en
mattsvart farge. Gulvet er av trykk-
impregnert tre, med plastprofiler
mellom bordene, som leder regn-
vann ut i forkant av balkongen.
Undersiden får en mellomgrå farge.

Usynlig bæresystem
Et viktig krav både fra arkitekten og
myndighetene har væft å unngå
skjemmende og dominerende kon-
struksjoner som ikke er tilpasset byg-
ningenes arkitektoniske uttrykk. I
dette balkongprosjektet har man helt
unngått synlige konstruksjoner, da
balkongene bæres av to stålbjelker
som støpes fast inne i ytterveggen,
og som i tillegg blir festet med bolter
inn i betonggulvet mellom etasiene.
Stålbielkene ligger også litt innunder
betonggulvet, noe som gir lttedigere
bæreevne. Etter innstøpingen settes
mursteinene tilbake på plass, og veg-
gen er den samme som før.

Det er lagt vekt på at balkongene
skal harmonere med den opprinneli-
ge arkitekturen. De skal framstå som
enkeltbalkonger sentrert rundt et
vindu, og ikke som sammenheng-
ende "fuglefiell, som dominerer
fasaden.Vindu- og dørfeltet er opp-
delt i tre fag som de gamle vindu-
ene , med den samme brunfargen.
Sprosser og annet treverk er mest
mulig likt det eksisterende.

Haug på heltid
For styret i Byggeselskapet er bal-
kongsaken en stor utfordring.
Informasion til og fra beboerne,
organisering av adkomst til leilighe-
tene, oversikt over nødvendige for-
beredende arbeider og tusen andre
små og store oppgaver krever en
arbeidsinnsats langt ut over det van-
lige. Sædig i startfasen er det mange
problemer å ta stilling til, og mange
spørsmål å besvare. Styreleder Kjell
Haug har tatt tre måneders permi-
sjon fra iobben for å kunne arbeide
med balkongprosjektet hele dagen.
Forhåpentligvis vil han snart få følge
av mange fornøyde beboere som
også bruker store deler av dagen på
balkongen.

{\
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KAMPEN

BARNEFILMKLUBB

r.ørdag L O.april kl. 14.00
"Småtasser kan også ordne opp"
Tre tegnefilmer om dyr som kom-
mer i knipe, men som finner løs-

ningen. Fra 5 hr.

"Moldvarpen i ørkenen"
C.S Prod. Kratky flJm.1975.7 min
Moldvarpen hjelper alle dyrene i
ørkenen med å få vann.

"Sylvester og den magiske stei-
tl€tl"
US. Regi: Gene Deitch.
1993. lO min. Animasjonsfi lm.
Eselet Sylvester finner en lykkestein.
Plutselig dukker det opp en farlig
løve, men Sylvester blir så redd at
han glemmer å ønske seg vekk. Han
ønsker i stedet at han skal bli en
stor stein. Hvordan blir Sylvester
vanlig esel igjen?

.Sirre Strikk og Padde Ball"
SE. Regi:Jan Gissberg.
1987.32 min.
Padde og Sirre tar opp jakten på
skurkene Pudding og Karlson for å

redde Høna Papegøyen. En spen-
nende action helt uten vold.

Iør dag 2 4.april kl. 1 4. 0O

"Maia Steinansikt"
NO. Regi: Lars Berg
Produsent: Kai Remlov. Fra 8 år.

Hva skjer når Maja på 10 år oppda-
ger at verdens beste pappa har en
langbeint og mørkhåret hemmelig-
het? Mala tar i bruk sine indianer-
triks og går sammen med venn-
innen Sylvia til krig! Når mamma

drar på sykehuset for å føde lille-
bror, tar Maja saken i egne hender...
En varm og humoristisk familiefilm
om et tett forhold mellom far og
datter.

lørdag 1 5.mai kl. 1,4.00

"Rotta kommer"
SE. Regi: Jan GLlstavson.
Produsent: Svenska Filminstituttet.
32 min. Farger. Norsk tale 1996.Fra
ca.5 hr.
Musene er så sultne, lykken blir stor
når et stort skip ankrer opp og de
losser korn. Men i dypet av laste-
rommet ligger en stor sulten skip-
skatt! En spennende og klok tegne-
film!

"Pinnsvinet i tåka"
SU. Regi: Jurij Norstein.
Farge. Norsk tale.1975.lO min. Fra

ca.5 år.
Pinnsvinet skal besøke sin venn
bjørnen som bor på den andre siden
av skogen. Pinnsvinet møter mange
merkelige vesener underveis, men
hver gang viser de seg å være kjente
og ufadige.

*Lille søster Kanin"
SE: Regi: Eva Eriksson og Jan
Gustavsson.
Produsent: Svenska Filminstituttet.
1988. Norsk tale.2O min. Fra ca.5 hr
Storebror Kanin passer på sin fete
lillesøster en lang og strevsom dag.
Han må bltte bleier, lage mat,går pår

tur og beskltte lille søster Kanin
mot de fØde revene med de spisse
tennene.

Kj empedag ene løt dag 29.nai
"Katten kom att"
CA. Regi: Cordell Barker.
Produsent: National Filmboard of
Canada. 1988.7 min.
En tegnefilm basert på en gammel
vise om katten som nekter å flytte
selv om eieren ikke vil ha den leng-
er. Eierens mange ulike forsøk på å

kvitte seg med katten blir en even-
tydig historie med overraskelser,
spenning og gru...

"George og Rosemary"
CA. Regi:Æison Snowdon og David
Fine.
Produsent: National Filmboard of
Canacla. 1987.12 min
Livet fortsetter etter 4.lte sltti! En
hedig historie om heftig forelskelse
mellom sØte, gamle mennesker.
Dessuten en perle for de som er
interessert i god animasjon.

"Den røde ballongen"
FR: Regi:Æbert Lamorisse.
Produsent: Films Montsouris. 1956.

34 min. Fra 8 år.

En gutt finner en stor rød, ballong i
en lyktestolpe. FØrst er ballongen
litt slitsom, men etterhvert blir den
en trofast venn som følger etter helt
av seg selv. Problemene oppstår når
noen slemme gutter vi ha tak i bal-
longen. En vakker og tidløs barne-
filmklassiker.

"$11qp"
NO. Regi:Jan Konings
Produsent : Tegnefi lmcompaniet.
1991.7 mrn.
Av all den mat i verden var det bare
en liten del som oppnådde den ære

å bli kalt (snop). Plommer, bananer
og kokosnøtter - ikke noe av dette
var snop. Nei, snop var alt det søte
klissete og sydige snopet.Vi møter
Hjalmar Bue og Hurry Harry med
Ola-tyggis og Zorro på kino i Bergen
ph 5o-tallet.

"Huset på Kampen"
NO: Regi og manus: Pjotr Sapegin.
Leireanimasion. 1998.7 min. Fra ca.

/ ar.

Barnas egne filmer fra ani-
masionsverkstedet.

,s

t;
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Kampen Bydelshus og Kaf€ Kampen pres€nterer

Kultur pL Kampen VAR - 99
MARS
Fredag26.3 kl. 21, VISEKVELD Kristi Kinsarvik

Tony Sheehan
En kveld med norske og irske viser, en fantastisk stemningsskapende kombinasjon.

lørdag27.3 H.l4 Ettenniddagsiazz Ja-jazz

APRIL
lørdag3.4 H.14 Ettermiddagsiazz
Ftedag9.4 kl.2L JAZZI(IrEID ODD RIISNÆS KVARTETT

Odd Riisnæs - saksofon
Bjørn Kjellemyr - bass

Steinar Larsen - gitar
PålThowsen - trommer

lørdag1.O.4 H. -1.4 Ettermiddagsiazz LØRDAGSJAZZ -la-iazz

Frcdag 15.4 H. 21, ÅpnN SCENE Fritt frem for den som vil!!!
Lørdag 17.4 H.l4 Ettermiddagsiazz Kampen Hot club

Frcdag 23.4 H.2r JAZZ - KVELD BtuE
Nina Odegaard - sang

Øyvind Risberg - gitar
Mikkel Broch - bass

Terie Engen - trommer

Lørdags 24.4 H.l4 Ettercniddagsiazz Ja-jazz

ai

MAI
l-øtdag {\r.5 FESTPROGRAM

wedag 7.5 H.2r ÅpnN ScEl\[E

Annonseres senere

Fritt frem for den som vil!!!

JTINI
lørdag!

I-ørdag 8.5 H.l4 Etterniddagsiazz Ja-jazz
lørdagl5.5 H.l4 Ettenniddagsiazz Kampen Hot Club
lørdag22.5 H. -/..4 Etterrniddagsiazz

Fredag 28.5 - Søndag 3O KJEMPEDAGE\IE Program kommer senere

2.6. H.l4 Ettenniddagsiazz Ja-jazz

Med forbehold om endringer

STED: INNGANG:

Kampen Bydelshus, Kaf€ Kampen, Lørclag, ettermiddagsi^zz er gratis.

Bøgt.21,0655 OSLO.TIf:226a45O2 / 22682910 FREDAGSKVELDER varierer mellom kr.3O,-
og kr.50,-

Arr: Kampen Bydelshus og Kaf6 Kampen med stØtte av Miljøbyen Gamle Oslo.
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KAMPEN FASADE A$
alt i maling, rehahilitering, eksteriør og interiør.
Normannsgt. 5, 0655 OSLO. Fax: 22 68 61 49, Tlf.: 22 68 61 50 - 90 10 91 69 - 93 04 22 20.

Kontakt oss for

Uedlikeholdsplan mur og tre
kt og råte konsultasjon

ppussing generelt

,

SELSKAPSMAT - CATEKI]VG
Måltidet er en vihig del av alle sammenkomster
- du kan være trygg når maten kommer -fra . .

SNITTER - KOLDTBORD - GRYTERETTER - MIDDAGER

Norderhovsgt. 7 - 0654 Oslo
t

... og @' den slår ingen I

Rins 22 19 59 80 og vi
sender deg vår innholdsrike brosjyre.
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Svevef ovef byen
Roy Petersen er dikteren som er (pønker i hodet>, men
som ikke nødvendigvis ser sånn ut. Han er naturlig
speeda, som han sier selv, - en hyperaktiv siel som
skriver med få ord, men med ord som har tyngde.

Av Camilla Svendsen Skriung

Opprinnelip; var Roy musiker og
sanger i uPi€igtråcl, eller ,,Junkfood

Society, som det ble hetende etter
hvert. Ekte So-talls småpØnkere
som ville bli de nye Sex Pistols, og
aller helst mye verre enn cle. De
holdt til på Ammerud der de hadde
øvingslokale i det, for alle under-
grunnsgrLlpper, obligatoriske bom-
berommet. Opi selvsagt kjempet de
for et eget sted å være. Helt fra
begynnelsen spilte de mye konser-
ter. Fra konserter på skoler og fri-
tidsklubber til Blitz og utesteder
rundt i byen. Junkfood Society ble
et band mange kjente til og likte. Og
det var dikterspiren Roy som skrev
tekstene.
-Vi rakk til og med å lage en demo-
tape på 7 sangeq men ble oppløst

rett ettef det.

Positiv utvikling
Tiden etter oppløsningen var ikke
lett.
-Jeg var nede i en bølgedal lenge.
Tenkte mye på hva ieg egentlig ville
med livet mitt. Folk rundt meg var
desillusionerte og mange dopet seg.

Heldigvis var jeg sterk nok til å
holde meg unna det. Hele tiden har

ieg skrevet, også i denne perioden.
Og jeg oppdaget etter hvert at det
var dikt i det jeg skrev. Det ble en
viktig oppdagelse for meg.Jeg
kunne io skrive! I tillegg satt jeg

inne med mange filosofiske betrakt-
ninger som godt kunne deles med
andre.

Viktig har det også vært at Roy har
fått mange positive tilbakemeldinger
på det han har gjort. Når han først
torde å kaste seg ut i det, var det
ikke bare lØse luften som tok imot,
men mange mennesker som sier de
har ftinnet mye fint i diktene hans.

Og folk som har heiet han frem til
scenen, eller opp på bordet på fes-

ter, og fått han til å lese sine dikt
|l.øyt.

-Mtrsikkens Dag i 1997, eller var det
1998, var et stort skritt i så måte .

Der opptrådte jeg med gitaren min
og var fryktelig nervøs.Jeg husker
nesten ingenting og jeg prøvde å

gjemme meg bort etterpå. Men i
ettertid har ieg fått god respons på
det ieg gjorde.

"HuekiØr"
Roy skriver om alt mulig. Fra hvor-
dan verden kan se ut fra en ftlgls
synsvinkel til menneskers hang til å
ende opp med o9 til 5-liv,. Om hvor
plagsomt det kan være h gå i butik-
ken, om hvor grusomt det er med
all volden i verden eller om dinosau-
ruser og barn. Kort sagt, det som
måtte oppta han der og da.

-Jeg føler meg nok litt utenfor. Sitter
liksom og observerer det hele.
Samlebetegnelsen min på det jeg
giør er nHuekiØr, eller nHuerØr, om
du vil. Det vil si at jeg forsøker å få

alle tanker som rØrer seg oppe i

hodet mitt ned på papiret. Og så

prØver jeg å ikke bmke altfor mange
ord, men heller gi de ordene jeg

bruker tyngde. Diktene blir gjerne
korte og enkle i formen for det liker
jeg godt.

Dikternes Max Mekker
Men hvorfor skriver han egentlig?
Hva driver han til å både vrenge sje-

len sin ut i diktsform og til å ville
fremføre diktene for andre? Det som
er så skummelt og sårbart?

-Jeg har alltid vært nødt til å være

selvstendig og til å ha tro på meg

selv. Dermed tåler jeg mye kritikk og
motgang. Og jeg tar heller sjansen
og tar det skrittet, selv om det er
nervøst.

Jeg har faktisk alltid skrevet og da
med veldig frie tøyler. Mye av det

har vært pønk-inspirert og med et
politisk budskap. Men nå i det siste

har ieg skrevet om mer nære ting.
Og så liker jeg godt å rime .Jeg
kunne egentlig tenke meg en jobb
som den Max Mekker har. Da kunne
jeg både dikte og være mye sammen
med barn.

I dag er Roy arbeidsledig, men har
sine egne to barn rundt seg. Han er
opptatt av h gi avkommet en bedre
oppvekst enn han selv hadde og gi
dem muligheten til å være barn
lenge. Det å få barn forandret no€ av

tankearbeidet og selvsagt også hvil-
ke tema som dukket opp i diktene.
Han har til og med begynt å skrive
barnesanger.

Variasion
-Jeg prøver meg på litt forskjellige
ting. Har holdt på med to skjønnlit-
terære bøker i to år nå. Og så har
jeg samarbeid med en fotograf og
en musiker som kunne tenke seg å
lage bilde og musikk til diktene. Og
det er jo moro.
Og så vil ieg jo selvsagt gjerne få
utgitt diktene , da. Har kontakt med
Tiden Forlag på
det.Vi får bare
krysse fingrene
for at det går
bra.Jeg ringer
stadig og maser
på de.Jeg gir
meg ikke nå
vet du.....

PøLcER 
-7
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Og dette må
da være en
unik mulig-
het til å

sikre seg

en opp-
rørsk dik-
tersfel til
fodags-
stallen?

#tr{i^
jj1?,1,1',',fl,*,,,,
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",rDin frisør i nærmiljøet

Vi utfører alt innen
. Hårbehandlins
. Make-up
. Negl-design

Kom gierne innom for råd og veiledning!

Bøgt. 10, 0655 Oslo (Vis å vis Kampen kirke)

Ttf. 22 57 13 73
Åpningstider: man - fre 10.00 - 17.00 Lør 10.00 - 14.00

NB! Salongen har noe redusert åpningstid i april og mai. Kontakt salongen for nærmere informasjon.

Våkn opp - våren er her!!!
Salongen ønsker gamle og nye
kunder hjertelig velkommen til en
vårfornvelse.

7

BØGATEN
ru{PENDAGTIGVARE

25 . O655 OSLO
TLF. 22 67 76 28
Vi er medlem av Butikkringen
Østlandet A/S (Norgesgruppen),

en innkjøps- og markedsførings-
kjede for mellomstore butikker
som sih"er våre kunder den riktise
prisen i din nrprbutikk.

rAsrtayPRrs

Fevang kjøttpålegg, tss. Kr. 10100

Olivenolje, 51. rr.100r00

Libero bleier, alle typer Kr. 7 4100

Pizza Grandiosa rt 29100

Pommes frites, 600 g. Kr. 12190

Ferske gårdsegg 6-pk. Kr.

Appelsin Juice /
eplenektar 21. Kr.

10,90

15,90

. Ferske bakevarer hver dag

Åpningstider 09.00 - 19.00 (09.00 - 1S.00)



- Med meg har det alltid vært folk og tnat
I et av de minste og mest
koselige husene på
Kampen bor fru Berg. Med
sine 87 år er hun en av de
eldste på Kampen. Beina
er skrale, men med hodet
og munnen sier hun fort-
satt klart ifra. Ei folkekiær
og omsverma dame, som
gjerne tar i mot gjester i

nummer 17.
- Jeg er så gla i folk jeg,
vett du. Til meg kan dem
komma når dem vil, bare
dem tar det som det er,
sier Solveig Berg.

Tekst og foto: Susanne Dommersnes

Tallet 17 stirr pir clen gamle httsvcggen
i Kampcngata..leg får tid til ir stuclere

både skiltet og clet lille huset, mens

ieg venter på at fru Berg skal få stengt
Boy inne. Den siuende hunden i rekka
vet ikke helt hvorclan han skal takle
nye fremmecle, så det er best å lukke
han inne mens vi prater. I døra i clet

lille girrclsrommet står fru Berg.
Solvcig heter hun, og fører meg
glennom kjøkkenet og inn i sttta si.

- Det kom s:i brått på meg dette mecl

alderdommen, sier hun, på veg mot
sof:ren. -.Jeg kan'ke helt godta at jeg er
blitt sir skr:rl. Men ieg er jo 87 år, så jcg

skulle ha nok tid til å venne meg til
det, tenker hun hø1't.

Gråt seg tilbake til Kampen
Fru Berg er, som hun selv sier, født i
en sommerferie på Vikersund, men
oppveksten har hun hatt på Oslo øst.
- Vi flytta inn i Tøyengata da jeg var tre
år, og der bodcle ieg til jeg gifta meg.
Det var vannklosett der da, og det var
stas. Nir er det ikke noe stas ir si en
har boclcl cler lenger, for nå er det s:i

mye rart cler, sukker fru Berg. | 1940
giftet hun seg med Oddleif Berg, som
var brannmann. og flyttet inn på

Gamle Sørli Hovedgård. Den lå der
hvorTøyensenteret ligger nå. tlg vlr
en stor gård som drev med hester,
sauer og kaniner.

t

Solueig Berg er som et bistrtrisk 6a7fui7t. Hun uet det meste som er å uite
om Kampen og ticlø før. - Jeg skulle ba skritti bctk otn alt det ieg ueit,

sukker bun, og nØyer seg med å bla i de ,nange auisutkliPPene sine.

- Vi leide en leilighet der på gården.
Dengang var det k:ilirkrer og gartneri
og ingen hus, der hvor Finnmarksgata
ligger nå. Universitet dreiv med forsk-
ning på bønner, l-tttsker 87-:iringen.
Htrn syns clet var flott å bo 1'thTøyen
clengang.
-Ungene kunne g:i p:i ski fia kjøkken-
døra, mimrer Solveig Berg. Hun husker
godt krigens dager, særlig siden går-

den huset seks jugoslaver i dekning.
Den ene av jttgoslavcne var landbruks-
minister i landet. Han kttm seg
glennom krigen, kan Solvcili fortelle.

- Ida Eriksen, hun stlm huset, iugosla-
vene, var iøde, viste det se€!. Hun ble
tatt, men slapp helcligvis ut igjen, for-
teller fru Berg. Sønnen Lasse ble født
mens de boclde pir Sørli. - Det var kan-
skje dumt å sette uuger til verden
under krigen, men det var ikke noe
uhell, smiler fru Berg. Senere kom søn-

nen Stig, og familien på fire fllttet inn
i en tenestemannsbolig på Sollerud.Til

tross firr at det var en stor og fkttt
bolig trivclcs ikke Solveig Berg cler.

- Jeg likte meg ikke i det strøket.Jeg { '
grirt i fem måneder; jeg var så glad i
Kampen, smiler hun, og fbrteller at

forelclrene hennes gifta seg pir

Kampen. Så fikk hun viljen sin, til
tross fbr at mannen Oddleifs brøclre
syntes cle vx sprø som flytta inn i clet

gamle huset til lompebaker'n.
- Andersen og kona hans R:rgna, var
ærlige mcnnesker. nVil dere ha detta
d:r,, spurte de, og mente at her måtte
mye gjøres. Gttlvene og vinduene i
huset fra ltl78 ble skifla ut, et tilbygg
satt pii, og familien fikk sitt hjem på
Kampen. Og her ser det ut til at cle

har trivdes alle sammen. Frtt Berg har
begge sØnnene i umiddelbar nærhet,
og kontakten med de fire barnebarna
har dermed vært lagt til rette.

Forandring
- Syns clu Kampen har forandra seg
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mye pii den tida du h:rr bodcl her, frtt
Berg?

- Ja, her har det skjedd storc f<rran-

dringer. Sii storc at jeg angrcr pll at ieg
ikke har skrevet clem ned, sukker httn.
- Det var firllt av småbutikker pir
Kampen og neclover Hagegata tør.De
var omtrent som baker Norbys forret-
ning pirTøyen, det er vel nesten det
eneste gamle huset som er bevart. Her
v:rr manufaktur, farvehanclel, fiskebtt-
tikk og krydcler i løs vekt, minnes
Solveig tserg. Hun og mannen Oddleil
som var arbeiclerpartimann, var aktive
i Kampen Vel i mange år. Ocldleif Berg
var aktiw mecl cla de fikk kiøpt det
som i clag er Byclelshuset pir Kampen.
Å t<tlppe over snora, var noe :rv det
siste han rakk it giøre offentlig før han
døde i 1983. -Vi var velclig mye med i
begynnelsen. Det v:rr vel cle verste åra

for vellet, cla vi stocl på barrikaclene og
gikk i protesttog av forskjellig slag,

fbrteller fru Berg. Kampen tbr å fit
kiøpt farvehancller Nestings lttkaler og
giort det om til Bydelshus var en av

kampsakene til nvellet,. - I dcn saka

sleit uvellet,. Det tok tid å få en :rfiale
om kjøp med Nesting i havn, og finan-
sene var ogs;i vanskelige.Vi mirtte ta
opp lån, og i tillegg samle inn penger
ved loppemarkecl og kakekltteri.Vi
kjempa for clet huset, sier fiu Berg
ettertrykkelig, og setter et blått blikk i
en. I begynnelsen hadcle cle cldre et
lite rom for seg selv. De har de ikke
nå. Men fru Berg syns likevel at utvik-
lingen ved byclelshuset har vært posi-
tiv. Hun innser at det er en annen
generasjon som h:rr overtatt.-
Byclelshuset er et samlingspunkt ftrr
mange unge, tror leg. Det girr nok en
clel liter øl p:i uterestalrranten om
sommeren, ia, humrer fru Berg lurt.
Glimt i øyet har hun.

Bereist dame
Selv om fiu Berg er nokså bundet til
godstolen n:i, beryr ikke det at hun
ikke har sett seg rundt.Tvert i mot -

clu finner knapt mer bereist clame av

hennes gencrasjon. Lancl som
Russland, Tysklancl, Jugosl:tvia, England
og USA har f?rtt besøk av fiu Berg
opptil flere tianger. Sammen med sin
amerik:rnske svigerdatter har hun
besøkt ni stater i USA, og tatt turen til
Russland. - Dct viu for ikke så lenge
siden. Da l.radcle ieg rullestolen bak i
bussen, i tilf'elle noe skulle skle, fbrtel-
ler 87-:iringen.Til Jugoslavia kom httn

og mannen Oddleif etter at de ble
invitert av en av eksiljugoslavene fm
krigen. Han kom uventa på besøk
etter at familien var flytta til Kampen,
og det resulterte i en invitasjon og
pirt'ølgende reise til l-rans hjemland.
- Det var en opplevelse .Vi reiste ned
en stuncl etter krigen, og traff mange
freclelige mennesker. Tenker pit hvor-
clan clct er blitt cler nede nå, sukker
fiu Berg.

@st og vest
I det gamle huset blir det mimret
denne kvelden. Dersom veggene
kunne snakke, ville cle fbrtalt ett oti
annet cle også. Det er ieg sikker på.

Kanskje ville de fbrtalt om den gang-

en Solveig Berg var på fjernsynet'/
- Ja, ieg har vært i Kringkastingen og,

ieg, smiler hun bliclt. -Jeg har jobba i
fbrretning i tilsammen l5 år, skjønner
du. Og så ble jeg bedt om å uttale
meg om forskjellen på øst og vest i
Oskr. Der skal jeg si cleg det var for-
skjell. Da jeg stod i frukt og tobakk-
butikk i Vogtsgate pzi Torshov var det
reale tblk jeg hanclla med. Spurte dem
om :i f?r krite en pakke tobakk, sit fikk
du alltid betaling ctterhvert. Sånn var
det ikke i smør- og osteforretningen
pir Frogner. Der juksa dem som godt
dem kunne, slår den taleføre dama
fast. Å stir i butikk likte hun godt. - Du
f'øler nesten du er i slekt med halve
byen når du stirr i butikk. En blir kjent
mecl mzrnge i bydelen, vett dlueg fikk
ikke lov til å jobbe mens guttene var
små, men ieg fikk likevel 15 år i
butikk tilsammen, sier fru Berg for-
nøyd. - Det er koselig å ha selskap når
en spiser, slår hun tilfreds fast. Solveig
har vært enke i 15 itr, og er vant til sitt
eget selskap. Mannen sin savner hun
enda. - Vi var gode kamerater, mannen
min og jeg. Det fantes ikke maken,
mener ieg. Men hau kunne være gan-

skc hvass, kommer det ædig. Oddleif
Berg var som politiker kjent for å få

ting unna. - Det er fælt å være aleinc,
f()rtsetter fru Berg. -.feg trur'ke det er
6n dag jeg ikke venter på at han skal

komtne. Men han kommer jo ikke
mcre, sier hun tast. Nå og i mange år
tidligere har hun hatt selskap i hunder.
Tilsammen har det vært fcm boxere
med nzrvnet Oberst i familien Berg. Nli
ligger en ftlglehund vecl navn Boy på
gulvet i stua. Det er kameraten hennes.

Folkeki ær historiesamler
De m:rnge albumene i bokhylla,
utklippsbØkene på bordet og bildene
på veggen vitner om en clame som er
opptatt av historie. Fru Berg tar v:tre
på det meste , og er et historisk arkiv i
seg selv. - Jeg lider av samlernt:rni.
Men det er ikke sit mye rlrden hcr at

det gjør n<>c, medgir hun, og leter
etter en artikkel hun skrev til
Dagsavisen. Den handlet om elclreom-
sorgen, noe som har engasjcrt fru
Berg. - Jeg skrev om egenanclelen pir
medisin som har gått opp, og om fot-
pleien som ikke lenger kommcr hjem
til oss, og f<>reslo at vi elclre kunne gå i
pfotesrtog. Det ville nok blitt et
underlig tog. Før snakket man om it ta
fra de rike og gi til de fattige. N:i er
det blitt omvendt, slår Solveig Berg
fast.Artikkelen i Dagsavisen cr ikkc
første gang hun har engasiert seg i
noe . Selv om hun lever et rolig liv, føl-
ger hun mecl pit det som skjcr. Mens
vi har pratet, har telefonen kimt flere
ganger fra slekt og venner sttm vil
høre hvorclan clet er med henue. En

folkekjær clame clet er hun. - Jeg er sit

glad i folk ic[i, vett du.Til tneg kan
dem k<lmme nitr dem vil. bare dem tar
det som det er, slår hun giestfiitt fast.

- Det er f<rlk og mat det har clrcid seg

om hos meg. Folk og mat og reiser.

Det har vi skiønt. Hun lever p:i mange
gode minner i det koselige hvite huset
i Kampengata. Mor Kampen er hun
blitt kalt, og clet tar hun til seg, Solveig
Berg.

Omgitt ctt, slektsbilder på ueggene

triues Solt,eig Berg i stua si i
Karnpengcttct.

)
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Planen som holdt mål
For snart ett år siden fant det sted et 25-års jubibum som ikke ble feiret noe sted.
Jubileumsdagen er enten 1. mai eller 1. juli, avhengig av om man bruker forside-datoen eller
forord-datoen. Jubilanten var <Rehabiliteringsplan for Kampen>, forfattet av arkitektene Alf
Bastiansen og Rolf Terjesen. Det er all grunn til å dvele ved denne planen. Og Kampen Vel

burde ha markert jubileet med et ørlite glass. <Rehabiliteringsplan for Kampen> var det aller
første plandokumentet som seriøst foreslo bevaring av Kampens opprinnelige bebyggelse.

Av Hassa Horn

Dersom man studerer Kampens planhistorie, kan man
grolt dele clen inn i følgende epoker:
Før 185O:Utmark iAker kommune tilhørende brukene

Øvre og nedre Bergsløkken.
1850-78: Anarkiets planperiode. Utparsellering av nedre

og øvre Bergsløkken. Spekulasjon og oppfø-
ring av forstadshus bygget i tre (noen få i
utmurt bindingsverk). Kampens opprinnelige
trehusbebyggelse er fia denne perioden.

1878: Kampen ble innlemmet i Kristiania kommune.
Murtvangen innført. Ingen ekte trehus oppført
etter dette.

L888: Reguleringsplan for Kampen stadfestet.
Opptakten til reguleringsplanen var brannen i
1879 som giorde 2OO mennesker husville, og
skafl'et tomt til Kampen kirke. Bebyggelse fra
byinnlemmelsen i 1878 og frem til 1930-årene
f'ølger denne planen.

1933-34: Nordøstre del av Øvre Bergsløkken bebygges
av Kampen Byggeselskap etter egen regule-
ringsplan mcd 4-l.l leilighctcr.

1939-4O: Ny reguleringsplan fbr Kampen ble utarbeidet
og stadfestet. Planen skulle gi plass til 1200
nye leiligheter, op; den tok ikke hensyn til
eksisterende bebyggelse. Fra nå av ble
Kampen stemplet som saneringsområde.
Aurskoggata 5, Hølandsgata 22 og
Skedsmop;ata 15-17 er eksempler på bygninp;er
oppført etter denne planen.

1960: Høyblokka Hølandsgata I ble byggemeldt, I I
etasier pluss 2 kjelleretasjer me<I 67 leilighe-
ter. Bygningen stod terdig i 1961 .

196l: Med Lrtgangspunkt i Hølandsgata I ble det
fremmet reguleringsforslag for søndre del av
Kampen med oppføring av 5 tilsvarende
punkthus. Planen møtte stor motstand og ble
etterhvert skrinlagt.

l97O: Studentsamskipnaden i Oslo laget forslag til
sanerings- og reguleringsplan med 12 høyhtts
å la Hølandsgata l.Æl gammel trehusbebyg-
gelse ble foreslått revet Llnntatt Normannsgata
28,32,31-37 og trehusene i kvartalet nærmest
kirken mellom Bøgata og Normannsgata.

Under sin behandling av Studentsamskipnadens plan
uttalte Byplankontoret i Oslo at det ville være av
byplanmessig betyclning å belyse følgende tre problem-
stillinp;er:
l. En fornyelse av Kampen, der bare de sist oppførte
bygninger blir beholdt.
2. En bevaring og sanering av Kampen i likhet med
Stuclentsamskipnadens plan.

3. En bevaring av Kampen (rehabiliteringsplan) der bare
clen aller dådigste bygningsmasse forutsettes revet.

Studentsams kipnadens forslag ti I sanerings-
og reguleringsplan.
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Etter forhancllinger skrev arkitek-
tene Bastiansen og Terjesen kontrakt
mecl llyplank()nt()ret i september
1972 <>rn å utarbeicle cn rchabilitc-
ringsplan for Kampen. Planen ble
overlevert kommunen trekvart år
senefe.

"Rehabiliteringsplan tor Kampen, er
alclri vccltatt i sin firmr. Etter cn :ire-
lang og tilclels r.trkesl(rs komrntrnal
saksbehanclling ble noen hovedprin-
sipper neclt'elt i uDisposisj<lnsplan

fbr Kampen, og vedtatt av Bystyret i
clesernber 19U2. Men rehabiliterings-
planen satte utbedring av den eksis-
terendc bebyggelscn pir clagsordcn.
Det er ikke tvil om at planen mecl-

virket sterkt til at Stuclentsamskip-
naclens saneringsplan ikke blc
gjennomf-ørt, o{a at en r.ner 1'tterlig-
gåendc saneringsplan alclri ble fbre-
slått.

Nå, et kvart hrhunclre etter lansering-
en av nRehabiliterir-rgsplan for
Kampen, er det rn<lrsomt li giøre opp
status rrelk)m plan og virkelighet:
Terrassehus langs Hølandsgata mot

.lorclal er ikke gjennomf'Ørt. Hcr har
tungdr>mshallen og clen n1'c iclretts-
hallen fritt sin plassering
'Ierrassehusbebyggelscn i llrinken er
ikkc blitt sli omfattencle . Fra Brinken
55 og norclover er cle gamle husene
bevart.
Boligblokk i Brinken -ltt-4.i er ikke
gjennomført.

Nannestadgata'{ er utbedret og ikke
revet.
Hjørnetomtcn sØr fi>r Normannsgata
5 er ikke bcbygget.
Normannsg:rta .J2--16 fikk i ()B()S-

regi i l99O en høyere utnyttelse enn
hva planen fbreslo.

"Rehabiliteringsplan for
Kampen, ble laget i bryt-
ningsticlen mellom mocler-
rtisrnens rlseringsplaner i

indrc by og ønskenc ofll ell
byutvikling cler strøkstilpas-
sing og bevaring var stik-
korcl. Utbygg,ingcn av Tøyen
Sentrum med riving av
Kampens handlcstrøk Iangs
Hagegata startet samticlig
mecl lanseringen av rehabili-
teringsplanen. Intenslonene
står giengitt ovenfor.Av dem
nevner vi:
- Ilevare Kampens særpreg
giennonl en kontintrerlig
byfrrnryelse.
-Ttygghet firr bcbocrne,
ingen utflytting.
- Rehabiliteringi av cksiste-
rencle bebyggelse.
- Ny bebyggclsc ti[assct

eksisterende forholcl.

"Rehabiliteringsplan fbr
Kampen, bærer sin alder
med verclighet. Kampens
utvikling har langt på vei fulgt pla-

nens instruksjoner; planen har holdt

m:il. Derfor kan vi tr1,gt gi lirrfirttcmc
honnØr firr arbeiclet, ikke minst til Alf
Bastiansen srxll nii har shlttet seg til
Kampenpensjonistenes rekkcr.

n Re bø b ili te ri ttgsp lct n fo r Kcr ntpe r u,

fr.trs kry ti I b e lrygge ls esp I c t n.

Tegning 61p $sfi.ltggelserT Øterst i Norclerhrntgcrta, settfra Sprrueisblokkcr i 197-1.
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25 hr med Kampelt-planen
Som mange års Kampen-beboer, nå i selvvalgt eksil, skåler jeg for de 25 år som er
gått siden det ble lagt fram en samlet plan for utvikling av Kampen - en av de mest
tradisjonsrike bydeler i Oslo. BastiansenÆerjesen-planen avløste gigantiske blokk-
visjoner og viste på trykk det Kampen-folk visste godt: at det lå umistelige verdier i

den gamle bebyggelsen på Kampeh, og at bydelens særpreg hadde livets rett.

Av Audun Edwardsen

Sammensatte mål
Men skal Karnpens rryere historie
skrives på rett måte, m:i planen set-

tes inn i sin sammenheng - den s:rm-

lecle kamp firr rehabilitering og
bevaring av Kampen. Det er nødven-
dig ir minne om at
Bastianscn/Terjesenplanen ikke var
noen ensidig bevaringsplan tirr
bydelen. Planen var en utviklings-
plan med samrnensatte måI. I)en
skilte r.nellorn det som burde beva-
res, og clet som burde rives, og hva
det var lllitss for lv rtybl'ggittg.
Noen kierneområder ble vurclert
som særlig bevaringsverdige, anclre
som usikre og atter andre sorn etr4net

for riving opi utbygging. Planen
fremsto som et kompromiss rnellom
miljøbevaring og by- og bygnings-
vem på den ene side, og utbyggings-
interesser med utvikling av fortettet
sosial boligbygging pir den andre.

For mange Karnpenbeboere v:rr clet

en urniclclelbar reaksion at
Bastiansen,/Teriesen-planen ikke
gikk langt nok når det gjaldt å ta
vare pir den gamle bebyggelsen p:i
Kampen, og fi bevare det småhus-
preg sor-rl var dominerencle i byde-
len. Innvendingene m()t planen ret-
ter seg blant annet mot
- en kraftig randbebyggelse på alle
kanter av byclelen
- at gesirnshøyder fra bebyggelse i
nord ble trukket over llye kvartaler
syclover
- at mange og viktige enkelthus, som
ikke lenger var del av et sammen-
hengencle bygningsmiljø, ble fore-
slått revet
- at det selv fbr goclt etablerte hus-
grupper, ble lagt firr stor vekt på
enkelte hus bygningsmessige status

- og at ubebygde arealer, også inne i
kierneområdene, var gitt en sterk
utnytting.
Samlet innebar planfbrslaget riving
av et berydelig, antall bygninger og
representerte en klar dimensjonsfor-
sklwning av det samlede bygningsut-
trykket i bydelen.

Mest mulig bevaring
Kritikerne av planen hadcle nok inn-
byrdes noe ulike grunner fbr :i
kreve mer bevaring. Noen la mest
vekt på by- og bygningsvern, mens
anclrc var mest opptutt av a riving
ville løse opp lokalmiliØets befblk-
ningsmessige egenart og tradisjon,
og firrvise man€ie av bydelens beb<>

ere til andre bydeler o€i langt høyere
boligutgifter. Synspunktene gikk på
tvers av politiske skille- linjer, men
debatten hadcle likevel også politis-
ke overtoner.
I Kampen Vel samlet man imicllerticl
kreftene og kjempet for mest mulig

bevaring. Det kunne kanskie i kam-
pens hete virke som om clet var
Bastiansen/Terjesen-planen og dens
opphavsmenn som kampen mot
riving var rettet lnot. Det er i så fall
helt galt.Tvert om var
Bastiansen,/Terjesenplanen det vikti-
ge og nødvendige Lltgantispunkt fbr
kampen firr bevaring av Karnpcn.
Planen ble nettopp det brett cler
aktØrene gjennom tiiir kunne flltte
brikkene fia kvartal til kvartal i spil-
let om byclelens framtid.
Motstanderne var rivningsglade
kommunale myndigheter og politi-
kere sentralt i Oslo, og ivrige utbyp;-
gere som Ønsket høyest mulig utnyt-
telse i sine prosjekter.

Prosessen som fulgte etter at planel-r

var lansert , var ingen årelanp;, Ørkes-
lØs vandring i de kommunale irr-
liangcr. Det var en kontinuerlig og
aktiv kamp omkring prinsippene i
planen og om status fbr de ulike

{^

Dugnad i Nedre Brinken T.ttttti 1978,
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kvartaler og hvert enkelt hus. Det
ble holdt møter, gått i tog, laget
r.rtsti llinger. fattet resolusjoner og
holdt nye møter. Det hele ble kry-
dret med kjempe-dager og karneval.
Det var en kamp som ikke var fri fbr
føleleser og kraftig språkbruk, men
som ble båret fram med lokalpatrio-

tisme og smil.

Stor egeninnsats
25 års kamp og arbeid lar seg ikke
oppsltmmere på rettferdig måte i
noen korte avsnitt. Det var både
seire og nederlag.At Familiekroken
ble reddet, var en triumf.At et helt
bygningsmiljø i Brinken gikk tapt,
var et smertelig tap. I Brinken hadde
velforeningens medlemmer skrapt

og malt kommunens forsømte små-

hus for å synliggjøre deres særpreg
og skjønnhet. Enkeltpersoners spe-
sielle innsats hadde både reell og
symbolsk verdi, som for eksempel
da familien Hansen i Brinken stand-
haftig nektet å selge sin eiendom til
utbyggere, eller når \Willy Storn
malte huset sitt lyserødt og samlet
offentlig oppmerksomhet omkring
den utrolige rehabiliteringsiver og
egeninnsats som de mange småhu-
seiere - veletablerte som nyankom-
mere - viste, ettersom troen på byde-
lens fremtirl f<rr alvor festet seg.

Enkelte prosjekter hadde konsolide-
rende funksjone! som bevaring av
Sørumsgatas nordside, sikringen av

Østgårds fargeri som ble Kampens

bydelshus, og ny villabygging hos
Svein Jacobsen i BØgata. Den lave
bygningsprofilen på OBOS- prosfekt
på menighetens tomt i hjertet av
Kampen, viste at også utbyggere
kunne ta signaler. Den private reha-
biliteringen av hus ble etter hvert
også en inspirasjon for kommunen.
Det ble lettere å se potensialet i pro-
siekter som tidligere hadde vært
uten håp. Konjunkturen kom til
tider også til hjelp, og den generelle
politiske forståelse for Oslos gamle
bydeler var under langsom utvik-
ling.Tiden arbeidet også for
Kampen.

Utrettelige aktivister
Samtidig var det klart at enkelte pro-
sjekter ikke lot seg stoppe. Blokker
kom i Brinken, Norclerhovgata,
Nittedalsgata ogBøgata. Det ble
kjempet om begreper som ooppslut-
tende karakterD, og det ble kranglet
og pmtet om etasjer, gesimshøyder
og fasadeuttrykk. Mange gamle tre-
hus som var vakre, opi skulle bli
vakrere, gikk tapt. En spesiell opp-
muntring var Kampen Hageby, som
viste at ny småhusbebyggelse midt i
sentrum var økonomisk mulig.

Arkitektene Bastiansen op; Teriesen
ruver i Kampens moderne historie
med sine tidlige visjoner. Men ruver
giør også de mange utrettelige akti-
vistene - både med fagkunnskaper
og uten - og med en lederskikkelse i
sin midte, som Robert Lorange - clen
mest utrettelige av dem alle. Ruvcr
gjør også lokalpolitikere som
Oddleif Berg, som sto opp mot sen-

trale partiretningslinjer og utbygger-
press, og kulturpersonlighet og ele-
gantier Leif Rywe, som gjennom sitt
arbeid i Kampen historielag søkte å

samle trådene og bygge br<ler
mellom folk, som tross kontroverser,
hadde kjempet for samme sak.

Ruver gjør også de mange huseierne
som gjennom to tiår hang på stilla-
sene og snekret på sine egne hjem,
og de mange Kampen-beboerne
som sluttet opp om mØter og aksjo-
ner, o€l viste hva de ville.Jeg mener
jubileet for Kampenplanen er en
kjærkommen anledning til å skåle
for oss alle.

) Baksiden ant Ullensakergate 5-7, juni-81
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AVHOLDER
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ARSMØT=
STORSALEN PA
BYDELSHUSET

flRSDAG
KL.

I3. APRTL.
| 9.OO

UNGDOMMENS
KULTUR.

MøNSTBING
GRATULERER med fin innsats på lokal
Kultunmønstning, N ina lveland,
Renate Kvamstun og Inga Huksel !!!

Nina, Renate og Inga danset etter en
melodi av Backstreet Boys på byde-
lenes lokale kulturmønstring. Som
yngste deltagere danset de veldig bra,
og de ble uttatt til Fylkesmpnstringen,
21. mars på Rockefeller.

Vi ønsker lykke til med dansen 21. mars.

Grethe, Kampen Bydelhus

$
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Her l(auPENBEBoen!!
Nv ELLER ((GAMMEL))

Har du lyst til å være med på å bestemme hva Kampen Uel skal arbeide med for å
gjøre Kampen til et attraktivt sted for oss alle? Har du nettopp flyttet hit? Da ser du

kanskje noe vi andre ikke har oppdaget som vi burde forandre på. Vi som har bodd

her en stund ser ikke alltid så klart; som kjent ser man ikke skogen for bare trær.

yi I _' : i'l : ::'ll: I I'l _'l'11 : T : : : :'l'i: :': : T :i :' _', : : 
n' r n e tto p d e g !

f ,u, jeg vil melde meg inn i Kampen Uet, Bøgata 21, 0655 Oslo

Adresse

Telefon.

! Batteriene er fulle, så jeg blir gjerne med aktivt når det trengs.

Skriv tydelig!

Nyåpnet møbeltapetser-verksted på Kampen

Gl erttliu til dine

gømle møbler
g/t

Velkommen til det røde huset

Normannsgt 48, 0655 Oslo
tlf 22 68 l0 00. tax 22 68 88 00

Kampen
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Bornesidene
Hei dere!
Fra og ured n:i er Barncsida i
Kampenlrosten i gang igien. Dct er
vi velclig glade firr!
Etter at vi senclte et brev til l.-6.
klasse ved Kampen skole, har vi fått
marlgc biclrag, <>g clet l'rar ikke vært
lett å vclge. Det er bare en ting som
er litt rart. Det er nesten ingen gut-
tcr son.l biclrar. Ilvor blir det av

clere, gutter?! Fortsett ii sencle inn
bidrag til den n1'e barncsicla v:ir!
Kanskjc blir clct ditt biclrag ncste
gang. NIi! Bruk penn eller ttrsj nitr
clu skrivcr en tckst, og merk biclra-
get mecl navnet clitt.

(iod påske!

Hilsen

Wry^r

NnNu* CEcue Ctnr sre,Nsaru

4. KTASSE
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,{rof.6,{annpen
Bøgata 21 0655 Oslo Tlf. 22 682910

Mandag -
Fredag
Søndag:

ÅpxrxcsrIDER:

torsdag: 12.00 - 24.00
lørdag: 12.00 - 01.00

12.00 - 24.00

Vi kan tilby et spisested for både røkere og ikkerøkere.
God mat til hyggelige priser med matservering

frem til kI.21.00.

Smørbrød / småretter

Hovedretter

Dagens middag

Pizza - Ta med hjem

fra

fra

kr.42.00

kr. 110.00

kr.79.00

kr.74.00

Vi har bar med alle rettigheter og uteservering fra mai - sept.
Biljard og dart

Obs! Vi holder stengt i påskeno grunnet oppussing.
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