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I DETTE NUI'4I4ER: IGMPET'JTRIKKEN RUTE 7 9E ]2,ruTff FRA I(AI.4,PEN VEL,
ER BRINKEN BARE SKROT? GJØR DET SELV -DUSJIGBII'IETT,JULEI"T4TE, REBUSMP,LOMPEBAKERI ET I BRI NKEN,
OG IVIYS ANNET.
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KAMPENTRIMMEN ER I FULL GANG,
MEN'".

VINTERPLANER
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1979

STORT VELMOTE

on hclhctaDllncnc tll OcIo kouunc for
byforayelaån på Krnpca. Yt håpcr at dct
vll konc rcprcscntent.r fre Oslo byplenkontor å lcggc frcu plencnc.
BRINKENAKSJONEN

Hver toredag fra KL.1?.45 er vi

en

trlnnentuslaster som møtes
tl1 dyet. Vl sprlnger, bøyer og tøyer
1 gymsalen på Kampen skole. Og det er
ikke bare for eportseliten på Kanpen,
men også et tllbud for deg som er- foi
glad i sofakroken. Vl har deltakere som
hører med blant Kanpens pensJonlster,
og v1 har neil bydelens aller yngste.
Ragnhlld på 5mndr. har vært med Dappaen sln flere ganger og smller og- fåi
entuelaetisk hver gang.
lrlEN, det er et MENI
Y1 er så altfor få. Av en bydel på nesten 4000 mennesker er det bare 5-5 trinmerel Dette nå dere være med på å rette på. Derfor venter vl 1 trlmgjengen
at det fra første torsdag 1 Jånuar 1979
etlller opp nange nye sammen metl oss 1
den rrharcle kJernenrr. Møt opp hver torsd.ag fra kl.1?.45 til en times fyslsk
fostrlng.
hiLsen trim og trlmma
gJeng med

GOD JUL !
Dct nærncr lat JuI, og ncd dcn on yelfortJcnt fcrl.r. Styrrt 1 Krnpca Vcl dnakcr
ellc slnc Dcdlonnrr cn rlktlg god JuI og
o t godt aytt Ar.
Så I Januar I!f! rttrt.r vl opp lgJrnl
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ADRESSE: ROBERT LORANGE
BRINKEN L6C
REDAKSJONEN HAR BESTÅTT

AV: ROBERT, JON,GRY FRøYDIS,SIGRUN'ANNE
HAI{}IE,STIG OG JOHN,6UNNAR
Rodakqinnan

avsLuttet

tlltz-1.9tA
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Vt arbcldcr for full bcvarlng av Brtnkcn.
I forbtndclsc ncd bchendllnicn 1 Boltgutvalget, akal undcrskrlftcnc for bcvarlng ovcrlcvcrG!. Vl b6r I dcn anlcdning
lagc cn narkcrlng.
G

ENERAL FORSAM

LI

NG

I fOrstc halvdalcn tv fcbnrtr ckal

avboldcs orrllnær gancralforg^n'l 1n8.

dct

SI(IRENN I PARKEN
I nånedaklftc fcbnrar/mata akel 11 lagc
dct årllgc sklrcnnct. Det bllr da bådc
Iangrenn- og hoppkonkurranger. BIt ucdl

BLI ABONNENT PÅ KAMPENPOSTEN
Dette er Kampenposten nr.4 for 1978, og
vl kommer med 4 nye nuruner I 1979. Medlemmer av Kampen Vel vll fortsatt få avlsa
gratls, mens lkke-velmedlemmer kan få det
levert på døra ved å abbonere. Arsabbonement koster lkke mer enn lOkr., og man
får avlsa så snart den er trykket. Bare
fytl ut postglroblanketten som fØl.ger dette nummeret og vl ordner med resten.
hllsen Kampenpostens redaksjon.
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A LAGE

KAMPENPOSTEN?
Det er gØy e lage lokalavis, men det
krever nye arbeid av oss i redaksjonen.
Vi intervjuer, lager repbrtasjer, undersøker i kommunale papirer, vi fotograferer, kopierer bifder og lager lay-out.
Det er mange oppgaver som krever forskJellige rrtalenterl! Kanekje du er den vjtrenger for å få til en bedre avis, få
reclusert arbeidsi-nnsatsen ti-l- den enke1te og få bedre kontakt med str øket.
Ta kontakt med oss, adressa står ned.erst
på side 2. Vi trenger også selgere. Ved
slden av å dele den ut til- medlemmer av
Kampen Ve1, drives det et utstrakt løssalg. Det er nødvendig for å bygge opp
en god økonomi, og vi får gjennom det
en voksende skare med lesere.
TA KONTAKT MED OSS; VI TRENGER DEG:

DUGNAD I BRINKEN

REFERAT

**

REFERAT

REFERAT FRA UNDERSKRIFTAKSJONEN
I januar -79 komrner Brinken opp som sal6
i bollgutvalget. Kampen Ve1, og okkupantene, satte ilerfor i gang en underskriftsaksjon for bevaring av Brinken, i
beg:ynnelsen av november. Nesten samtid.ig
skulle Kampenposten selges til husstander på Kampen. Vi sl-o disse to aksjonene sanunen, sånn at det ble ca. 20 stk.
sorn gikk på dørbesøk med Kampenposten
og underskriftslister.
Sist det ble kjempet en stor boligkamp
her i strøket, ble det samlet 500 underskrifter. Vi håper at kampånden frendeles u1mer, og har optimistiske satt
oss som må] å samfe inn OOO underskrifter. Til nå har vi sanlet inn ca. 475
und.erskrifter. Det er vi fornøyd. med t
men giT oss ikke ennå. Underskriftsaksjonen fortsetter et stykke ut 1 januar.
Noen av de reaksjonene vi har møtt er
disse : rrhusene er for dårligetr, rtvi er
skeptiske til okkupasjon som aksjonsforrn, okkupanter er noen bråkemakere, og
arbeidssky individ€T. Ito. s.v.
Disse argumentene tar vi alvorlig. For
å gi Kampenfol-k mer infonnasjon om det
som skjer i Brinken, har vi nå laget en
løpeseddel, sorn blir spredt til alle
husstander, før jul. Vi oppford.rer alle
til å l-ese den grundig. Og ta gjerne
kontakt med. oss, enten når vi står på
stand, e11er når dere går gjennom Brink
en.
Hilsen beboere i- nedre Brinken.
'1

31

Lørdag 4. november moblllserte styret I
Kampen Ve1 seg selv tll dugnad I Brlnken
31. Henslkten var at huset skal tåle vlnteren og ikke falle ned av seg selv,på
tross av dystre spådommer fra bla.
sanerlngssjefen. vt hadde tatt kontakt
rned Norsk forenlng t1l fortldsmlnnesmerkers bevarlngrsom var posltlve tll tlltaket. Lars Rohde kom s€unmen ned 2 gjester fra sverlge. vl flkk festet presenlngen sklkkellg på taket, sllk at ikke
vannet renner 1nn t huset. Det ble også
feld og ryddet ordentllg opp utvendlg og
lnnvendlg, etter en del ubudne gjester
som har oppholdt seg I huset 1 den senere tlda. alle dører og vlnduer lnn tll
gården ble sklkkellg splkret lgjen. Så
er det bare å håpe at kong vlnter og Oslo
Kommune står på Kampen Vel og Kampenbeboernea slde når det gjelder Brlnken 31.

FRA MIDDAGEN U\DER EN AV OUGNADENE

I

BRINKEN

STØTTE TIL OPPUSSING

AV

o

BAKGARDER
Iår er det fordelt hele 3mlll.kr. t hovstaden tII mlljØvlrksomhet. Har man en
sklkkellg plan over hva som kan gj@res,
kan man søke om tllskudd tll utbedrlng
av bl.a. bakgårder. Frlsten er l.februar
og adressen er-:Bydelsutvalgets fellessekretarlat, Kjeld Stubbs Gt.3. I'ran kan
også få hJelp fra soslalråd.mannen tll

planlegglng.

Familiekroken rehabi literes

forsdag 26.0ktober hadde Kampen Vel åpent møte om planene for Famlllekroken. Det
m/tte opp ca.50 personer 1 fllmsalen på
Kampen skolen.
Arkltektene Rolf Terjesen og Arlld Brock
fra Oslo Kommune lnformerte. Famlllekroken som lenge hadde vært truet med r1v1ng, ble på bakorunn av blant annet
beboernes og Kampen Vels lnnsats, vedtatt bevart I Januar 1978. Etter dette var
det TerJesen og Brock
ble engasjert
av kotnrnunen for å planlegqe rehablllterlng der. De to har samarbeldet ned beboerne, og ettergom det er flere torune
1e1119heter I gårdene, lar det seg j|Qre
å rehabllltere dem uten at noen btlr pålagt å flytte
Her fØlger noen korte resymeer fra debatten.
BLIR DET DYRT?
)
Det koster ca.2000kr,/rn-, altså halvparten
av nytt. PeneJonlrtektepar vll uansett
lkke få hØyere huslele enn qundE 400kr.
pr.rnnd. En famltle 1 ca.80m' rehabllltert
16000kr
1elllqhet får lnnskudd på rundt
o9 huåIele på l0O0kr,/nnd. Dette synea
folk var dYrt.

HVA MED EGENINNSATS?

De regnet lkke med å spare mer enn IOt
ved egenlnnsats. Folk 1 ealen mente det
burde la seg gJøre å øke denne andelen
mye for derlgJennom å redusere kostadene.
STANDARDEN?

Planene fulgte Oglo Konununea retnlngellnJer for mlnstestandard. dette mente
Terjesen lkke representerte noen overstandard. Det ble dlskutert om konmunenes krav tll m1n 4Omzlelllgheter (de godtar lkke I roms lelllgheter.). Dette mente folk 1 salen det ofte vlIle vare

uaktuelt å følSe slavlsk. Hva vll kommunen sl tll det?
Vldere ble det stllt spørsmål om det var
nØdvendlg å lage en famllleJ.elllghet pr.
etasJe L husene (bortsett fra 1B) når
det er mange eldre som lkke trenger eller er lnteressert 1 så store lelllgheter.

ER FAMILIEKROKEN ET TYPISK EKSEMPEL PA
KOMMUNAL REHABILITERTNG ELLER

ET SÆRTIL-

FELLE?

det nystartede Byfornyelseeeelkapet
og planer om å fornye rundt 2000 1e1119heter pr.år I Oslo, er det all grunn tll
å lurc på mullghetene for beboermedvlrknlng og rehablllterlng etter folke egne
ønsker.
Det var også oppe en kort dlekusJon om
elendomsforhold gom vl får konrne tllbake
t11.. Dessuten er det nØdvendlg å forf4Lge mer prlnslpplelt debatten om hvordan
byfornyelsen på Kanpen bør foregå.
Kanpen Vel arrangereret møte on dette på

Med

nyåret L979.
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Hull i ørene klippes smertefritt,
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Parfymer
Kosmetikk
Smykker i ekte sdlv og
vanlig enkle ting

H'DDAG

f,tr(ER

ferdig på et par minutter.

f5

Deodoranter

Gaveartikler

Hårlakk

Vesker

Shømpoo

Belter
Smykkeskrin

sclvl

Speilsett etc.

Hjertelig velkommen!
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Dukker, Lo mmebø ker, Punger
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PERSIENNER -257o Hvite og brune
også reprasjoner

MORMORSTENGER: Messing og hvite

MARKISER laves etter bestilling

RINGER I MESSING: Kr. 2,80 Pr. stk'

Vi utfører

OG TOASTY SNACKS
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KONTAKT OSS FOR ET PRISOVERSLAG
(OGSÅ ETTER KL. I7
jryi-EBå 9o-L!'9E

Vi fører

også:

RULLGARDNER, FOLDEDøRER

NC

Bøcata

6.

Oslo

6 Tlf.

19 60 69

MPEBAKERI

I BRINKEN

SKRELLET GIKK

TIL

HUSDYRA

Skv- I e-r. rvar] e.t v i ti 1 en mann nå

ovrg
ti I kaninene
kosl og vel så

Kannc,n - -e - I cr re1 t ere sast

han,q. Det var' næringsrik

en

ra

viser d.sember'L-qLz. To små gutter er på vei ned BrinkeiL. De er' i

KaLenCeten

8')o. flt]I:lL1'.5m4-CJel: CaOe 1Ol'.lendr. Og 31delengs. En sklir og går over er,;c.Begge
ler.
a^

t0 stoppel de et eyeblikk.-Ser på
hverandrt-. Så går de inn. Nerlt: i kjeIl -

Ved n::
cr.or el
-otr.rl.!

dof ørrdt nc
trn dc.i
'c rr:rrt
-" "'--I€
krt.,or
i-p ir eu
crrt,-,t,e.\_,
d:_tmgt.
v
I

stopper å arbeide et oyebtlkk.- Ser på
og f orlseLler ig;:'o. Er. går f ].afi^ 1 r I
\T^i

-r\ea
K

Å,,+

-^ii^
^sa .rt
6!,uucr6,

A^,,-

del'e

det,for de stakkars dyra ble overforet
oE; doCe. SjCf hadde vi ingerr dyr å fore
på,bortsett fra en hane som vi en gan€;
hvtta
ti I oqq T)er knn fra Kqmnonorrt.q men
var bl-itt upopulær i stroket fordi derr
j^hh.ci1-6.
<)!*'.ou.rc|.

sin vcrl solnnnpanrt_Vi fOf-

el deh så opp i bakeriet.

REDDE FOR BØRSING
Det sto ofte ko utafcr av folk som ville
Lirj^6
rna^^r
r^+ va1. venskelip
rrndgr kri
gen. Vi var redde for å bli utnytta. En
gang kom det en og bad tynt for de sultne barna sinq. Vi solgte ham noen lc'mper.
Like etter så vi han sto oe borsa dem
. yv

rvrrL|,Uf

hnrt

npde

i
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..{

-^r
son

^1.
eI.
u.t e i

u !O ål'l

-Mor:n., ..l{ar dele noe.n brente i dag?
Danen visste nok hvar gu.ttene var ute etter',for hun hadde allelr'ede Ion!ene i
hårrda, og g€rv di)m hve r' sin. Særl.ig mye
brente var de forresten feller ikke.
r V4I53$C'e , OB 8u : .'tl . .
To fornoydl grrtter er' :å v.j opI'Br:rkerl
De har nettc)pI)innt.att et ekstre. når1tid.
Verrlcr-r he:,tt tr ote t lcn-J e.
At potetlcrnpr-i var laget av kål rab: , var
Cet ing.r iurr L:'1 :dt seg cn-.
Det hi)rt,e tiI lida.

* ***********r*rt****

DET VAR EN HARD JOBB
Det var en hard jobb i bakeriet.Far var
forst oppe og kokte poteter.De ble skrelt
for hånd,og moset. nied vanlig kjottkvern.

TJrrar lnm-c
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d "

kierrlcq
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Mnr
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nmhrrcøelis

vnr
nåve
os
rzqrene
l.re

nirk-

Vi holt på til ut i !O-åra. Da Ia vi ned
h:keri et - os ove:r'1ot kundene våre til
Delikat. Jeg-"b1e medrrover,så jeg avsluttet altså min tid som Iompebaker der
nede. Jeg sluttet forresten ikke helt.
Jeg har bakt mye lomper sidcr.r.
"_rvO

På korfvr'^n

FAMILIEBAKERI

m,itf.e

nc qfckps
nå i.akke
ata
mcn c3 h'lo
dr

lr'ierme.

Ja,da.Det val lonpebakeri i Brlrken 60.
Gunvcr Albertsen. som bc,r: i Brinkcri frendeles, dlev det i mange år sar.rLe n med sin
fani Ii e .
-Vi kon egerrtIig fra Harnar..Jeg fikk huspost. i hove,dstadein s;traks etter konfir mi:.sjorten,de andle kon etter.Mor var fra
l-andet, og lornpcbaking hacdr, hun greie på.
Fai' var egent 1ig bar.b er. , n-err han k unr e
Ii tt a v hvert . Han mur te p Las s 1't-'r takke
og pot,et,gryte. Takka k j i,p te mor på avbe taling.Alle vi'.r med på jobben i bakeriet.

FAR GIKK T]T MED VARENE
Det var ikke var,gketig å få sotgi varene.
Det var ikke nodvendig med reklame. Far
bragte varene ut i lo store vesker soll
h:n har med scl- Krnd^rp rpr qrr.dt ovgr
!|U\r

!vb.

hc'e hrren Frrt i kker vbop Pvruv
no'sehodcr

Den næF

mesle var Mor i bakken.Prisen for varene
var JO kr.fcr IOOO lonper.
KÅLRABI FOR POTETER

TTnder krjpen

var dot v:nr:kcl'p
r4b

a

s

skaffe

råvarer.Som regr:I hadde vi for lite. Da
brukter vr kallabr r s-:ecj et.Men det hendt.e:i

vi

fikk

q+Årra
kiåna
l\Jvyv9FqrU]U.

nor.fio1.

Da

måtte vi ta det vi fikk.Vi hadde potet le.ger i Frimurerlosjenl

q;

-*:

Gunvor Albertsen, lompebaker
5

Bninken har etor oe"neoerdi. Å bygge nVtt
i Bninken blin unulig å finanaiere ved
Huabanklån. 0m en river de ganle hueene
blin dagene beboere flyttet ut.
Bebyggeleen neLLon Bninkenagt. og ilonderhooegt. har helt fra krigena dager oert
rioingetnuet. Planer on blokkbebyggelee
og ternaeaehua han gdng på gang btitt
frennet. Etter mange år ned ften og titbake, eer det ut til at nyndighetene i
jan/feb.l979 oil ta en endelig beelutning on gdtdl ftentid, Blin det da niving
ellen beoaring?
Kampenposten har intenujuet fornannen i
Kampen VeL Robert Lorange on dette.

ER BRINKEN BARE SI(ROT

?

NEroÆF, DRINKtN$ATc ,915.7€ R.L.

viL du beoare gammeLt aknot Lorange?
For det første vil jeg påstå at bebyggelsen lkke er dårllgere enn hus flest
på Kampen, men llte vedllkehold har skjemmet utseende qjennom flere år. Noen av
husene har tkke hatt ma11ng på seg slden
før krlgen, mens andre som f.eks. Brlnken
59 har blltt vedllkeholdt gjennon alle
år. rnnsatsen fra lvrlge medlemrner I Karnpen VeI og bollqokkupanter har vlst at
hus som så styggest ut, ldag ser velholdte ut. Ta en tur nedover gata og se på

nr.47,49 og53 og du vll sl-kkert være
enlg. I sldebygget ttI Brlnken 49 mangler fortsatt grunnmur og vl har heller
tkke gJort oss ferdlg ned gavlen Lnn mot
fjellskrånlngen. Dette er nokså omfattende arbelder, så vl tør lkke sette 19ang
f0t vL har sLkret bevarlng av strfket.
Ilen en det nok å nale f,aeadene? Nå bor
oeL folk enart kunne få bedre atandard
enn vannpoet, utedals og frye-i-hiel?
Jeg vll understreke at bak Ce nymalte fasadene har det skjedd en onfattende moder-

nlserlng. Veggene og gulvene er blltt
lsolert, elektriske anleggene er nodernlserter plper og ovner reparerte. Et sted har de gamle vlnduene blltt sklftet
ut men nye doble. Men det er fortgatt
mye som gjenstår for at det skal kunne
snakkes om sklkkellg bollgstandard. Det
rnå J.egges 1nn dusj og WC, det må settes
1nn doble vlnduer overalt, noen steder
trengs det bedre oppvarmlngsnullgheter.
Det er også aktuelt å slå sannmen nogn
lelllgheter for å få plass t1l famlller.
I ttllegg tll de lelllgheter som Kampen
Vel og okkupantene har begynnt å sette
1 etand, er det letl1gheter hvor folk
har bodd I årevle uten at gårdelerne har
gJort elne vedltkehotdspllkter. Her er
det på hØy tld at modernlserlngsarbelder
bllr startet opp. Det er m1n mentng at
det kan b1l fullverdlqe
bollqer 1 alle
de camle husene 1 grliken!

Selv om rehablllterlng vll koste endel pengter, står det for rneg som det eneste for-

nuftlge alternatlvet - uansett. Kotnmunen
som eler de fleste hugene I gata, har
totalt forsømt slne vedllkeholdepllkter.
Dlsse forsønunelsene aom det er helt urlrnellg at beboerne skal belaatee med, vll
utgjØre en stor del av modernLserlngeutglftene. Standardhevlng utover dette
vll lkke bll dyrere enn ellers t sllke

gamle hus.
Hoa en det ned Brinken eon

gior den nilo-

neeeig verneterdig?
I OsIo har de gamle trehusforstadene gan9 på gang blltt utsatt for rlvlnger.
r,",f:IT

.1:r::

I

Brinken er en av de få sanunenhengende
gatestumper som fortsatt eksleterer I

dette nå vel bLi koatbatt?
SeIv omfattende modernlserlng vlI l(oste
under halvparten av å bygge nytt. På
grunn av vansel{ge grunnforhold 1 den
bratte fJellekrånlngen, trenga omfattende
fundamenterlngsarbel.der for I det hele
tatt å bygge terraseeblokker. Skal en I
t111e9g bygge parkerlngsplaseer under
blokkene, må en sprenge seg godt lnn I
fJellet. Det er klart at dette vll bll
dyrt, ganske slkkert langt utover koetnadsrånunene t1I Husbanken.
Det Jeg er mest redd for skal skJe hvls
de rlver I Brinken, er at det lkke bltr
bygd noe nytt, men at tomtene bllr 11ggende brakk. Det er dette eom har skJedd
mellom Brlnken og KjØlberggt. For 15 år
slden stod det har særpregete hus hvor
det nå er parkerlngsplaes.
Men

byen. Husene her hører t1l Kampens første
fra føt byutvldelsen L 1878. Det er små
L-2 etg. selvbyggerhus og det er arbeldderbollger oppfprt av den tldens byggemestere.De eldste husene er fra 1860. Et
særtrekk ved gata er at noen av sldebyggene er bollghus 1 tlllegg tlI uthgs. Ut
mot gata er sldebygget t nr.53 Laget I
tegl og Lnnredet tll bollger, mens delen
lnne I bakgården er et to etg. treekur.
De fleete husene I Brlnken 1lgger lnneklemt mellorn fjellskrånlngen og gata med
ørsnå hageflekker. Men nederst hvor terrenget flater ut er det både stal1 og
gårderom med hage. Nedesrt 1 gata llgger
Kampens eldstr skole som så vldt Jeg vet
ble tatt 1 bruk fra 1855. (vedtatt bevart
1 1975).
Brlnkensgate som det franstår tdag har
bare hus lange den ene slden. Den andre
slden hvor det er bllparkerlng bestod
fØr av en rekke 2etg. gamle trehus. Hus-

forts. s12

KAMPE,NTRIKKEN
BARE DøTT PÅ!
Dem kall-er meg

Nikken,jeg er ansatt på trikken
på linje 12 som konduktlr.
Jeg b'yner on morran,og flr sto jeg
men nå står jeg bak og roper:"Kjør:"

I

t}t

(

æ

Trikkenutene til Xanpen ble nedlagt i
1960, og fra da ao tok buaeen otet. Bude?utene har bLitt raajonalieett flere ganger, og etter at finanetådnannen i )elo
har foreelått innaknenkningen, etår bueenute 29 nå i fare for å bli nedlagt helt.
Saken ekal behandles i byatyret fbn jut.
Xanpenpoaten bringer en artikkeL fna dengang vi hadde et sodt ttaneporttilbud til
bgen, og håpen atTnå ikke ogaå ekal

niete

bueaen.

50 ANSATTE I SPORVEIEN VED STARTEN
ikke kjente til Kanpentrikken fra flr,ble
trikkevisa til A-rvid
Nilsen i 5O-åra.Han gjorde her kjent for hele
De som

oppmerksom på d.en gjennom

tur på Karnpentrikken kunne bringe
av opplevelserrog det var ikke småtteri!
Men Kanpentrikkens opprin43lse ligger ennå nenge
Norge hva en

år tilbake i. tida.Sporveien i Kristiania startet
i I8?5,d.engang son hestesporvogn.Det var ved
starten !O ansatterS5 hester og 2! sporvognerrog
byen hadale dengang 85000 innbyggere.De flrsLe

8

Det blå lyn

ilo

-;
.,:)
:t)
aJ

Intcrior

I

akslct sporroun.

rutene ble lagt mot vestkanten av byen,rnen en
rute endte i Ganlebyen,som clengang bl_e kalt 0slo.
Ruta til- Griinerllkka var ferdig i 1877.

PRØVEDRIFT AV ELEKTRTSK SPORVOGN
Hestesporvognen ble en ubestri-clt suksess,men det
varte ikke lenge flr den elektriske sporvogn var
en realitet.Al-lerede i I89l+ bl-e det,som den første
i. Skanclinavi.a,kjlrt en prlvetur j- Kristi.ania.
Dette var ennå et sjeld.ent framkonstniddel ute i
Europarog det var en ganske ttristi-g satsing.
Prlveturen b1e nok en nye stdrre sensasjon enn
åpningen av hestesporvognen.Det med hest og vogn

var jo en kjent konbinasjon,men en el-ektrisk
motorvogn var noe helt nybt.Da d.en flrste prlveturen skranglet avgård.ervar clet nltt fraru nye
{olkrog selve kongenr0skarllrhadde rnltt frnmrog
fikk seg en gratis trikketur fra Parkvn.til
Majorstua og retur.Han var veld.ig interessert og
veldig fornlyct med. byens nye attraksjon.Trikkene
ble flittig benyttet av publikum,men ikke aLle var
var like begeistret for det nye vi.duncleret.

BEKYM.RING
Vognmennene

I

VOG}IMANDSFORÆNINGEN

var svært skeptiske,og i I8!\ hold.t

Vognrnandsforening et massenlte i
Casino,for å diskutere cle farer den elektriske
sporvei bra.kte necl seg.Det b1e ved.tatt en reso-

Ikistiania

lusjon som b1.s.sa at hester son aldri haclcle
vist tegn på skyhet gikk ful-lstendig a^nok ved
synet av trikken.Siden mesteparten av byens

trafikk besto av hest og vogn,og siden clet var
liten sjanse til at hesten vitle forand.re seg,
pekte tte på at clet var mange uberegnelige farer

forbunclet med clen hestellse €porvogn.Det var
forslag for å lempe på denne
situasjonenrog Dagbladet kunne bringe flere.BL.a.
kunne man foran trikken plassere en utstoppet
hest,og sfi.k berolige d.e son fremdeles var
levende.Heldigvis ble hestene fortere vant til

nange gode

trikken

enn

kjlrekarene

hadd.e spåaa.

KAI{PENRUTA STARTET

I

I9OO

tydelig at hestesporveien travet not
sluttenrog i 1900 ble all-e sporveier elektriske,
og hestene solgt.Santid.ig b1e de rlye linjer til
Karnpen åpnet.Taksten var satt ti.I IO Øte pr, tur.
nen med halv pri.s på ae såtalte arbeidstogene.
D.v.s. nelloro kI. 5 og 7.kiØrte a1le for j øre.
MecI en egen trikkerute tiJ. Ka.rnpen åpnet det seg
helt andre ernraringsmuligheter for de son bodde
her oppe.De var ikke lenger avhengig av å få
jobb i nærheten,men kunne s/ke arbeid over hele
byen.Det gikk nå linjer på tvers gjennom Kristianiarned. flere krysslinjer,så folk korn lettere
runclt i byen.Ka^urpenruta gikk i begmnelsen av
d.ette århund.recle mecl 5 ninutters rute.Det går i
dag ca.3 busser pr. time på kveJ-ctsticl.
Det var nå

TO RUTER

TIL

KÅMPEN

Det var to trikkeruter som gikk på Kanpenrrute I
og rute I2.Rute 7 sik* til Ullevål kino,og rute
12 til llajorstua.Begge ruter gikk gjennon byen.
Vognene var under hele ctriftstiden av omtrent

krakker inne og
ståplasser foran og bal< på vognen.Det b1e
vanligvis kjlrt necl tilhenger,og denne hactde ståplasser i friluft.Konclu-ktlren betjente d.a passasjerene gjennon en liten metall,uke i cllra.Det
hendte folk "glente" å gå til luka og beta)-e,men
clette resulterte aLltid i at luka b1e sfått haralt
sanme modellrmed langsgåencle

igjen og lagde flere srnell-.Dette var som regel
til- å minne clen glemsorrne om sporveienes
avgift.

nok

DEN KVINNLIGE SENSASJON,OG LINJE
7 OG 12 SOM METALLPRESSE

flrste kvinnlige konduktlr debuterte på
i I9I3,og bJ-e fulgt av ukeblad,et
Urd.Det hele gikk pyntelig for seg,men en betjent kunne fortelle at på en prlvetur dagen flr
hadde d.et vært folkef6rsnnl ing og oppstyr på
Ka.npenrmen clette bLe som alt annet seLvfllgelig
snart en vane for de verdensvante KFnpenboere.
End.eholdeplassen lå i Brinkensgate veci hjlrnet av
Den

Kampentrikken

av Nannestadbakkenrog på enkelte d.agerrsælig når
det var idrettsarrangement e.I. rvar trikken så
t-ul-f-lastet at den så vidt sneglet seg opp Hagegt.
Folk hang nesten utenfor på tilhengerenrnen d.ette
var aLl-ikevel et populært sted å stå,sa1ig om
sommeren.Men om det gikk sakte oppoverrgikk det
desto fortere ned.over Hagegata og Tlyengata.
tt]'erntt og "I2'erntt kon uLende i imponerend.e fart,
og tjente ala som metallpresse for flere generasjoner snrågutter.Att kunne presses på skinnarog
oppfinnsonheten var stor.Det nest vanlige var vel
ve1 spikerrsom bl-e ti1 sverdrog rnynterrsom ble
tynnere for hver trikk.Al-Ie disse sakene var
god.e bJrtteobjekter når en var på sonnerferie på
land.etrhvor trikken var en fjern konstruksjon som
bare var kjent gjennon hlrespill i barnetinen.
En skikkelig,blank og flat nynt,over$ø?t av
Kampentrikken og d.irekte brakt ut i provinsen,
det var et sikkert tegn på en verd.ensnann.

KAMPENTRIKKEN SLÅTT UT ETTER

60

ÅR

I sl-utten av fentiåra begynte en å arbeide med et
for 0slo-lstrog dette remrnet også
Karnpentrikken. Da d.e begynte å skyte tunnel under
JordarbLe skinnene revet opprog trikken nedlagt.
En natt i f96O gikk Kampentrikken sin siste tur.
og busser overtok trafikken for bydelen.Vår Iinje
fikk snart fllge av VåIerengatrirxen og anore
ruterrmen bussen har vært en dårlig erstatni.ng
for ttl'erntt og t'I2'ern".
Pe kiøretøyet skal- folket kjennes,og transporten
var nok atskillig flottere når den ganle trikken
buldret oppover til Ka:lpenj
T-baneprosjekt

I

Snøptog på crtnerlØkkenlinjen
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Bastiansen har nå kjØpt
::::-:+,Tory

Normannsgt.44 .Vi

hadie håpet at Cecte sentralt beliggende
huset kunne blitt nyttet tiI felles formå1
Nå venter vi spent. . . . .
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2 leiligheter i Skedsmogt.6 b1e for
tid siden brannskadd.
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har nå blitt helsestuclio
l-inje fra Stenberg?
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Dette bildet burCe vi egentlig ha presntert for flere år siden.Huset har stått
og forfalt lenge nok.Sett igang med
rehabilitering !
IO
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Fetsundgt.3 flytter nå folk inn
6mnd. rivingskontrakter l
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G)ØKDET

sFN
BYGGING
AV
DUSJ KABIN ETT

å innstallere dusjkabinett i leiligheten,
kan man enten kjøpe et ferdigprodusert sett eller bygge
et selv.
Det blir billigere å bygge
det selv. Utgiftene her blir
materialer + rørleggerarbeid
som skal utføres av en autorisert rørlegger. En annen
fordel er at rnan ikke er avhen6;ig av rette vinkler, men
kan bygge dusjkabinettet inn
i kroker el-ler litt store
skap. Pl-asseringen av dus jkabinettet er avhengig av
hvor i leiligheten a.rløpsrØTet er plassert,
Fallet på røret fra d,usjen
og ned 'bil avl-øpsrøTe'o ska]
være mist 1:1OO
Det stilles krav angående
ventillering i et rotn det
skal være dusj i:
Det skal enten være avtrekksventil, v.indu eller avtrekksvifte. (Det finnes en type
som virker som en kjøkkenvifte. Den er koplet til en
bryter, som settes på. til all
dampen er ute. )
Ønslcer man

KJØPTE DUSJKABIIIETT

De ferdlgproduserte dusjkabnettene er ganske dyre. Inn-

kludert rørlegger koster de
fra 4OOO 8000 kr. Har rnan
derimot ingen mullghet for
å kople et nedløpsrør inn på
avløpsrøret, finnes det en
model-l på markedet som virker gom en vaskemaskin. Vann-
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et koples ti] vannk::ana og avløpsvannet
tilbake til u.tslagsvasken. ier
er det viktig å ha tett gulv, Yen17i"E1egg l-egges over hele gulvet, brettes
opp langs veggen i 10 crr, høyde. Skjøtene sveises for å få. det tett,
I{an kan og lage et kar der dusjen sral
stå, Iitt høye trebukker legges runrlt,
venylen legges på., brettes over bukkene
og alle skjøtene sveises.
pumpes

11

to rts. f ra s.7

s9. står- lgJen_gir et mangfoldlg og
:lp.
rlkt lnntrykk som det er vlktlq å båvaie
ror ettertlda. Årlve et hug kan qjøre
ubotellc skade.
Men en det bare ankttekter og ronantikere
aon vi|, bevane BtCnken? Hva mener beboerne
på Xanpen?
Bevarlng av Brlnken har blltt behandlet
på velnøter med bred enlghet on bevarlng.
Bydelsutvalget 09 støtter enstenmlq bevarlng. Og dessuten har tll nå ca. 500
Kampenboere skrevet under en støtteerklærlng for bevarlng. Denne akeJon har qltt
store regultater bare 1 lØpet av 5 uker.
Vl regner ned rundt 1000 underskrlfter
fdr de legges frem for bollgutvalget
når de ekal behandle saken 1 glutten av
Januar.

Det er 100t oppslutnlng I selve Brlnken
for bevarlng. Fra kommunen har vl fått
Btøtte fra Byantlkvaren, og vl har oppnådd at Bollgutvalget har rnåttet utsette
saken gang på gang p.g.a. presset fra

beboerne.

I tll1e99 har flere dagsavlser hatt posltlv omtale av arbeldetfor bevarlnq.
Bollgutvalget har vært på befarlng og
deltatt på beboermØte om eaken. Tll nå
har vl fått muntllg st@tte fra Erlk Melvold. De andre repreaentantene har ennå
lkke bestemt seg. Jeg tror at bevarlngstanken etterhvert er blltt mer akaeptert
og forstått som vlktlg, også blant konnunalpolltlkerne. I Brlnken-saken hvor
oplnlonen har blltt så sterk tll fordel
for bevarlng, bØr en forvente at polltlkerne kommer 1 takt rned slne velgere når
de skal fatte sln beslutnlnq!

Kampen-posten har snakket med tre av dem.
De fleste av de BoIn bor I nedre Brlnken
trå, er eldre foLk som har bodd der I ma-

nge år.
Søskenparet ,fohan og llårny Røate, som
har bodd 1 Brinken 49 1 13 år, og naboen
deres, Kåre olgenr Boltl har bodd her 1

42 lt.
Vl vllte gJerne hdre lltt otn hva slage
erfarlnger de har med konmuncn aom huse1er. Hva har de fått av lnformasJon angående planene for Brlnken, og hva elags
tanker gjØr de seg hvls husene I Brlnken
bllr revet.
JOHAII OG MARNY RøSTE

Vl har fått vlte onr rlvlngeplanene gjennom okkupantene, lkke et ord fra komrnunen.
Det er typlBk for kommunen, de tar lkke
hensyn tll de eom bor her, nen skralter
og vralter med ossr Bom de v11.
Vl har det bra her, vl trenger lngen
luksuslelllghet I el høyblokk, hvem har
fcrresten det? 09 hvem har råd? rkke vl.
For noen år slden ble vl advart not å
koste på for mye, fordl det skulle rlveg.
Komnunen har aldrt vart lnteressert I ogg
her 1 Brlnken. Når vl har bedt om reParasJoner o.l. har de glenrt oas, sånn at
vl har måttet ta kontakt flere ganger
før noe er blltt gJort.

[rtalux in$gfg'
GARDINER
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ileg aynes det for galt om de rlver. Vl
som bor her, er lkke spurt om noentlng.
Jeg er f6dt på RodelØkka, og har alltld
bodd 1 eldre bydeler. Det vll Jeg forts-

ette med. Jeg vll lkke flytte fra Brlnken.

og lnn 1 f.eks. el hØyblokk. Der er Jeg
elkker på at jeg v1lle mistrlvee.
Når det gJelder de nye rlvlngsplanene,

har Jeg lkke hørt et p1p fra konununen.
v1 har Jo hØrt 1 alle år at det gkul1e rlvee her. Ellere har det alltld vært vanskellg å få kommunen tll å hotde
hugene vedllke. Vl har måttet maae og
slåss, selv for de mest naturllge tlng,
som vann, kloakk, a6ppeltØmmlngro.e.v.

Men

JØNLAND
Frukt &Tobakk
TOBAKK, FRUKT,
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Ikke lett h stifte borettslag
LOV OI'1 KOI'II'IUNA.L FORKJØPSRETT

HVORDAN VIRKER DEN

I PRAKSIS?

;* .';ij..

Det en stadig eiendommer på Kanpen son skiftey, eier, I april L977 kom
en Loo som giz, kommunen forkjøpsrett oed saLg av byleiegår,der, Huis
ninst 50% au Leieboerne er intez'essert kan kommunen gå med på å kjøpe
gården på beboernes uegne, og det bLiz, stiftet borettsLag, Huordan
oitket, denne ordningen i praksis?
TO

EKSEMPLER

Vi kjenner til to gårder som er blitt
solgt nokså nylig og der splrsmålet on
borettslag ble tatt opp. Men resultatet
b1e helt forskjellig.

- Ja. os ies fonstår det ikke.

Nsr{'cllsge!c- !3
bIe solgt ti1 murmester Trygve Brudevold
i november 1977. f dag er Normannsgata
43 et borettslag; a1le beboerne sluttet
opp. Rehabiliteriigsp-Ianer er nå i arbeid;
husleia er omtrent det den hadde vært.
Nsr9erbeyecs!c-2.
Et annet eksempel er Norderhovsgata 7, som
b1e solgt av Harald Osvold til- Gunnar'Ruud
(ki.iftf^nr6+ni-^^-\'i
A/q

\-!Jr!ea-^^-,.lrngen/

I I.IFORMASJ

ON SP

LI KT

Forkjøpsrett-loven tar bl.a. sikte på å
hindre boligspekulasjon og å Ia folk få
anledning til å stifte borettslag.
Men
r]er.son den skal ha noen mening, rnå beboerne både få tid på ses os de må bistås
med hjelp og infornasjon.
I tilfellet
Norderhovsgata 7 ser det ut til a*. kcnnunen os 0s'lo Boljs€nn'r.l1-n:"o h... cvj.'.let
grundig. I'lår beboerr.e får så kort tic på
ses bl ir forkidDSretten ti1 er. e--i,:rk
_, _"-,_J/r" 1c:s-

-!r-,rF+ 1 ar.
a augus-E

,r-

IgLLt

L"i^
rrvrD

r^+ Bd
^*r an å snakke on noen

ucL

rett i det hele tatt I
I'lår det bl-e borettslag i ::ornrarrcgd:a r 3,
så kan det b1.a. ha med å gj;re at Debc,e.ne tr-l-tel-dr-gv1s tr-kk vrte cr... sa-gct.B
goi tic på s::g tir ir
dermed fikk relativt
underslke om borettslag var noe å s-:tse pj.
Det som trengs er at ikke bare konnunen,
men osså .._
beboerne har rett til å bli infor'mert om salget. En slik pI-lkt for selgeren må lovfestes.
BORETTSLAG ELLER ALI'III'II:ELIG LEIEKOI{I'F,/ }ii
Folk med vanlig leiekontrakt bor tryg'"
dersom gårdeieren fglger husfeieloven.
Selv om andelshavere i borettslaq har ctEr're råderett over leiligheten, så kan overgang ti1 bonettslag i praksis noen ganger
bety at lei-eboerne overtar ansvaret for
vedlikehold som gjennom åra er blitt forslmt av tidligere gå:.deier.
I det hele tatt er dette et vanskelig
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enkelt gård. KAMPENPOSTEI.I vil ta opp
splrsmålet ti3" grundigere d.iskusjon i r;ei-

nere

nummer.
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FRUKT OG GRøNNSAKER

nrin

adninistrere.
Ti1 det siste er å si at
: ^ vdrlfråVr
'--r : -"-'s blir overlatt til andre.
^' : r-! JW
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Det er 23 leiligheter i gården, bare i 3
stemte de for borettslag.
KAMPENPOSTEN han snakket med en av beboerne i Norderhovsgata 7 - hun tilhlrte
mindretallet som vi1le ha borettslas.
- Ble det for dyrt for dere?
- 940 000 vi11e det ha kostet oss, og det
er mange penger. Men vi vi11e jo fått
lån. Forretningen i l.etasje kunne blitt
skilt ut, og da ville kjppesummen gått
tilsvarende ned.
- Hvordan fikk dere vite om salget?
- I so::nmer gi-kk det flrst noen rykter. I
begynnelsen av novem.ber fikk vi helt uventa brev fra 0s1o Boligforvaltning som
rri qqinnk
h:n
*i -ppgave av kommunen å undproberslke interessen
for borettslaq.
l-emet var at alt måtte gå så foit; m/tet
der vi skul-l-e foreta avitemminq var noen
få dager seinere
- Men loven sier at kommunen har 3 mnd.
I J-, det vet jeg nå. I'len gården ble
solgt i rnidten av august, så både kornmunel og 0s1o Boligforvaltnir.g nå ha somlet!
På mltet med Oslo Boligfo:.valtning reagerte fl-ere av oss sterkt på at vi ikke skulle få ner tid til å tenke oss om-t hdne
en..v^v
vr
f:ninøor
fn:
:nrl- e borettslag,
unders/ke
nærnere hvilke fordeler/ulemper sorn borettsLag kunne flre med seg. Vi fikk nedsatt et arbeidsutvalg og utsatt avgjlrelsen ncen dager. Til neste mlte fikk vi
innkalt en som informerte om borettslag.
- l4en det ble likevel stort flertall
imot?

KOLONIAL

ltter

mening er borettslag åi foretrekke, selv
om det jo ikke er. ideelt.
- Kan du tenke deg grtinner til at fol-k er
skeptiske ?
- Folk er vel- ikke vant til tanken med bcrettslag i ganle gårder. Det virker kanskie skrcmrcndc å ta -å ses ansvaret for
en hel gård. Kanskje er det vansxelig ;i

e4.' Jil'on"tt
Boel. 10
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VI VASKER OG SKYLLER.
STRYKER OG RULLER DENES TøY
ta

NYTT FRA ANDRE BYDETER
Kanpenposten prlver å holde et våkent lye med
det som skjer og er i ferd med å skje i bydelene
rundt oss.Vi vi1 gjerne presentere d.et vi oppd.ager for l-eserne for å formid.le informasjon og
i.d6er.Vi tar gjerne irnot tips om nye tiltak som
bl-ir satt igang.!

URTEKLUBBEN
I Urtegata 32 er det startet en klubb for barn
mellom 8 og 13 år.Det er en arbeidsgruppe ti,J-knybtet beboerorganisasjonen på Grlnland /tøyenornrådet som har satt igang clette arbeid.et.Dette
er det eneste tilbudet barna har i dette onrådet.
Her på Kanpen er det ve1 også behov for en
barneklubb?

LøRDAGSKAFE

PÅ BJøLSEN
. iii:i'

::::|illlji'\iiw

har det vært trarnp og heiog tjo og
ho å høre i høst og vinter,Griinerllkka leieboerforening gikk i spissen for et kurs i gar:unal_dans.
Det har vært svært vellykket hlrer vi.
På Griinerløkka

Deltnkerne

onnfordrer

andre

lrrrÅola'

opp d.ette populære tiltaket.
Er d.et interesse for dette på

ril
ufr

3 arrrBs
o
"Å1-^

Kampen?

FULL BEVARTNG AV MØLLERGATA

Beboerforeningen på Bjllsen har satt igang et
veldig fint tiltak i vinter.Hver llrclag meIlom
kI.II-I5 serverer de kaffe og nystekte vafler på
frit idshuset .
Kånpenpostens utsendere har vært på befaring d.er
nylig,og ble veldig begeistret.Vi korn inn i lyse,
trivelige lokaLer ved halv tolv tiden en llrdag
formiddag.Ved pianoet satt en mann og spillte

vakre rnelod.ier.Kaffeduften steg mot oss.
Så koselig tenkte vi med en gang,Det viste
også

at folk i strlket satte stor pris

seg

på

ti.l-taket.De drev på en og en og gruppevis,unge
som eLdre.Vi sukket litt da vi gikk ut igjen.
Tenk om vi hadde hatt noe slikt her på Kampen!
Det ville vært fine creier.Ikke sant?

strlksforening kjemper for tida hardt
for å bevare Mlllergt. skofe.Vel IO00 und.er skrifter er se$fet inn i dette arbeid.et.
Skolestyret har vedtatt at Mll1ergt. skole skulle
b1i I-5 årig skole mot nå I-! årig.S@ksforeningert
Fred.ensborg

ser skolens vitlere skjebne son utrygg så lenge ikke
vedtaket blir omstltt,og så lenge de ikke har
fått sikkerhet for at ingen av bygningene ved
skolen skal- rives.Soneplanen forutsetter at strøket

et boligstrlk.I
at det i onrråd.et nell-on
Mlllergata og Storgata skal bli langt flere boliger
enn i d.ag. For et boligstrlk må det være en selvfllge at det må være et ful1værdig skoletilbudl
som hlrer til
tillegg sier

skol-en skal være

denne pfanen

OSLO S_LAG

DEN RØDE MØLLE
XOLONIAL
1. kl.
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HERMETIKK

kl.ttrydollne

AUIOIISTIT IN5IALLAIøI
Begalr 20, Orlo 6
Tclefon 68 87 85, priv, 26 08 62

ALT I DAGLIGVARER
HURTtc

HUSINsTALI.ASJOIEN ALT I

VARIIEKABEIINLEGG

Åpnirrgstider,

SKOLE

TOBAKK
AVISER
UKEBLADER

SERVICE!
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Åpningstider:

AUTOMATANLEGG
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-
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BELYSNING OG SI4Å APPARATER
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Rebuslopet
16,I2 arrangerte Vellet sitt
årIige rebusl/p for ungene på Kampen.
Ca. 40 entusiastiske barn mØtte opp på
Menighetshuset for å delta
Etter inndeling i grupperrtrosset de
kulda og 1a ut på en times tur i bydelen.
8 poster skulle passeres fdr de kom tilbake
tiI premieutdeling med bollerrbrus og film.
De skulle da tegne det de synes best om på
Kampen. Mange fine tegninger b1e lagetrog
vi vil presentere noen av dem seinere.
Rebusl@pet ble lgjen vellykket,men vi tren
trenger hjelp ti1 å avvikle slike arrangeL@rdag

Kampenposten snakket med Marianne,Geir,
oS crete som akkurat var feraige rnåd
lål
å kaste 11v1lne mot statuen i parken.
Har dene vert med på rebusløp førZ

Ja,i fjor,og da vant vl blokker.DeE var
kult.
Hoa synes dete om tebusLøpet?

GØy og spennende.Ballongposten var 1Itt
vanskelig.Denne posten med livllna er jo
på rlktlg.ltvis den hadde vært det,
ikke
hadde 'rsvønuneren" f rosset th jel, for clet
er jo 15 kuldegrader 1 daq.

+ANN+i
LØsning på rebusen på

siste sida.

JW

t s nest siste arrangement
i 1978 gikk av stabelen 15.desember.
Prograrnrnet inneholdt julehilsen fra Kampenposten og fra beboerne i nedre Brinken,
gamle Kampen-bilder, utlodning av et fena1år og andre godsaker, underholdning ved
et nystartet orkester, og a11sang.

Kalrrpen Vel

nå, men jeg har tegnlngenl
Hva synes du e11ers om Vel-møtet i kveld?
- Jeg synes de var flinke, de som spilte

- ve1dig flinkel
Det er så hyggelig på
disse møtene. Jeg 9år på de fleste, også
på generalforsarnlingen. Fint å hpre om
utviklinger: i strØket.
Hva skal du bruke fenalåret
- Til slutt:
ril?
-Å, det er herlig ti1 f,latbrøC, ja og så
med fjellsmør.
- Blir det gjestebud?
- Jå, antakelig over nyttårshelga. Jeg
har mange slektninger, så vi blir flere
om detl
Vi Ønsker Randi tlafsdal lykke ti1 nled
gevinsten og velkommen tilbake til flere
I
\7a l -mri+6r

Vi har tatt en prat med en av de heldigste: Randi Hafsdal.
- Du vant fenalåret!
- Ja, jeg kan ikke tro det er santl
- Kjente du deg igjen på de gamle bildene
fra Kampen?
- Jada, både Ishuset og Sportshallen husker jeg godt; jeg badet flere ganger i fsrrUDC

L.

- Er du gammel Kampenboer?
- Nå bor jeg i Kj@lberggata, men jeg er
fØdt på Kampen, i Norderhovsgata 7. I
Normannsgata har jeg også bodd, i nr.7.
Den gårcl-en er ikke restaurert, dessverrel
Selv har jeg effinunel tegning som en
slektning lagde. den viser villaen som

"Husorkesteret" som de forelØpig kaller
.seg, består av Jon Guttu, Haldis Eckhoff og Petter Næss. De hadde faktisk
debutkonsert, og sa de var veldig nervøse. Hele honoraret ga de til Velkassa, men lover ikke å g)Øre det aII+i^l
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