
Uttalelse om  fredning av Storgata 36, Prinds Christian Augusts Minde gnr 

208, bnr 653 - Fra Akerselva Kultur- og Teaterlag 

 

 

Hvem er Akerselva Kultur- og teaterlag? 

Akerselva Kultur- og Teaterlag er etablert som et frivillig amatørteaterlag.  Lagets formål 

er å fremme interesse for kultur og scenekunst, drama og teater gjennom ulike oppførelser, 

kurs, kulturaktiviteter og arrangementer.  Vi er ca 40 medlemmer, barn, ungdom og voksne. 

 

Hvorfor uttalelse? 

Laget har holdt til nettopp i Storgt. 36, nærmere bestemt i Fabrikkbygningen som tidligere ble 

disponert av Bydel Grünerløkka.  Gjennom vår tilgang til lokalene, har vi hatt gleden av å 

lære den fantastiske, men også dystre historien om tidligere virksomheter i kvartalet. 

Historien om arbeidsanstalt, verkstedene og sovesalene, historien om Diderikke og andre 

skjebner som utspant seg her, om dollhuset og den tidens behandling av arbeidsløse, psykisk 

syke og fattige. 

 

Nytt manus om de fattiges kvartal og skjebnene der 

Vi har funnet historien så interessant at teaterlaget i disse tider er i ferd med å fullføre et helt 

nytt manus om stedets skjebner.  Vi planlegger oppsetning av et historisk vandrespill i Storgt. 

36 i november (24.-26.) – nettopp i dette bestemte kvartalet.  Forestillingene vil være åpne for 

hele Oslo’s befolkning og gi tilskuerne et helt nytt stykke byhistorie. 

 

La kvartalet bli totalfredet 

og la det få bli en kulturhistorisk perle!  Her kan man gi byens befolkning en innsikt i en mørk 

historie om de utstøtte, og så vidt vi har skjønt, er det et av Nordens best bevarte såkalt 

lukkede anstalter.  Kunne kvartalet fungere som en liten filial av Oslo bymuseum?   

Kunne vi her vise fattigdommens kvartal og dens historie?  Det er viktig at all bygningsmasse 

og utearealer blir totalfredet.  Utearealene kan rustes opp til å fungere som et pusterom for 

byens befolkning, Prindsekjøkkenet kan gjenoppstå med kafedrift, og barokkhagen og alleen 

kan få nytt liv med anvisninger til opprinnelig historie. 

 

Nei til sprøyterom her 

Teaterlaget tar ikke stilling i debatten om sprøyterom i Oslo, men mener det vil være hinsides 

enhver kulturhistorisk verdighet å legge et eventuelt sprøyterom i tilknytning til dette 

kvartalet.  For det første bor det fortsatt mennesker her som burde slippe en slik trafikk, og for 

det andre – hvilken annen nordisk by med respekt for seg selv ville legge et sprøyterom i 

tilknytning til et slikt unikt kulturminne? 

 

Vi ber Bystyret i Oslo gripe denne sjansen til å frede og verne, men samtidig gi nytt liv til et 

av Oslo’s hittil ukjente kulturminne, Kvartalet Prinds Christian August Minde. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Akerselva Kultur- og Teaterlag 

 

 

 

Adr. c/o Tove S. Christiansen, Kjelsåsv. 48, 0488 Oslo 

Tlf 93 01 77 27 – e-post: tovesc@hotmail.com 
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Vi var et av de mange frivillige lag, organisasjoner og tiltak som hadde sin aktivitet der, og 

som nå har måttet flytte ut.  Da Omsorgsbygg overtok og høynet husleien til bydelen, så 

bydelen ingen annen råd enn å si opp leieavtalen for seg, - og dermed også oss. 

 

 


