
Høringsuttalelse Prinds Christian 
Augusts Minde       

  
 
Av Grünerløkka historielag   (søndag 15 oktober 2006) 
Grünerløkka historielag har lenge arbeidet for at Prinds Christian 
Augusts Minde (PCAM) skal bevares, brukes og vedlikeholdes. 
Det framstår som et unikt eksempel på hvordan en institusjon utviklet 
seg med dollhus/asyl og arbeidsanstalt på 1800- tallet og inn på 1900-
tallet; anlegget har svært høy kultur- og sosialhistorisk verdi, både lokalt 
og nasjonalt. 
 
Grünerløkka historielag støtter Byantikvarens forslag om fredning 
(høring datert 11.07.06), men vil fremme enkelte utfyllende og 
understrekende kommentarer og forslag: 
 
 
Omfang 
Det er viktig at hele anlegget Mangelgården med uthus og bryggerhus 
nå fredes på nytt som helhet og får fredningsbestemmelser, og at den 
øvrige bebyggelsen og utearealene tilhørende institusjonen PCAM med 
arbeidsanstalt og asyl fra 1800-tallet fredes. 
 
 
Inventar 
Skomakerverkstedet; En helt intakt arbeidsplass for skomaker må 
registreres og bevares. 
 
 
Det finnes også lagre med produkter (f.eks. dørmatter og hakker). Disse 
lagrene må registrers og bevares slik at de holdes intakt og gir 
utfyllende informasjon om produksjonen i fabrikkbygningen. 
 
Det er også viktig at materiale brukt i produksjonen (f.eks. tråsneller og 
skomakerstift) registrers og bevares. 
 
Framtidig bruk av anlegget 
Det blir viktig å bevare og utvikle området son en av byens grønne 
lunger kombinert med funksjon som kulturhistorisk opplevelsessenter. 
Museale aktiviteter (f.eks. demonstrasjoner, omvisniniger og  foredrag i 
veveriet), må kombiners med bruk av ledige lokaler til aktivteter som har 
læring (håndverk, mekking) og kunstneriske uttrykk (trykk, teater, o.a) 
som formål. Det er en stor mangel på slike tilbud til barn og unge i Oslo! 
Noen av grøntarealene bør også kunne brukes i denne sammenheng. 



Skolebarn og ungdom, samt personer med tidsavgrensede, spesielle 
behov (f.eks. til læring, o.a.), og ikke å forglemme vitenskaplig 
personale (forskere) vil kunne  bli viktige brukergrupper av det fredede 
PCAM. 
 
 
Oslo kommunes vedtak om etablering av et sprøyterom på 
eiendommen bryter sterkt med intensjonen om at området skal gi 
besøkende kulturhistoriske opplevelser. Etablering av et sprøyterom vil 
også sende ut krafige negative signaler om området og aktivitetene der, 
da spesielt til barn og unge! Historielaget vil på det kraftigste gå imot og 
fraråde at det etableres sprøyterom for narkomane i anlegget PCAM! 
 
 
Historielaget støtter i det vesentlige Byantikaverens forslag, og ser fram 
til at fredningen iverksettes, og at PCAM blir et verdig sosialhistorisk 
kulturminne til berikelse, innsikt og læring for hele Norges befolkning. 
 
 
For Grunerløkka historielag 
 
 
Tom Sørbø                             Eirik Bakkum 


