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Ny blomstring
på gamle
Youngs løkke?

siden må fjernes.
Klubbhuset og lokaler
under tribunene med ad
komst fra Martinus Lør
dahls plass, blir det sen
trale tyngdepunkt i anleg
get. Klubbhusets betyd
ning understrekes ved dets
plassering og utforming.

Youngsløkka - Hausmanns
kvartalene - Østbyen. Bydelen
mellom Youngstorget og
Akerselva har mange navn. I
1987 la Oslo Byes Vel frem en
registrering av bebyggelsen
for å vekke byplanleggernes
interesse. En «interessegruppe» lanserer nå nye
visjoner. Oslo Byes Vels
kommentar er: Ikke enig i alt,
men riktig retning, for mye
riving, og hva med realismen?

HVA VIL KOMMUNEN?
Poenget har vært å vise at
det er mulig å ta vare på
gamle kvaliteter og samti
dig fornye Bislett Stadion.
Utfordringen er nemlig ik
ke bare å lage et funksjo
nelt og rasjonelt anlegg.
Det er selvfølgelig også
store beløp å spare på å
bruke det eksisterende
istedet for å totalsanere.
De bestående proporsjo
ner og dimensjoner er
dessuten ofte umulige å ta
vare på hvis man skal

Oslo Byes Vels
antikvariske
bygningsregis
trering ble pre
sentert i
St. Hallvard
2/1987 av Ole
Daniel Bruun.

bygge nytt.

Så gjenstår det å se hva
den politiske ledelse i
Rådhuset mener og gjør.
Utgangspunktet burde væ
re godt - hvis man har
sans for den bykultur Bis
lett Stadion rommer og de
muligheter som åpner seg
hvis man ønsker å utnytte
dem.

AV STEIN DROGSETH

Artikkelen byg
ger på en pre
sentasjon i
OBOS-bladet
2/1995.

M Beholde og utvikle
Operaen på Youngstorget.
M Etablere kulturhøy
skoler i Oslo indre øst.
M Etablere flere private
og offentlige virksomheter
og institusjoner i Oslo in
dre øst.
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Dette er de konkrete mål
for «Interessegruppen for
Østbyen», som vil skape
nytt liv i området fra
Youngstorget til Akersel
va og fra Vaterland til
Tøyenhagen. Interesse
gruppen består av repre
sentanter fra OBOS,
Landsbanken, Samvirke,
Thongruppen, Byggesel
skapet Odin og Miljøbyen
Gamle Oslo.
KUNST OG KULTURBY
Gruppen peker på at ståtli
ge kultur- og utdannings
institusjoner alltid har
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«Østbyen» av
grenses av Møl
lergata, Pløens
gate, Storgata
og Akerselvas
bredder. I for
kant av tegningen bukter
Akerselva seg.
Jacobs kirke
troner i park
området mel
lom Hausmanns
gate og elva.
Torggata er ut
styrt med trær.

vært viktige byggesteiner
i byutviklingen, og at det
er viktig å styrke den øst
lige del av sentrum før
man eventuelt går i gang
med å bygge ut nye områ
der som for eksempel i
Bjørvika. Med nærhet til
Oslo sentralstasjon vil
dette området kunne bli en
attraksjon for hovedstaden
med sitt enestående kul
turtilbud.
Man ser for seg at om
rådet fra Youngstorget til
Akerselva skal bli Oslos
nye kunst- og kulturbydel.
I tillegg til de eksisteren
de kulturattraksjoner som

Den norske Opera, Sen
trum Scene, Rockefeller
og Oslo Spektrum - skal
du i fremtiden også kunne
finne Arkitekthøgskolen,
Statens håndverks- og
kunstindustriskole, Sta
tens kunstakademi, de
sceniske høyskolene, samt
Kirkelig kulturverksted
med konsertlokaler i Ja
cobs kirke.
Mulighetene for å loka
lisere store institusjoner er
mange i Hausmannskvar
talene, som i dag har en
rekke ledige eller dårlig
utnyttede tomter og byg
ninger. Etableringen av

Hm
O
z
z
p
>73
Ti
Htn
TiH
>
C73
o
m

58

i-\V" r Jpyi»

z
uj
oo
oC
UJ
Q
Z
<
CC
CL
Ö
H
O
UL

den nye Kunsthøgskolen i
Oslo i dette området vil
åpne for en ny type sam
spill mellom utdannings
institusjoner og samfun
net. Det åpner for en mer
aktiv deltakelse i byens
kulturelle og sosiale liv
når studentene er daglige
brukere av byens felles
funksjoner, dens gater og
plasser, med nærhet til ek
sisterende og fremtidige
studentboliger.
I kvartalene langs
Hausmanns gate eller mel
lom Calmeyers gate og
Torggata er det plass til
mange utdanningsinstitu
sjoner under en ny
kunsthøyskole i Oslo. I
Samfunnshuset, som er et
av funksjonalismens ho
vedverk i Norge, kan Ar
kitekthøgskolen få plass.

Ankerbrua er
en flott innfalls
port til kultur
byen øst i Oslo.
Dyre Vaas
skulpturer in
troduserte på
sett og vis tan
ken om kultur i
bylandskapet
allerede i 1937.
Her Peer Gynts
bukkeritt på
Ankerbrua.
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OPERAEN I SENTRUM
Gruppen vil også at Ope
raen forblir i Folketeater
bygningen og at kvartalet
bygges om, slik at krave
ne til ny Opera innfris.
Interessegruppen vil
forlenge Calmeyers gate
inn til Youngstorget, sam
tidig som man bevarer
viktige deler av den frede
de Tukthusmuren.
Planene for Østbyen in
nebærer også at man etab
lerer en sterk kulturakse
som strekker seg helt fra
Akershus festning til
Akerselva Miljøpark ved
Jacobs kirke. Aksen går
langs Kirkegata, krysser
Karl Johan ved Stortorget
og går videre langs Torg
gata til Ankerbrua, der el
vebredden kan opparbei
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des til plass for utendørs
kulturarrangementer.
Hovedmålsettingen er å
gjenskape Østbyen til en
vital bydel, slik at bedrif
ter og institusjoner skal
finne området attraktivt
for lokalisering
Utredningsarbeidet som
er utført av «Interesse
gruppen for Østbyen», er
finansiert av gruppen seiv
med støtte fra Oslo kom
mune.

