HRH Prince Charles som kilde til
inspirasjon for human stedsutvikling

Min interesse for prinsens engasjementer begynte med at jeg fikk denne boken av
Petter Olsen. Her finnes en oppsummering for god stedsutvikling fra boken:
Her følger er kortversjon fra boken A Vision of Britain
STEDET - Arkitektur skal ikke voldta omgivelsene
MENINGEN - Hvis en bygning ikke står for noe, hvordan kan vi da forstå den?
SKALA - Byer og bygninger må ta hensyn til menneskelige proporsjoner
HARMONI - Gamle byer kan ikke lett absorbere ekstreme eksempler på fremmed,
moderne formgivning og arkitektur
OMSORG - Gi oss steder med intimitet
MATERIALER - La bygninger vise lokal tilhørighet
DEKORASJONER - Folk føler at det ikke er nok å leve i en fabrikkgjort verden,
gi oss tilbake detaljene.
KUNSTNERISK UTSMYKNING - La arkitekter og kunstnere arbeide sammen
for bedre visuell kvalitet
SKILT OG BELYSNING - Våre byer og tettsteder burde ha harmonisk belysning
SAMFUNN - La folk som skal leve med hva du bygger delta i planleggingen
Det finnes eksemplarer å få kjøpt på nettet - skaff deg den..

Forbildet: Prinsens byprosjekt Poundbury i Dorset

I 1995 ble Allgrønns gudinne for frasparket, Ondurdis, gitt til et av prinsens
prosjekter: Urban Villages Group.

https://www.allgronn.org/urban.html
Og Ondurdis til A Vision of Europe: https://www.allgronn.org/bologna.html
Senere fikk jeg oppdrag å lage nettsidene til en organisasjon prinsen har initiert:
A Vision of Europe. De ser slik ut i dag: http://www.avoe.org ( Vesentlig drevet av det
Italienske miljø for alternativ stedsutvikling. )
Her er talen prinsen holdt ved den britiske arkitektforeningens 175-års jubileum
https://www.allgronn.org/tale-pow.pdf

På besøk hjemme hos prinsen:
Bildet viser Erling Okkenhaug (Allgrønn) og Audun Engh (Intbau) i samtale med
Prinsen av Wales på hans økologiske gård Highgrove i 2001.

Prince Charles er nå høy beskytter for nettverket Intbau, bla.a. initiert av Petter Olsen
og Audun Engh fra Norge. http://www.intbau.org

Boken Radical Prince av David Lorimer tar for seg alle prinsens ideelle
engasjementer. Den finnes på Amazon:
https://www.amazon.co.uk/Radical-Prince-Practical-Vision-Wales/dp/0863154638

The Prince’s Foundation supports people to create community. Whether
through championing a sustainable approach to how we live our lives and
build our homes, teaching traditional arts and skills and restoring historic
sites, or by looking after places to visit for everyone to enjoy, The Prince’s
Foundation is leading the way forward. https://princes-foundation.org/
Et besøk på Highgrove, prinsens økolgiske gård ved Tetbury.
https://www.youtube.com/watch?v=LbJgNXgppkI&t=3083s

Bryllupsgjesten:

Erling Okkenhaug om Prinsen av Wales
TV-2's nyhetssending 10.04 fra bryllupet i Windsor (ca 8mb)

