
Til medlemmer i Frogner historielag 
 
Velkommen til høstens første arrangement! 
 
Gatevandring og et påfølgende mini-seminar tirsdag 28. august kl. 18:00. 
 
"Landsbyen bak slottet kan bli en av hovedstadens store attraksjoner, men står i fare 
for å bli et kulturhistoriek feilgrep med store konsekvenser " - uttaler engasjerte lokale 
kulturbevarere. 
 
Løkken Frydendal og Lille Uranienborg 
Vi skal vandre i et verdifullt og sammensatt bygningsmiljø - i kvartalet mellom 
Parkveien, Hegdehaugsveien, Oscars gate og Uranienborgveien.  
Lille Uranienborg var opprinnelig hovedbygningen på løkken Frydendal, som var 
Roald Amundsens barndomshjem. Camilla Collett bodde en tid i Parkveien 31, som 
er fredet. 
Flere utbyggingsprosjekter er nå på gang i kvartalet. Beboerne i strøket har engasjert 
seg mot et utbyggingsprosjekt i Hegdehaugsveien 26. Både Byantikvaren og 
Fortidsminneforeningen mener at en helhetlig områdeplan ville 
ivareta kulturminneverdiene - og er sterkt imot byggeplanene. 
 
Etter en vandring i dette miljøet avslutter vi hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2; med 
et mini-seminar om utvikling og utbygging i Homanskvartalet. 
  
Vandringen starter kl. 18:00 ved villaene i Parkveien 29. og 31. Våre guider på 
turen er historikeren Knut Kjeldstadli, som selv bor i strøket - med bistand fra 
antikvar Truls Aslaksby og arkitekt Erik Collett. 
  
Etter vandringen er det miniseminar i Fritt Ords lokaler, som holder hus i 
nabokvartalet. 
 
- "Kjenner du deg igjen?"  En videodokumentar fra Aftenposten febr. 2017 blir en kort 
oppsummering av vandringen. Vi får utfyllende kommentarer v.  byantikvar Janne 
Wilberg, Truls Aslaksby og Bjørn Stendahl. 
 
- De foreliggende planer om utbygging blir presentert av Erik Collett.  
 
- Vi venter engasjerte innlegg fra Erling Okkenhaug fra Allgrønn og Pål Klouman fra 
Homanbyens Vel, som begge er svært opptatt av "Landsbyen bak slottet". 
 
- Det blir også tid for en åpen diskusjon, før vi avslutter kl 21.  
 
        
Vi møtes i Parkveien 31, utenfor inngangen til "Camillas Hus"   kl. 18:00. 
 
Arrangementet er gratis og har ingen påmelding. 
 


