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Presenter
Presentation Notes
Samtidig er det som gjør byer interessante er lag på lag med kulturminnerSørengaLærball fra middelalderenGjennomgang av masser fra senketunnelløpetBåtvraket: «Sørenga 7» som var datert til 1665 ved hjelp av dendrokronologi.Den har trolig sunket i siste del av 1600-tallet eller begynnelsen av 1700-tallet. Farkosten var funnet under bryggen på Sørenga fra slutten av 1800-tallet og dermed på landsiden av traseen der senketunnelen skal ligge.



 

Presenter
Presentation Notes
Men er fallgruber – SkansenSom arkeolog er jeg opptatt av kulturminnevern, og å ta vare på eldre bygninger og miljøer som gjør Oslo til en god by å være i. Kulturminner kan være så mye - en husmannsplass, en bygård, en hage, en port, en gravhaug, et betongbygg fra 1960-tallet. Det er viktig å anerkjenne sin egen historie. Det er lag på lag med kulturminner som gjør byer interessante. Personlig er jeg glad i kontrastene. De skal ikke slå hverandre i hjel, men vi skal finne en god balanse. Vår smak per i dag må ikke være styrende for alle valg i byutviklingen. Trehusbebyggelsen som vi er så glad i, var lite verdsatt for femti år siden. For meg er det viktig at vi beholder tidsdybden, og at spor fra de ulike epokene er synlige i bybildet, selv om vi er i en voldsom vekst. At man tidligere skulle rendyrke enkelte perioder, har resultert i store tap for byen. Personlig er jeg fortsatt opprørt over at man i et forsøk på å rendyrke middelalderen på Akershus festning rev Skansen. Det er et tap for byen.Man er heldigvis ikke der lenger at man vil rendyrke en tid
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Presenter
Presentation Notes
Castel st angelo. Mausoleum av Hadrian 125-ish. Står der fortsatt fordi det har hatt ulike funksjoner. Vært mausoleum, fort, fengsel, og nå er det museum. For å bevare må man: Bygge med kvalitet (klimavennlig)Byggverk må ha funksjoner som fyller nåtidens behov. Vil utfordre både utviklere og antikvarer. Utviklere må klare å I større grad tenke gjenbruk og nye funksjoner før riving, mens antikvarer må være mer åpne for å tenke at dette er greit. La det være OK å bygge på for å bevare.Klimavennlig å ta vare på – gamle bygg – nye funksjoner og bygge kvalitetByutvikling bør ha det lange perspektivetUtfordring til både utbyggere og antikvarerUtbyggere – tenke gjenbruk får rivingAntikvarer – tillate ny bruk og påbyggCastel sant Angelo – RomaBygget av Hadrian 123-139 – (for øvrig min favoritt blant romerske keisere)Har vært mausoleum, fort, slott, fengsel og museumDet viktigste for å ta vare på er å gjøre det relevant for dagens behov
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