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1. Innledning – avgrensning, mål og kort historisk kontekst 
Bryn ligger i randsonen av indre by, og strekker seg i øst-vestlig retning mellom Helsfyr og Tveten bro. I nord avgrenses området av Tvetenveien, og i sør av T-banen, jernbanen og elven Alna. Området er relativt flatt 

og ligger inntil åsene som omkranser byen mot øst og sør. Den bratte nordskråningen/forkastningen som avgrenser området mot Høyenhall og Skøyen er et markant landskapstrekk. Innenfor det definerte området er 

dalsenkningen med Alna det mest karakteristiske landskapsmessige trekket. 

 

Historisk var Bryn og Grorud de to viktigste tettstedene i Groruddalen, med en kombinasjon av boliger, fellesskapsfunksjoner og industri. Industrietableringene hadde både sammenheng med utnyttelse av Alna som 

kraftkilde, og at jernbanen ble lagt gjennom området i 1854. Den leirholdige grunnen i elvedalen langs Alna førte dessuten til etablering av flere teglverk på Bryn.  

 

Fram til midten av 1800-tallet var området et jordbrukslandskap med gårder og husmannsplasser, og med Østensjøveien som et viktig strukturerende veifar. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygget flere fabrikker og 

dermed også boliger for arbeiderne. Utover på 1900-tallet økte boligbyggingen og områder med småhus ble etablert. Industrien var hovedsakelig lokalisert langs jernbanen fram til midten 1900-tallet. Da ble områder 

som enten var preget av boligbebyggelse eller var ubebygget, gradvis bygget ut med industri- og kontorbygninger. Denne utviklingen har fortsatt opp til vår tid, og i dag er boligbebyggelsen så å si borte. Området er 

preget av store kontorkomplekser, småindustri, vei- og banestruktur. 
 

Dette dokumentet tar for seg utviklingen av Bryn, fra middelalder og fram til i dag. Geografisk begrenser analysen seg hovedsakelig til Bryn slik området er beskrevet i første avsnitt. Den historiske delen er delvis 

kronologisk ordnet og delvis tematisert. Verneverdier og vernebegrunnelser er samlet i det siste kapitelet.   

 

Målet med dokumentet er todelt; å dokumentere utviklingen samt å vurdere de kulturhistoriske verdiene knyttet til Bryn slik stedet framstår i dag. Historisk kunnskap og forståelse er en forutsetning for å kunne ivareta 

de kulturhistoriske verdiene på en god måte. Det har vært gjennomført befaringer og registreringer. I tillegg er tidligere rapporter, lokalhistoriske bøker om Bryn og Plan- og bygningsetatens arkiv benyttet. 

 

2. Føringer og overordnede planer 

2.1 Groruddalen - prioriterte kulturminner og kulturmiljøer (2004). 
Bryn står på listen over prioriterte kulturminner og kulturmiljøer i Groruddalen (2004). Denne listen er utarbeidet av Byantikvaren og forankret i Helhetlig utviklingsplan for Groruddalen. Her heter det blant annet 

”Prioriteringsnotatet sammenfatter og anbefaler 30 kulturminner og kulturmiljøer som spesielt viktige og premissgivende for det videre planarbeidet i Groruddalen.”  

 

2.2 Bryn – forslag til rammer for videre knutepunktutvikling (2007) 
Rammeplanen er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, og Byantikvaren har gitt innspill til temaet kulturminner. De viktigste kulturhistoriske elementene er angitt til å være: 

 Jernbanebebyggelsen i tilknytning til Bryn stasjon 

 Den eldre industribebyggelsen fra rundt århundreskiftet som er lokalisert langs Alna 

 Forretningsgården Østensjøveien 60-64, tegnet av Arnstein Arneberg. Tidligere lokalsenter på Bryn. 

 

Planen anbefaler at disse bygningsmiljøene reguleres til bevaring. I tillegg er brua over jernbanen ved Fyrstikkbakken, direktørboligen knyttet til Bryn & Halden Tændstikfabriker, Klosterheim forsamlingslokale og 

Norsk Kabelfabrikk angitt som bevaringsverdig bebyggelse under punkt 3.1.7 Kulturminner og bevaring. Norsk kabelfabrikk er i ettertid revet. 

 

2.3 Kommunedelplan for Alna miljøpark (2009) 
Kommunedelplanen tar for seg de delene av Bryn som ligger nærmest Alna. Byantikvaren har deltatt i utarbeidelse av planen. Den bevaringsverdige bebyggelsen som er oppgitt, er i overensstemmelse med hva som er 

angitt i rammeplanen for Bryn. Det vises også til denne rammeplanen i kommunedelplanen: ”Det bør åpnes for en utvikling som ivaretar vedtak knyttet til rammeplanen for Bryn.” Et nytt moment er åpning av 

Østensjøbekken. Dette skal skje i samsvar med stedets kulturminneverdier. I planen er også viktig siktlinjer angitt.  
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3. Historien 
Framstillingen under er delvis kronologisk ordnet, delvis tematisert. Den tar utgangspunkt i jordbrukssamfunnet og beskriver deretter hvordan infrastruktur, industri, boligbygging og etablering av samfunnsfunksjoner 

har preget utviklingen av Bryn.  

3.1 Arkeologiske funn 
Rett ved Bryn brannstasjon ble det i 1988 funnet et tveegget sverd av jern fra vikingtiden og en velbevart øks av jern. Dette er trolig restene etter en grav fra yngre jernalder som allerede var fjernet. Kombinasjonen med 

sverd og øks er den vanligste funnkombinasjonen fra mannsgraver i yngre jernalder. I denne perioden ligger gravene oftest nær gården eller langs veilinjer. Gammel folketro tilsier at bonden som ryddet gården skulle 

hauglegges nær gården, mens senere generasjoner gjerne kunne gravlegges langs gårdsgrensen. Gjenstandene kom for dagen ved gravearbeider på Vann- og avløpsetatens eiendom på Bryn. De lå ca. 1 meter dypt i 

blåleire. Det ble også påvist et ca. 30 cm tykt kulturlag under asfaltdekket. På Teisen og Skøyen er det gjort flere funn. I nærheten av gårdsanleggene Nordre og Søndre Skøyen ligger det to gravhauger, og det er gjort 

funn av en steinøks i området. I tillegg fant Byantikvaren i 2008 et ildsted fra førromersk jernalder i Nils Hansens vei 23. Dette ble gjort under de arkeologiske forundersøkelsene i forbindelse med omregulering av 

området til byggeområde for industri/kontor. 

3.2 Gårder og husmannsplasser 
I Norge har gårdene preget bosetningsstrukturen helt fra førkristen tid, og gårdsnavn er opphav til en stor andel stedsnavn. Navnene kan ofte fortelle noe om gårdens opphav. De eldste gårdsnavnene er usammensatte 

naturnavn, som for eksempel Berg eller Dal. På disse gårdenes grunn ble det etter hvert ryddet nye gårder som fikk navn som inneholder ordet «vin». Vin betyr eng og indikerer at områdene trolig har vært knyttet til 

beitemarker. Vingårdene ble ryddet i perioden før vikingtiden, hovedsakelig i de første fem-seks hundreår av vår tidsregning. Både Bryn, Ulven og Skøyen er slike vingårder.  Navnet Bryn kommer av norrønt Bruvin, 

som betyr «bro» og «vin». 

 

Bryn har vært et kommunikasjonsmessig knutepunkt langt tilbake i tid. Både veien over Skøyen mot Østensjø, og veien langs Østensjøbekken mot Abildsø, synes å stamme fra før middelalderen. 

Bryn gård nevnes første gang i skriftlige kilder på 1200-tallet og var da delt i Nordre og Søndre Bryn. Gården var før reformasjonen kirkegods og ble deretter, som så mange andre gårder, underlagt kronen. Kongen 

leide ut (bortforlenet) gården til forskjellige osloborgere. I 1550 er vannkraften i Alna omtalt i forbindelse med at Kristian den tredje skjenket en sagmølle ”liggende udenfor oslo” til byens hospital. Sagmølla lå langs 

Alna ved Bryn. Fra 1600-tallet og framover er gården i flere kilder, og i matrikkelen, navngitt som Brynseng. I ”Norske stedsnavn” gir Oluf Rygh denne forklaringen på navnebytte: 

  

«Her har allerede i den fjerne Tid, hvorfra Navnene paa vin skrive sig, været en Bro over Loelven. Matrikelens Navn –eng har sin Grund i, at 

Gaarden tilligemed flere andre Kronens Gaarde i Oslos Omeng af Kong Fredrik II i 1582 blev overladt Byens Borgere til ”Græsgang og 

Fædrift”; Benævnelsen er, som ofte, bleven tankeløst overført fra den ene officielle Jordebog til den anden længe efter, at det Forhold var 

ophørt, som den skulde udtrykke.» 

 

Gårdsnavnet Bryn fikk altså et tillegg ”eng” (Brynseng) fordi gården ble benyttet til fedrift og gressgang. Selv etter at gården igjen ble et 

selvstendig bruk, fortsatte navnet å være Brynseng i lang tid.  

I folketellingen fra 1801 er 40 personer knyttet til ”Bryhn” gård. Antallet inkluderer også husholdene til husmennene som lå under Bryn. Her 

finnes det husmenn både med og uten jord. Flere sagmestere, en møller og en smed, er blant yrkene husmennene er oppført med.  

 

På kart fra 1844 er flere husmannsplasser tegnet inn. At antallet husmannsplasser øker stemmer bra med den generelle historiske utviklingen, 

hvor husmannsvesenet på østlandsområdet var i sterk vekst i denne perioden.  I folketellingen fra 1865 er blant annet Brynsfladen, Brynsengen 

og Brynsstuen oppført som husmannsplasser.  Flere av husmennene er knyttet til gårdsarbeid på Bryn gård, men det finnes nå omtrent like 

mange som arbeider på ”Benmøllen”.  

 

På denne tiden bor propritær O. F. Wold med familie og tjenestefolk på Bryn gård. Trolig bor de i den bygningen som ble revet på 1970-tallet. 

Byggeåret for våningshuset som stod på Bryn gård er ikke kjent. Den eldste delen av  

bygningen var en sekslaftet bygning med stue og kjøkken. Stua var 8,5 X 5,5 meter. Ut fra beskrivelsen av laft og form er det sannsynlig å anta 

at denne delen av bygningen var fra 1700-tallet. Bygningen har deretter blitt bygget på i to perioder.  

 

Den første påbygningen medførte at huset fikk inngang på midten og to vinduer på hver side. Den siste byggeperiode er antatt å være på 

begynnelsen av 1840-årene og medførte at bygningen ble utvidet med 6 meter i lengderetning.  Bygningen ble dokumentert Arno Berg i 1955. 

Den hadde halvvalmet tak med et sentralt plassert takoppløft, og var i halvannen etasje. Slik bygningen framstår på disse bildene er den en 

typisk representant for den tradisjonelle byggeskikken som bedrestilte østlandsbønder var inspirert av tidlig på 1800-tallet. Både vinduene, som 

hadde stabelhengsler og tre ruter i hvert fag, og dørene, var typiske for empirestilen. 

 
 

Et av de eldste bildene som finnes av Bryn. Bryn mølle i forkant og Bryn 

gård i bakgrunnen. 
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Av andre navn plasser som er angitt på eldre kart og som det fortsatt finnes 

rester av i dag er Skøienløkken og Pløensløkken. Navnet Pløensløkken, vest 

for Bryn gård, stammer fra 1827 da daværende eier Nicolai Emanuel de 

Thygeson (gift med Lovisa Pløen) solgte ¼ av gården og kalte denne delen 

Pløensløkken (bnr 4). På kartet fra 1881 står husmannsplassen Skøienløkken 

tegnet inn. I folketellingen fra 1865 står stedet oppført som ”Høker Schøyens 

løkke”. I Østensjøveien 17 ligger en bygning som kan ha tilknytning til 

denne plassen. Det har ikke vært mulig å finne kilder som angir byggeår, 

men trolig stammer bygget fra siste halvdel av 1800-tallet. I 1922 ble den 

noe ombygget, og i 1930 ble verandaen lukket inn. 

 

3. 3 Vei og jernbane 
Bryn ble et knutepunkt for moderne kommunikasjonsmidler da stedet fikk 

egen jernbanestasjon i 1858, fire år etter åpningen av Hovedbanen mellom 

Christiania og Eidsvoll. Dette sammen med muligheten for å utnytte Alna 

som kraftkilde, samt de store leirforekomstene langs Alna som la til rette for 

teglproduksjon, gav gode forutsetninger for etablering av ny 

industrivirksomhet. I tillegg var det stor etterspørsel etter teglsteinen som ble 

produsert, grunnet den store byggevirksomheten i Christiania. I første 

omgang var det hovedsakelig i et belte langs Alna og jernbanen at 

industrianlegget ble bygget. Etableringene førte til at Bryn gikk fra å være en 

jordbruksbygd til å bli et tettsted.  

 

Stasjonsmiljøet 

Bakkene fra byen og opp mot Bryn var så bratte at det bød på store utfordringer for jernbanen, og det var tvil om det var mulig å anlegge jernbane i et område med så stor stigning. Jernhjul mot jernskinner gir ikke 

spesielt høy friksjon. Det gjelder både i oppover- og nedoverbakke. Nedover mot Christiania hadde man derfor behov for å stanse togene et sted for å legge til bremsene. På 1800-tallet betydde det å stramme 

bremseklosser manuelt mot hjulene for å sikre mot fallet ned mot stasjonen i byen. Dette var det høvelig å gjøre på toppen av bakken, der hvor Bryn stasjon ble bygget. Stasjonen ble etablert i 1858. 

 

 

   
Til venstre: Stasjonen fotografert i 1868. I midten: Ekspedisjonsbygningen fra 1884 med perrong i forkant. Til høyre:Ny ekspedisjonsbygning på Bryn stasjon stod ferdig i 1903.  Bilde er tatt før Østensjøveien ble lagt i bru over 

jernbanen. Foto:Hentet fra boken  Aker 1837 – 193, bind III. 

Slikt tenkte Arno Berg at hovebygningen på Bryn så ut før utvidelsen på 1840-tallet. Til høyre: Hovedbygningen slik den så ut i 1955. Foto: 1955 

Arno Berg/Byantikvaren iOslo. 
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I 1884 ble det bygget ny ekspedisjonsbygning i mur og det gamle anlegget ble revet. Neste store endring kom i 1903. Da ble det etablert dobbeltspor mellom Oslo og Lillestrøm. For å få plass til dobbeltsporet, og et 

eget godsspor, måtte perrongen inntil ekspedisjonsbygningen rives. Løsningen ble å bygge ny perrong og ekspedisjonsbygning på andre siden av sporene. Den nye ekspedisjonsbygning stod ferdig i 1903. Den var 

tegnet av arkitekt Finn Knudsen og prefabrikkert ved Strømmen trevarefabrikk. Den gamle ekspedisjonsbygningen ble fortsatt brukt som personalbolig.  

Østensjøveien 

Endringene på jernbanen medførte forandringer i veisystemet. Østensjøveien hadde til nå krysset jernbanen med en planovergang inne på stasjonsområdet. Den økte trafikken på jernbanen krevde bedre og sikrere 

løsninger, og i 1902 ble Østensjøveien lagt i bro over jernbanen. Året etter ble det etablert nok en bro over Alna litt lenger vest for å få tilgang til fabrikkområdene som lå mellom jernbanen og Alna. Sistnevnte står 

fortsatt i dag, mens broen knyttet til Østensjøveien er kraftig utvidet. 

 

       
Kart fra ca. 1900. Det er bygget to bruer. Den ene over elva og jernbanen og den andre lenger vest over elva. Sistnevnte står fortsatt i dag.  Østensjøveien i bru over jernbanen og Alna. Fotografiet er fra 1912, og viser Østensjøveien i bru 

over jernbanen og Alna.I bakgrunnen Kristiania teglverk. Foto:Wilse 1912/Oslo Museum. 
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3.4 Fabrikkanlegg og arbeiderboliger 
Framveksten av industrien langs Alna medførte behov for boliger til arbeiderne. På Bryn bygget både bedriftseiere og forretningsmenn boliger i tre eller mur med små leiligheter som ble leid ut. I folketellingen fra 1900 

er det registrert en rekke eiendommer (bygninger) hvor det bor om lag 20 personer. Disse har yrker som er knyttet til industrien i området, og eiendommene har navn som gir svært forskjellige assosiasjoner. Bellevue, 

Chocoladen, Hønsegarden og Solheim er eksempler på slike navn. Bygningene som var oppført i tre var ofte i to fulle etasjer og preget av en nøktern sveitserstil. Framveksten av industri og boliger førte også til 

etablering av forretningsgårder og andre fellesskapsfunksjoner. Under følger en beskrivelse av industrianleggene som ble oppført på 1800-tallet og i første det av 1900-tallet og som fortsatt står i dag.  

 

    
Til venstre: bilde fra 1890. Bryn gård skimtes i bakgrunnen. I midten: En av tre arbeiderboliger som het Solheim fotografert i 1987 før riving. Til høyre: industrimiljø langs Alna med blant annet Kristiania teglverk og Erlanger bryggeri. 

Foto fra  1951. 

Erlanger bryggeri 1880 

Industrianlegget ble bygget i 1880-årene som bryggeri. Fabrikken hentet vann fra Østensjøbekken, som rant rett øst for bygningene, via det som ble kalt bryggeridammen.  Fram til 1908 var det bryggerivirksomhet her 

under diverse firmanavn (Akers bryggeri, A/S Borch & Co.s Aktiebrygger mm). I en periode fra 1909 til 1933 holdt Norske Jernstøperier til i bygningene. Firmaet Olsen og Wang overtok i 1933. De framstilte 

malingsproduktene Owatrol her i mange år. Bebyggelsen er i upusset tegl. Bygningen har et tilbygg mot vest (lager) og i 1981 ble det bygget på en kontordel. 

Kristiania teglverk, Nils Hansens vei 18 (137/31) 1890 

Leirforekomstene i elvedalen langa Alna gjorde Brynområdet egnet for teglproduksjon. Rundt 1900 lå det fire teglverk i nærheten av Bryn. To av disse lå innenfor det området som dette kulturminnegrunnlaget 

omfatter. Bryn Teglverk lå rett øst Zinkhvittfabrikken, men er i dag erstattet av nyere kontorbygg. Bygningen som huset Kristiania teglverk, etablert mellom 1890 og 1900, er derimot bevart på eiendommen i Nils 

Hansens vei 18. Teglverksbygningen er en trekonstruksjon i bindingsverk, med en karakteristisk gavlvegg av tegl mot øst. Den består av tre etasjer, med ovnen på grunnplan, og lager i 2. og 3. etasje. 

Mot nord ligger administrasjonsfløyen i tegl fra cirka 1900. Innvendig ligger ovnen relativt godt intakt. Pipen har stått på utsiden, men den ble revet noen år etter at verket ble nedlagt i slutten 1960-årene. Bygningen 

benyttes i dag som pallelager.   

Bryn & Halden Tændstikfabriker A/S  1883 

Fabrikken ble etablert i 1872. I hovedsak var det kvinner og barn som jobbet her. Arbeidet med fosfor og svovel gjorde arbeidet farlig, og arbeiderne var ofte utsatt for ulykker og skader. I 1895 ble det forbudt med 

barnearbeid, men mange barn fortsatte å jobbe hjemme med liming av fyrstikkesker. Fabrikkbygningen i Fyrstikkbakken 7 er fra 1883, noe som ikke er så lett å se i dag. Bygningens midtparti ble sprengt under 2. 

verdenskrig, og ved gjenoppbygging ble det foretatt store endringer. Blant annet fikk bygningen nye vinduer og flatt tak.  

 

I Tvetenveien ligger en flott villa og troner. Villaen i nasjonal nybarokk er oppført som disponentbolig for Bryn-Halden Tændstikfabrik i 1915. Arkitekten var Thorvald Astrup (1876-1940). På eiendommen ble det 

også bygget et uthus, og i 1923 ble det oppført en bro mellom de to byggene. Dagens ”uthus” er en ”kopi” av det gamle som brant ned.  
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Bildet til høyre er trolig tatt fra disponentboligen og viser brua over jernbanen og fabrikkanlegget med arbeiderboliger til høyre. Brukonstruksjonen er sannsynligvis fra omkring 1900 og er bevart under et nyere 

betongdekke. Brua fungerte som bindeledd mellom ulike virksomheter tilknyttet Bryn og Halden Tændstikfabrik. Bildet i midten er fra 1908 og viser arbeiderne ved fabrikken. Bildet til høyre er av arbeiderboligen som 

lå i Fyrstikkbakken. 

Johan Petersens lin- og bomullsvarefabrikker 1889 

En tomt på 26 mål samt fallrettighetene i Alna ble kjøpt opp av Johan Petersen på slutten av 

1800-tallet, og i 1889 stod den første veveribygningen ferdig. Bygningen ble plassert nede på 

sletta, nedenfor Bryn – for å oppnå så stort vanntrykk som mulig. Alna var oppdemmet og 

dammen gikk helt opp mot Bryn stasjon. 

 

Fra dammen gikk det turbinrør ned til fabrikken. Syv år senere ble nok en fabrikkbygning 

bygget, også dette et veveri. Først i 1914 ble det bygget et spinneri, og i dag er dette den eneste 

gjenværende fabrikkbygningen.  

 

Produksjonen ved fabrikken var mangfoldig. Både sengetøy og dekketøy i lin, skjortestoffer i 

bomull, møbelstoffer og tapet- og dekorasjonsstoffer ble produsert. Fabrikken fikk flere priser 

for sine produkter og leverte blant annet stoff til bankettsalen i Oslo Rådhus og til FN-

bygningen i New York. I tilknytning til fabrikken ble det bygget to arbeiderboliger: Havehuset 

som fremdeles står og Bellevue som er revet. Havehuset er i nybarokk stil, har fasader av pusset 

teglstein med kvadermur i hjørnene, bratt saltak med svai ved gesimsen. Rundt fabrikkanlegget 

ble det opparbeidet et vakkert parkanlegg. De to eldste fabrikkbygningene ble revet allerede i 

1947, og fabrikken ble nedlagt i 1976.  

 

     

Bilde fra 1951.Johan Petsersens lin- og bomullsvarefabrikk med arbeiderboliger og 

parkanlegg. Foto: Widerøes flyveselskap 1951/Oslo Byarkiv. 
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Den norske Zinkhvittfabrikk a/s  1890 

Fabrikken startet opp i 1890 med produksjon av blyhvitt til malingstilvirkning, men gikk etter hvert over til å kun produsere sinkhvitt. I mellomkrigstiden var fabrikken alene i Skandinavia om dette produktet.  

Bebyggelsen består av én- og toetasjes teglsteinsbygninger oppført 1914-15. Lengst mot sør ligger den gamle blyhvittfabrikken, i midtpartiet det tidligere filtreringsanlegget for sinkhvittfabrikken, og mot nord den 

tidligere tønnefabrikken. I dag rommer bebyggelsen diverse småindustri. 

 

  
Zinkhvittfabrikken fotografert på slutten av 1920-tallet med teglverkene i bakgrunnen.  Foto: Østensjø lokalhistoriske bildebase.  Til venstre Kristiania teglverk og zinkhvittfabrikken fotografert i 1951. 

 

N.K.Nielsens Jernstøperi 1928/1962 

Støperiet ble startet i Sandakerveien i 1916 og flyttet til Bryn i 1928. Bedriften produserte jernstøpegods. I 1962 tegnet arkitekt H.O. Elgethun et nytt jernstøperi med velferdsbygning, og dette anlegget står fortsatt i dag 

(se tegning under). 
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Den kemiske fabrikk Norden (Nordox) 1898  

Fabrikken ble startet i 1886 av grosserer Alf Bjercke og ingeniør Hans Breien. I 1898 flyttet den til Etterstad (Bryn). Fabrikken ble drevet med gassmotor og dampmaskin fram til 1907, deretter med elektrisk kraft. 

Etableringen av dette anlegget er dermed ikke relatert til vannkraft som energikilde, men mer til at kjemisk virksomhet på denne tiden ble flyttet utenfor den tette byen. Produksjonen omfattet maling, bunnstoff, 

lakkprodukter og fernisser. Fabrikken spesialiserte seg på kobberdioksid som bunnstoff, og i 1920-årene startet produksjon av kobberdioksid for eget bruk. I 1962 tok de navnet Nordox.  

 

  
Den Kemiske fabrikk og N. K. Nielsens jernstøperi. Den store hvite bygningen med halvvalmet tak midt på bildet, står fortsatt i dag. Bak denne ligger låven som trolig har tilhørt Skøienløkken, og nærmest trikkelinja, 

fabrikkens direktørbolig (tidligere Pløensløkken). Fabrikkbygningene som ligger langs Østensjøveien ble revet i 1966. 

 

I 1946 tegnet arkitektene Andr. H Bjercke og Georg Eliassen en ny fabrikkbygning. Bygningen skulle ha fasader av teglstein, men dette ble ikke innvilget av myndighetene som anbefalte betong. Bakgrunn var 

rasjonering av materialer i tiden etter andre verdenskrig. I 1966 ble den gamle fabrikkbygningen som kan sees på bildet over revet, og ny fabrikkhall ble tegnet av arkitektene Sofus Hougen og Thor Gunnar Solheim. 

Anlegget ble deretter utvidet i 1969, 1972 og 1976 av de samme arkitektene. På eiendommen Pløensløkken lå fabrikkens direktørbolig.  

    

   
Situasjonskart fra 1926 i forbindelse med oppføring av nytt lager- og fabrikkbygg. Situasjonskart i forbindelse med oppføring av lagerskur. Tegninger fra byggetrinn 2 i 1969. Dagens fabrikk ble bygget i fire 

byggetrinn alle tegnet av arkitektene Hougen og Solheim 
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Kart 1951 som viser de omtalte fabrikkanleggene.  De gule bygningene er i tre, mens de røde er i mur. 
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3.4 Boligbygging på 1900-tallet 
I boken ”En forstad vokser fram - Bryn vel gjennom 40 år” står det gjengitt en stemningsbeskrivelse fra 1911 som gir et godt bilde av hvordan Bryn framstod rundt forrige århundreskifte: 

 

”La oss tenke oss tilbake til året 1911. Alnaelva flyter stille og ganske ren forbi Bryn stasjon. Stasjonsmester Madsen står i stram positur og hilser på hver enkelt reisende. Det var ikke flere den gangen enn at han kjente 

dem alle. Sønnen Eugen prøver fiskelykken i elva og drar ganske riktig opp en og annen fisk, selv om det ikke var store greiene, var det hvert fall fisk. Toget gikk en gang i timen. Bryn stasjon var sentrum, her møttes 

alle og alle kjente hverandre. Av bygninger var det ikke mange på Bryn. Det var fabrikkene langs Alnaelva med tilhørende boliger og noen få andre. På Skøyen var det bare bondegården….”  

 

Omkring 1911 var Bryn og områdene rundt i sterk utvikling. Økende tilflytting og krav om både veibelysning og bedre veier, gav støtet til å starte Bryn velforening. En setning om boligområdene på Bryn 

Der var også på denne tiden av utbyggingen av Skøyenåsen startet. Høyenhall kom noen år senere – og ble utparsellert i perioden 1916 – 1923. I et kulturhistorisk perspektiv er det nødvendig å betrakte Bryn i 

sammenheng med omliggende områder. Både Skøyenåsen og Høyenhall har vært knyttet til tettstedet Bryn, og flere av fellesskapsfunksjonene ble lagt i disse områdene.  

 

    
Bryn med omliggende boligområder på Skøyenåsen og Høyenhall. Eksempler på boligeiendommer på Bryn (Østensjøveien) som i dag er revet. Foto: Byantikvaren i Oslo.  

Nordre Skøyen - Skøyenåsen 

I 1910 kjøpte Aker kommune Nordre Skøyen gård for å bygge egne hjem for arbeidsfolk. Reguleringsplanen er fra 1911 og 1920, og dette var den første kommunale reguleringsplan for småhusbebyggelse i Aker 

kommune. 

 

Planen er meget tidstypisk og har veier som slynger seg, idrettanlegg, plasser og samfunnshus med mer. Ideene ble hentet fra den engelske hagebyideologien. Tomtene er smale og dype, og bebyggelsen er plassert 

relativt nærme veien. Slik kunne store deler av tomten benyttes til hage. Løsningen var også estetisk begrunnet: ”Ved de minimale bredder opnaaes dessuten at husene blir staaende i sluttede rækker og at gatebillederne 

blir sluttet og intime.” Skøyen hovedgård skulle bevares (ble foreslått fredet av kommunen), og boligområdene ble lagt rundt gårdsanlegget. Det første området som ble bygget ut, var brinken som ligger ut mot Bryn. 

Herfra var det kort vei ned til Bryn stasjon.  

 

Typetegninger av arkitekt Erling Nielsen stod gratis til disposisjon. Nielsen var ferdig utdannet i 1900, og jobbet for Strømmen trævarefabrikk, deretter hos Harald Aars og Kristian Biong. I midten av 1920-årene ble 

han ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger. Husene han tegnet fikk varierende utforming, mange har jugendpreg, men også elementer fra barokk og klassisisme er tilstede. Nielsen tegnet også fabrikkanlegg som for 

eksempel det første anlegget til STK i Kabelgata og Reperbanen på Teisen.  

Høyenhall 

Høyenhall var opprinnelig ei løkke eid av fabrikkeier P. W. W. Kildal, og her anla han landets største frukthage på midten av 1800-tallet. Kildal døde i 1882. Den opprinnelige løkkeeiendommen ble utparsellert og 

solgt, i hovedsak til de omkringliggende teglverk. Kildals Høyenhall med tilhørende gårdsanlegg ble solgt først i 1896. Eiendommen fikk tilnavnet Høyenhall hovedgård og inneholdt et stort areal på nordsida av åsen 

og ned mot Bryn. I de følgende år skiftet eiendommen eiere flere ganger, men ble i 1916 kjøpt av handelsmannen Peder Dæhlin. Dæhlin startet umiddelbart utparsellering og salg av byggetomter. En ytterligere økning i 

salget av tomter på Høyenhall fant sted i 1922. Tomtene ble bebygget etter hvert som de ble solgt og området fremstår i dag som et etablert villastrøk.  
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3.5 Sporveien 
I 1923 fikk Bryn sporveisforbindelse, noe som førte til økt villabebyggelse i området. Østensjøbanen fikk konsesjon i 1921 og byggearbeidet startet i 1922. Midlertidig drift mellom byen og Bryn startet 18. desember 

1923, og i 1926 stod banen ferdig fram til Opsal. Stasjonen tilknyttet Bryn fikk navnet Høyenhall og ble lagt rett på oversiden av Østensjøveien slik bildene under viser. Trikkelinja gikk i bru over Alna rett på vestsiden 

av Østensjøveien. 

 

  
Høyenhall stasjon på 1950-tallet. Bildet viser koblingen mellom holdeplassen og forretningsgårdene. Til høyre: Bryn bru over jernbanen og sporveisforbindelsen .Gartneriet i bakgrunnen.  

3.6 Forretningsgårder 
I Østensjøveien 60, 62, 64 ligger en to-etasjes forretningsgård. Bygningen er oppført i mur, i tre byggetrinn; 1928, 1930 og 1933. Den midtre og østre delen ar tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, mens den vestre 

delen er oppført til slutt, og er tegnet av arkitekt Sig. Braaten. De opprinnelige funksjonene var apotek, tannlege- og legekontor, isenkram-, farge- og manufakturhandel i første etasje, mens det var boliger i andre etasje. 

Bygningen henvender seg mot Østensjøveien, og ble oppført etter at Bryn fikk sporveisforbindelse. I 1940 stod en nok en forretningsgård ferdig i Jernebaneveien1. Det var Akers sparebank som stod bak oppføringen. 

3.7 Fellesskapsanleggene 
Under følger en presentasjon av de viktigste fellesskapsanleggene som ble bygget i Brynområdet.  

Bryn skole 

Anlegget er tegnet av kommunearkitekt Harald Bødtker og ble oppført i 1900. De to trebygningene i sveitserstil ble bygget som lærerboliger. Anlegget representerte en ny type skolebygg, med ”lys og luft overalt” som 

det het i datidens beskrivelser. I 1931 ble skolen utvidet med en ny fløy.  

Bryn bad 

Krav om særskilte folkebad kom særlig fra fabrikkstrøkene i kommunen, og i 1910 nedsatte Aker kommune en komitee som skulle behandle spørsmålet. Til da hadde kombinerte folkebad og skolebad – plassert på 

skolene – blitt bygget. Komiteen anbefalte at alle skoler skulle utstyres med skolebad (dusjbad) og at steder hvor der var ”en tallrik arbeiderbefolkning, som ellers hadde vanskelig for å skaffe seg bad” i tillegg burde få 
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folkebad (badstuebad). De to første ble bygget på Grorud og i Nydalen. I 1913 ble det bevilget penger til å oppføre bad ved Bryn. Bryn bad ble sentralt plassert like ved stasjonen, og hadde 14 avkledningsrom, badstue, 

badstue, 3 dusjer og ett karbad. Bygningen var oppført i mur og er i dag revet.  

Forsamlingshuset ”Klosterheim”/Bryn skoles gymnastikksal 

Bygningen ble reist i 1912 som kombinert forsamlingslokale for Bryn Totalavholdsforening og gymnastikksal for Bryn skole. Østre Aker totalavholdsforening ble stiftet i 1893. Bygging av et eget lokale var viktig en 

sak. I 1905 startet foreningen forhandlinger om å få kjøpe en egnet tomt. At byggeprosjektet kunne realiseres bunnet i et samarbeid med Bryn skole. Skolen manglet lokale til gymnastikk og avholdsbevegelsen fikk 

byggelån såfremt lokalene også la til rette for en slik bruk. I 1910 stod bygning ferdig, og den ble oppkalt etter avholdsbevegelsens grunnlegger i Norge, Asbjørn Kloster. Bygget er tegnet av arkitekt Paulson.  

Bryn bedehus 

I 1922 stod Bryn bedehus ferdig. Bygget er tegnet av G. Røed Henriksen og ble oppført av byggmester Peder Berge. Bygningen inneholder en stor og en liten forsamlingssal for henholdsvis 220 og 80 personer, en 

kjøkkenavdeling og vaktmesterbolig. Bedehuset ble bygget til foreninger for ”indre og ytre misjon i strøket omkring Bryn, Opsal og Østensjø”, og kommunen stilte tomt til disposisjon i Ringveien (nå Johan Evjes vei). 

 

 

 
Flyfoto 1937 og kart 1938.  

Bryn brannstasjon og trafostasjon 

Bryn brannstasjon het opprinnelig Helsfyr brannstasjon og fungerte som hovedbrannstasjon i Østre Aker. I 1925 kjøpte kommunen tomten til tidligere «Heldsfyr jernstøperi» og anlegget ble bygget om til brannstasjon i 

1927. Blant annet ble det oppført et slangetårn. I 1933 ble det oppført bolig for ”5 brannmandskaper” i tilknytning til anlegget. I perioden 1937 – 1947 ble det bygget en ny ”garasje” tett opp til personalboligen. I dag er 

personalboligene revet, og garasjen er påbygget. 

 

I 1901 ble det startet kraftoverføring i privat regi fra Kykkelsrudfallene i Askim til Aker. Aktieselskapet Glommen Træsliberi stod for utbygging av ledningsnett og transformatorstasjoner. Innenfor Aker bygde 

selskapet transformatorstasjoner ved Tonsen, Bryn, Lambertseter, Ris og Lilleaker. Transformatorstasjonen ved Bryn er senere utvidet flere ganger, men den eldste delen står fortsatt. 
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Trafostasjonen på Bryn til venstre. Bryn skole fotografert i 1954 til høyre. 

   
Brannstasjonen i 1951, med slangetårn. Tvetenveien til venstre, Brynshøgda i høyre hjørne. Personalboligen ligger tett opptil ”garasjen” som ble bygget rundt 1937. Til høyre: Bryn bad.  
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3.8 Industri og kontorvirksomhet - Tiden etter siste verdenskrig (1945 – 1970) 
1. Jan 1948 ble Aker slått sammen med Oslo til én kommune. Oslo hadde behov for å utvide grensene på grunn av stort behov for 

tomter til boligbygging. Aker hadde lenge vært negative av frykt for å bli slukt av storbyen, men i 1948 var sammenslåingen et 

faktum. Arbeidet med å lage en generalplan for områdene ble startet opp, og i 1950 var planen, som angav hva de ulike områdene 

skulle brukes til, klar. Bryn Vel jobbet inn mot generalplankomiteen for å hindre at området skulle få status som industristrøk. På den 

tiden hadde ennå Bryn preg av å være et tettsted, med en blanding av boliger, landbruk (gartneri) og industri. 

 

”Bryn er i dag mer en villaby enn et fabrikkstrøk, og det gjelder å skaffe mest mulig harmoni mellom fabrikker og boliger” (Bryn 

Vel).  Vellet nådde ikke fram med sine synspunkter, og med unntak av tre kvartaler mellom Tvetenveien-Østensjøveien og 

Brynsengveien (unntatt Oslo Folkerestauranters fabrikk) ble området regulert til industrivirksomhet. Gartner Backas eiendom skulle 

videreføres med gartneridrift og Bryn hovedgård med omliggende områder ble avsatt til park. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Generalplan for Oslo fra 1950. Områder som er avsatt til industri har rødbrun farge. Plankartet viser tydelig at industrien ble konsentrert i de østlig deler av byen, blant annet på Bryn og dalbunnen i Groruddalen. 

 
Bryn var i årene etter siste krig et tettsted med en blanding av boliger og industri. Kartet viser hvordan Bryn framstod i ”praksis” og angir ikke reguleringsformål. De grønne fargelagte områdene er boligområder. 

Svart skravur viser industri, grønn skravur viser landbruk(gartneridrift), rød skravur viser samfunnsfunksjoner, mens det gule området viser hvor det i hovedsak var teglsteinsproduksjon. Generalplanen la forholdene 

til rette for videre industriutvikling, bortsett fra i et lite område mot nord (kvartalet Tvetenveien – Østensjøveien). Flyfoto fra 1947til høyre. 
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Ringveien og T-baneforbindelse 

Store Ringvei er en fellesbetegnelse på veiene som danner et ringveisystem i ytre Oslo. Veisystemet ble skissert allerede i generalplanen for Oslo-Aker-Bærum i 1934 og i 1945 ble traseen stukket ut. Ringveien har hatt 

og har fortsatt stor innvirkning på Bryn som sted. 

 

I forbindelse med de store drabantbyutbygningene i Østensjøbyen og Groruddalen var det behov for et effektivt kommunikasjonssystem.  Familier flest hadde ikke bil og var henvist til å reise kollektivt. Moderne 

tunnelbaner ble betraktet som en fornuftig og moderne løsning på Oslos transportproblem, og i 1954 vedtok bystyret bygging av T-bane. Lambertseterbanen (navn fram til 1987) ble lagt som en avgrening fra 

Østensjøbanen ved Brynseng og åpnet som sporveislinje i 1957. Trikketraseen gjennom Bryn ble lagt om til T-bane i 1967. I tillegg ble ytterligere en T-banetrase lagt gjennom Bryn; Furusetbanen åpnet til Haugerud i 

1970. 

 

   
Til venstre: T-banenes kommende plattformer og sporanlegg er under bygging. Trikken kjører på det som i dag er Lambertseterbanens spor, men som her ennå ble trafikkert både av Østensjøbanens vogner og T-

banen. 
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3.9 1980 og fram til i dag - kontorkomplekser 
Bryn har de siste 50 år gått fra å være et tettsted med en blanding av boliger, kontor, forretninger og industri, til å bli et rent kontor- og småindustristrøk. Utviklingen skjøt fart på 1980- og 1990-tallet, og mye av Bryns 

eldre bebyggelse ble revet i disse tiårene. Kartet under viser i hvilket tiår dagens bygninger er bygget (pr.2011).
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Smakebiter fra de forskjellige tiårene: 

    
Til venstre Østensjøveien 2 – 1950-tallet. Til høyre Østensjøveien 44 – 1960-tallet 

    
Nils Hansens vei 2 fra 1971 og Nils Hansens vei 15 fra samme tiår. Bygningen til venstre er meget representativ for dette tiåret og har arkitektoniske kvaliteter. 

    
1980-talls anlegg i Tvetenveien 40 og kontorkompleks fra 2000-tallet på den tidligere tomta til linvarefabrikken. 
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Bryns utvikling sett fra luften, 1971 – 2012. 

   
1971 – byggevirksomhet pågår flere steder. Ennå ligger det boliger innimellom kontor- og industribyggene. Innslagene av småhus og hager myker opp inntrykket. Bryn gård troner fortsatt på høyden bak Bryn stasjon. 

Gartneriet er revet. 1984 – Ringveien har fått flere av og påkjøringsrampe, boligområdene er i hovedsak borte. 

 
Store kontorbygg har de siste par tiårene satt sitt preg på Bryn. Trær og grønne innslag er i stor grad borte. Veisystemer og infrastruktur preget området. 



22 

 

4. Vernevurderinger og anbefalinger 
De viktigste kulturminnene som er bevart på Bryn er knyttet til Bryn som tettsted, som kommunikasjonsknutepunkt og til lokalisering av industri både rundt århundreskiftet og i etterkrigstiden. Flertallet av de 

bevaringsverdige kulturminnene ligger som små miljøer, noe som styrker verdiene. De eldste anleggene har lenge vært ført opp på Gul liste som bevaringsverdige. Kun et objekt har juridisk vern og er regulert til 

bevaring etter Plan- og bygningsloven.  Bryn, Helsfyr og dalbunnen i Groruddalen har i tiden etter siste krig vært forbeholdt industrivirksomhet. Det er dermed svært viktig å ivareta noen av disse industrianleggene når 

området skal omdannes og utvikles. Arbeidet med dette kulturminnegrunnlaget har ført til at to anlegg fra denne epoken blir ført inn på Gul liste. Slike industrianlegg er i tillegg underrepresentert på vernelistene både i 

Oslo og nasjonalt, og Byantikvaren ser det som svært viktig at disse blir ivaretatt i framtiden. Under er Bryns kulturmiljøer beskrevet ut fra dagens situasjon. Verneverdier og vernebegrunnelse er blant temaene som 

omhandles. 

 

       
Bryn med omgivelser, kartene viser dagens bevaringssituasjon. Blå bygg/områder er bevaringsverdige på Gul liste. Rosa områder/bygg er regulert til bevaring etter plan- og bygningsloven. De røde bygningene er 

fredet etter Kulturminneloven. Kartet til høyre viser bygningene som er under oppføring på Gul liste. 

Landskap og siktlinjer 
Etter Byantikvarens vurdering er det viktig at nybygg på Bryn ikke bryter med landskapets dimensjoner. Det er spesielt viktig å unngå brudd med den landskapslinjen som åsene rundt Oslos amfi danner. Det bør legges 

særlig vekt på å bevare siktlinjer mot Nordre Skøyen gård og alléen på høydedraget mot øst. Sikt fra fyrstikkfabrikken til disponentboligen, via den gamle jernbanebrua, er viktig for å forstå sammenhengen mellom 

disse to anleggene. 
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Vurderinger av de enkelte kulturmiljøene 

Stasjonsmiljøet 

På begge sider av jernbanen rundt Bryn stasjon ligger det bevaringsverdig bebyggelse. I dette området renner Alna parallelt med jernbanen, og store tørrmurer oppført i grorudgranitt preger elvebredden mot jernbanen. 

Brua over Alna har høy alder og er et viktig element. Miljøet er opplevelsesrikt og har en sentral kulturhistorisk betydning for Bryn. Følgende enkeltobjekter inngår i dette kulturmiljøet:  

 

 Jernbanestasjonen fra 1902 (bevaringsverdig Gul liste). 

 Stasjonsmesterboligen med uthus fra 1880-tallet (bevaringsverdig Gul liste). 

 Fabrikkbygning i teglstein opprinnelig oppført for Erlanger Bryggeri (bevaringsverdig Gul liste). 

 Gangbrua fra 1891 med senere forsterkninger og rørgaten over elva (bevaringsverdig Gul liste). 

 Elveforbygningene oppført i tørrmur(bevaringsverdig Gul liste).  

 Forretningsgård fra 1928-1933(bevaringsverdig Gul liste). 

 

 

 

   
Inne på stasjonsområde er det bevart mange fine detaljer som smijernsgjerdet mot elva og skiltet på gangbrua. Dette er viktige elementer i opplevelsen av stedet og bør bevares. 

 

Målet med å bevare stasjonsmiljøet på Bryn er å ivareta viktig samferdselshistorie knyttet til Norges første jernbanestrekning, tidlig industrihistorie representert ved Erlanger Bryggeri og fellesskapshistorie representert 

ved forretningsgården som er et viktig anlegg knyttet til Bryn som et tettsted. Sistnevnte kategori (forretning/handel) er underrepresentert på vernelistene både lokalt og nasjonalt. De tre anleggene sammen med Alna 

forsterker hverandre, og til sammen utgjør de et svært verdifullt kulturmiljø på Bryn.  
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Johan Petersens lin- og bomullsvarefabrikk 

Områdeligger vest for Bryn stasjon langs Alna og jernbanen. Et av de største fallene i Alna ligger her, og området har i flere hundre år vært benyttet til aktiviteter som har tatt utgangspunkt i Alna som kraftkilde.   

 

Følgende elementer inngår i kulturmiljøet: 

 Fabrikkbygning (Linvarefabrikken), oppført 1914 (bevaringsverdig Gul liste). 

 Arbeiderbolig (Havehuset) knyttet til Linvarefabrikken., oppført 1918 (bevaringsverdig Gul liste). 

 Bru over Alna bygget 1902 (ingen bevaringsstatus). 

 Oppbygninger i elva (inkluderes som bevaringsverdig). 

 Veifar med støttemurer langs vei og elv (ingen bevaringsstatus). 

 Bru fra 1923 bygget for trikk til Oppsal (ingen bevaringsstatus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Bru for trikkeforbindelse.  Alna renner gjennom bygning – og rester fra oppdemming av elva er fortsatt synlig. Til høyre «Havehuset» er den eneste bevarte arbeiderboligen på Bryn (bildet tatt før siste utbygging). 

 

En bygning fra den gamle Linvarefabrikken ble bevart og bygget om til kontorer da området ble bygget ut rundt år 2000. Tilbygg fra 1945 og 1966 ble revet og det ble lagt vekt på å rendyrke de opprinnelige delene fra 

1914. Bygningen har høy kulturhistorisk verdi blant annet på grunn av nærheten til Alna og den industrihistorien den representerer. En arbeiderbolig (Havehuset) knyttet til fabrikken er bevart i Brynsengfaret 6.  Den 

visuelle kontakten mellom arbeiderboligen og fabrikken er dessverre brutt. Allikevel er Havehuset vurdert til å ha meget høy kulturhistorisk verdi. Historisk har Bryn vært en ”arbeiderbydel”, og det fantes en rekke 

arbeiderboliger i området.  At dette er den eneste gjenværende arbeiderboligen, samtidig som den framstår som autentisk, gjør den til et viktig historiefortellende element på Bryn. Rester etter infrastruktur i elva 

formidler historien om Alna som kraftkilde og «gul liste» området vil bli utvidet til å omfatte disse elementene. 

 

Målet med å bevare anleggene er ta vare på viktig industrihistorie som er knyttet til utnyttelse av vannkraften i Alna. Arbeiderboligen var en del av Linvarefarbikken og representerer viktig sosial- og arbeiderhistorie 

knyttet til Bryn som et industri- og arbeidermiljø rundt forrige århundreskiftet. 
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Kristiania teglverket og Zinkhvittfabrikken 

Bebyggelsen i dette området består av flere bygninger tilhørende to anlegg; Zinkhvittfabrikken og Kristiania teglverk. Området ligger med nærhet til jernbanen, Alna og stasjonsmiljøet. 

 

Følgende bygninger inngår i dette kulturmiljøet: 

 Kristiania teglverk tørkebygning (ingen bevaringsstatus på grunn av planer knyttet til ring 3) 

 Blyhvittfabrikken (bevaringsverdig på Gul liste) 

 Bygning med filtreringsanlegg (mellombygg) (bevaringsverdig på Gul liste) 

 Tønnefabrikken (lengst mot nord) (bevaringsverdig på Gul liste) 

 

Bebyggelsen i Nils Hansens vei inngår som en del av det tidlige industrimiljøet som ble etablert på Bryn på slutten av 1800-tallet, etter 

etableringen av Bryn stasjon. For å sikre opplevelsen av Bryns historie og egenart anser Byantikvaren det som svært viktig å bevare disse 

anleggene.  

 

Tre/teglsteinsbygningen som ble oppført som en del av Kristiania teglverk er vurdert til å ha svært høy verdi. Teglverkene var en stor og viktig 

industrigren over hele landet og var ofte lokalisert langs vassdrag (eks Akerselva, Hovinbekken, Bislettbekken og Alna). Det er i dag svært få 

(om noen) bevarte teglverk i Norge, og kun dette er igjen i Oslo. Kristiania teglverk er dessuten et kulturminne med stor lokal verdi, tilknyttet 

1890-årenes byggeboom i hovedstaden og Bryns rolle i denne sammenhengen. De siste teglverkene ble lagt ned på 1960-tallet, da nye 

bygningsmaterialer som betong gradvis hadde overtatt markedet. Teglverket er plassert mellom det verdifulle industrimiljøet i 

Zinkhvittfabrikken og stasjonsmiljøet. Bygningen blir derfor et opplevelsesmessig bindeledd mellom disse miljøene langs Alna, og svært viktig 

i en historiefortellende sammenheng.  Bygning har høy verdi som et viktig industrielt kulturminne med nasjonal verdi. Hvis «ny ring 3» ikke 

berører bygningen vil Byantikvaren gå inn for bevaring.  

 

Målet med bevaring er å ta vare på et industrianlegg knyttet til kjemisk industri med karakteristisk industriarkitektur fra perioden omkring 

forrige århundreskiftet, samt en bygning bygget for teglsteinsproduksjon. Denne produksjonen har mer enn noen annen industrigren preget 

Brynområdet, og kan også kobles til framveksten av murbyen i hovedstaden. 
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Miljøet med Fyrstikkfabrikken, Klosterheim og Bryn skole 

Område ligger på begge sider av jernbanen langs Tvetenveien og Teisenveien og inneholder forskjellige type kulturminner. Følgende elementer inngår i kulturmiljøet: 

 

 Disponentbolig (bevaringsverdig på Gul liste) 

 Uthus disponentbolig (bevaringsverdig på Gul liste) 

 Hageanlegg disponentbolig (bevaringsverdig på Gul liste) 

 Klosterheim (regulert til bevaring) 

 Støttemur mot Tvetenveien (ingen bevaringsstatus) 

 Bryn skole (bevaringsverdig Gul liste) 

 Jernbanebru (ingen bevaringsstatus) 

 Fyrstikkfabrikken (ingen bevaringsstatus) 

 

 
Blå skravur viser anlegg som er bevaringsverdig på Gul liste. Rosa skravur viser anlegg som er regulert til bevaring. Den røde stiplete linjen viser tidligere trasè. Flyfoto fra 1937 til høyre. 
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Fyrstikkfabrikken ligger mellom jernbanen og den bratte skråningen opp mot Skøyenåsen. Bygningen er betydelig ombygget og er ikke vurdert til å ha bevaringsverdi. 

 

Disponentboligen i Tvetenveien er markant plassert på høyden over elvedalen med utsikt mot fabrikken og de tidligere arbeiderboligene på den andre siden av dalen. Selv om villaen i dag ligger omkranset av nyere 

næringsbygg, gjør beliggenheten at bygningen er historisk lesbar i forhold til Bryn-Halden Tændstikfabriks industrivirksomhet. Fra hagen er det godt utsyn over Bryn samt siktlinjer til Tveten gård og Skøyen 

hovedgård. Dette er et av få steder hvor det er mulig å få et overblikk over den sentrale (historiske) delen av Bryn. 

 

Den gamle brua har verdi som et teknisk kulturminne og som ferdselsåre gjennom området etter at jernbanen ble bygget. I tillegg inngår brua i en kulturhistorisk kontekst som bindeledd mellom ulike virksomheter 

tilknyttet Bryn-Halden Tændstikfabrik. Brua vil bli vurdert for Gul liste. 

 

Klosterheim ligger som nærmeste nabo til disponentboligen langs Tvetenveien, rett sør for Bryn skole. Bygningen har stor kulturhistorisk verdi som minne etter en viktig folkelig bevegelse rundt 1900, som særlig var 

knyttet til arbeidermiljøer slik som på Bryn. Bygningen har i tillegg verdi som del av den lokale skolehistorien i området.  En høy støttemur langs Tvetenveien bør også inngå som en del av de verneverdige elementene. 

 

Bryn skole ble oppført i 1900 med skolebygning og to lærerboliger i sveitserstil. Anlegget har høy kulturhistorisk verdi og inngår i verneplanen for Osloskolene. Den er vurdert som det best bevarte skoleanlegget fra 

denne epoken i det tidligere Aker, og er vurdert til å ha nasjonal verdi. 

 

Teisenveien var tidlig en sentral akse i området som ført opp til Østre Aker kirke (bytter navn til Ulvenveien når den krysser Strømsveien). Sentrale institusjoner som skole, sykehjem, middelskole og politistasjon ble 

lokalisert langs veien. I 1902 ble det lagt ned vann- og kloakk i veien i forbindelse med utparsellering av villatomter. Veien hadde allè beplatning slik det går fram av bildet på forrige side.  

 

   
Alleen langs Teisenveien gikk videre langs Tvetenveien (i dag Fyrstikkbakken) I midten: Klosterheim til venstre og uthuset til disponentboligen til høyre. Bilde til høyre: Bryn skole fotografert fra Tvetenveien ved Klosterheim (2009). 

 

Målet med bevaring er å ta vare på viktige elementer knyttet til samfunnsutviklingen på Bryn, så som skolen 

og Klosterheim. I samme miljø ligger disponentboligen som med sin beliggenhet, hageanlegg og arkitektur 

viser hvordan de øvre samfunnslag bodd på Bryn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøet med Bryn skole, Klosterheim (tidligere gymsal for skolen), disponentboligen og fabrikkbygningen slik det ligger 

i dag. 



28 

 

Nordox og N. K. Nielsens jernstøperi 

Området ligger mellom Østensjøveien og T-bane traseen, og har vært benyttet til industrivirksomhet siden slutten av 1800-tallet. Hovedvekten av den tidlige industrien på Bryn ble etablert langa Alna og jernbanen. 

Dette området kan karakteriseres som det andre tyngdepunktet, og har vært dominert av kjemisk industri. Område er i flere kilder kalt «Helsfyr industrifelt». 

 

Følgende bygninger inngår i kulturmiljøet: 

 Fabrikkbygning Nordox fra 1926 (ingen verneverdi) 

 Fabrikkbygning Nordox fra 1946 (vedtatt innført som bevaringsverdig på Gul liste) 

 Fabrikkbygning Nordox fra 1966 – 1976 (vedtatt innført som bevaringsverdig på Gul liste) 

 Direktørbolig Nordox (vedtatt innført som bevaringsverdig på Gul liste) 

 N. K Nilesens Jernstøperi fabrikkhall fra 1962 og administrasjonsbygg (vedtatt innført som bevaringsverdig på Gul liste) 

 Surstofffabrikk fra 1930-tallet (nylig revet) 

 Lite sveitserhus (Skøienløkken) (ingen verneverdi) 

 

Jernstøperiet med administrasjonsbygg og den karakteristiske fabrikkhallen fra 1960-tallet er svært godt bevart og har i tillegg arkitektoniske kvaliteter.  Flere 

fabrikkhaller i Oslo ble bygget med slike buede/bølgende takkonstruksjoner. De fleste av disse anleggene er revet, eller er planlagt revet i vedtatte planer (Ensjø, 

Økern, Etterstad mfl). Målet med bevaring er å ta vare på et karakteristisk og representativt fabrikkanlegg fra etterkrigstiden. Som vist over ble Bryn, 

Helsfyrområdet, Økern og dalbunnen i Groruddalen i generalplanen fra 1950 forbeholdt industri, og har både i lokal og nasjonal målestokk vært et viktig 

industri-  og produksjonsmiljø. Byantikvaren anser det som svært viktig å ivareta gode representanter for industrihistorien i disse områdene. En gjennomgang av 

Gul liste viser at utover tre bygninger i Kablegaten har ingen andre anlegg fra etterkrigstiden bevaringsstatus, og ingen industrianlegg i Groruddalen har juridisk 

vern. Dette anlegget er vurdert til å ha høy kulturminneverdi.  

 

 

 

 

 

 

   
Flyfoto av dagens situasjon. I midten fabrikkhallen til jernstøperiet, til høyre administrasjonsbygningen. 

 

Nordox fabrikkbygning fra 1946 er tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen og er meget godt bevart. Fabrikkbygningene fra 1960- og 1970-tallet har arkitektoniske kvaliteter og representerer viktig industrihistorie fra 

etterkrigstiden. Direktørboligen er en del av fabrikkens historie. Bygningen er svært innebygget, men er godt bevart. Bryn var tidligere et tettsted med et betydelig innslag av boliger. I dag står tre bolighus oppført på 

Gul liste, men det ene blir trolig revet. Dermed er direktørboligens en av to gjenværende bolighus på Bryn, og Byantikvaren anser det som viktig å bevare denne bygningen. At den i tillegg kan knyttes opp mot det 

bevaringsverdige miljøet på Nordox, forsterker den kulturhistoriske verdien.  
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Målet med bevaringen er å ivareta to industrianlegg fra etterkrigstiden i et område med en sterk industrihistorie. Anleggene har industrihistorisk og arkitektonisk verdi, og de seks bygningene danner til sammen et 

verdifullt kulturmiljø.  

   
 
  Nordox - fabrikkbygningene og direktørboligen.   
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Vedlegg – kart fra rapporten «Bryn – historisk utvikling» Byantkvaren i Oslo 1993. 
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