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1. Rodeløkka 
En av Oslos treforsteder, med navn etter stiftsprost Frederik Rode, som i 1854 kjøpte en eiendom her 
av gården Dælenengen. Hans Olsen kjøpte Rodes sommersted i Tromsøgata 7 i 1859 og utparsellerte 
eiendommen. Senere kjøpte han et høydedrag der Fjellgata og Langgata ligger i dag og fortsatte 
utparselleringen. Trebyen ble reist i 1860-og 70-årene, før Rodeløkka ble innlemmet i byen i 1878. 
Den første Rodeløkka skole ble oppført 1860 og nedlagt 1889. På det meste hadde den over 600 
elever. Etter 1887 ble elevene gradvis overført til Sofienberg skole. Rodeløkka hadde 
trikkeforbindelse i mange år. Linje 17 ble innviet i mars 1900. Siste trikk opp Københavngata til 
Dælenenggata gikk 1961.  
 
På 1970- og 80-tallet sto striden om hvorvidt Rodeløkka skulle bevares eller rives. Resultatet ble at 
137 trehuseiendommer ble regulert til spesialområde bevaring i 1988. Rodes sommerhus ble flyttet 
til Langgata 30. En del nye blokker ble bygget i trehusbebyggelsens utkant.    
 
 
2. Birkelunden og murgårdsbebyggelsen 
Oslos murgårdsbebyggelse var den første, store byutbyggingen etter at Oslo var blitt hovedstad i 
1814. Mens sentrum langsomt vokste, grodde også industrien fram oppover langs Akerselva og store  
 
 
 
 



 
 
kvartaler med murgårder ble bygget fra 1850 til krakket i 1899, både øst og vest i byen. I øst finner vi 
f.eks. Grünerløkka, Sagene, Tøyen, Grønland og Gamlebyen, i vest Majorstua, Frogner og  
St.Hanshaugen. Mens leilighetene i leiegårdene i øst var små og beregnet på arbeiderne, var det i 
vest store leiligheter med mange stuer og plass for tjenestefolk, beregnet på byens bedre 
samfunnslag. Oslo som murgårdsby er unik i Europeisk sammenheng og er kanskje den aller beste 
bevarte.  
 
Leiegårdsbebyggelsen på Grünerløkka grodde opp etter at grosserer Thorvald Meyer kjøpte et større 
område land i 1861 og deretter sørget for opparbeidelse av gater. Han ga også tomter til skole, kirke 
og parker til kommunen uten vederlag. Murgårdene her er stort sett i fire etasjer og mange 
arbeidere fra fabrikkene omkring, f.eks. Seilduksfabrikken og Foss Jernstøberi bodde her. Birkelunden 
kulturmiljøfredning ble vedtatt 2006, for å sikre ivaretagelse av et større murgårdsområde.  
 
 
3. Seilduksfabrikken og industri langs Akerselva 
Christiania Seilduksfabrikk i Fossveien 24 ble grunnlagt i 1856 for å lage seilduk til seilskipsflåten. 
Produksjonen kom i gang i 1858. Etter hvert gikk «Seilduken» over til å lage spinne- og veverodukter 
av hamp, lin og jute. I 1914 var ca 900 personer ansatt her. Nå brukes fabrikken av Kunsthøyskolen, 
der første byggetrinn sto ferdig i 2003.  
 
Mye av byens viktigste industri lå langs Akerselva. Hjula veveri, Graahs spinneri, Nydalens 
Bomuldsspinderi, Brække sag og Myrens verksted er bare et utvalg. Store deler av bygningsmassen er 
fremdeles bevart i dag, men transformert til ny bruk. Designere, kunstnere, arkitektfirmaer, skoler, 
tv-produksjonsselskaper, treningssentere og barnehager er blant de nye brukerne. Noen av de gamle 
fabrikkene har også blitt boliger.  
 
 
 
4. Telthusbakken 
Den bratte Telthusbakken går fra Maridalsveien, langs Akersbergets skrent og opp til Akersveien på 
høyden ved Gamle Aker kirke. Gaten har navn etter en militær magasinbygning et såkalt telthus, som 
på 1700-tallet ble oppført ved kirken. Arealet langs skrenten egnet seg ikke til utparsellering til 
løkker, ettersom jorden ikke var dyrkbar. Sent på 1700-tallet var fattigfolk på jakt etter herreløse 
tomter og nordsiden av veien ble bebygd helt opp til kirken allerede før 1800. Først i 1815-16 ble det 
avholdt oppmålingsforretning og Telthusbakken kom i ordnete forhold. Gamle Aker kirke, 
Telthusbakken og bebyggelsen i tilknytning til den har erkjent nasjonal verdi, nedfelt i ny 
kommuneplan for Oslo. 
 
 
5. Gamle Aker kirke 
Gamle Aker kirke er Oslos eldste bevarte bygning. Da den ble påbegynt på midten av 1100-tallet lå 
den langt utenfor byen, men med en sentral beliggenhet like ved det nederste krysningspunktet for 
Akerselva. Antagelig lå tunet til Aker gård som har gitt navn til hele distriktet, like i nærheten.  I 
berget under kirken ligger restene av sølvgruver som sist var i drift på 1500-tallet, men som antagelig 
går tilbake til tiden da kirken ble bygget.  
Kirken er en av de får basilikaene som ble bygget i Norge utenfor de store byene. På 1850 tallet 
bestemte Aker kommunestyre å rive kirken, men Oslo kommune reddet den gjennom oppkjøp før 
den bel innlemmet i Oslo by ved byutvidelsen i 1859.  
 
 



 
 
Akersberget gruver 
I fjellet under Gamle Aker kirke ligger en sagnomsust sølvgruve, som sannsynligvis var i drift allerede 
tidlig i middelalderen. I Historia Norvegiæ fra ca 1170 står det «…er det  attmed byen Oslo ein stor 
rikdom på sylv, men ein ofseleg vassflaum har no stengd han for folk, og han ligg no bortgløymd 
under berghamrane». Gruvedriften ble gjenopptatt på 15- og 1600-tallet, og nede i gruvesynkene er 
det dokumentert  bevarte konstruksjoner fra denne driftsfasen.    
 
 
 
Byutvikling og Harald Hals grønne lunger 

Oslo vokser og det snakkes mye om hvordan byen vår skal få utvikle seg framover. Men også tidligere 
har det vært lagt planer for hvordan Oslo bør se ut. Harald Hals var reguleringssjef i Oslo 1926 til 47 
og et av hans hovedanliggener var Oslos grønne lunger. I boken Fra Christiania til Stor-Oslo. Et forslag 
til generalplan for Oslo fra 1929 gjør Hals en historisk gjennomgang av Oslos utbyggingshistorie, og 
sammenholder de prinsippene og mønstrene han finner i Oslo, og mangelen på planmessighet, med 
kunnskap om utviklingen i byer i andre land. De senere delene av boken er en bredt anlagt plan for 
videre utvikling av Oslo, med soneinndeling for næring, bolig, trafikk, sentrumsfunksjoner og 
friområder og parker. Det var blant annet den første plan for et funksjonsdelt vegnett i by i Norge, 
bygget på drøfting av erfaringene med privatbil i byer i USA. 

Harald Hals etablerte årer av parkgater, først og fremst Store Ringgate 
fra Tøyenparken til Frognerparken, det som var tenkt flere tiår før Hals og som først etter annen 
verdenskrig ble Kirkeveiringen (ring 2). Hals har satt preg på utformingen av ring 2 ved Akerselva og 
fra Carl Berners plass til Tøyen. Andre parkgater ble også realisert, som Colletts gate. Planen 
beskriver dekningen av parker og friområder i byen og videre utvikling av et system av parkårer og 
lekeplasser.Planen for Stor-Oslo ble, sammen med generalplan felles for Oslo og Aker fra 1934, 
retningsgivende til en tid etter annen verdenskrig. 
  
 
 
6. Bislett-funkis 
Bislett var opprinnelig landsbygd, med løkke-eiendommer som var sommerhus for Kristianias 
befolkning. Navnet kommer antagelig av Bisålitt, et serveringssted som lå i Pilestredet. På 1800-tallet 
ble gatene bebygget med murgårder. Teglen kom fra teglverket der stadion ligger i dag. Krakket i 
1899 satte en stopper for byggevirksomheten og ikke før på slutten av 1920-tallet ble Bislett-
utbyggingen fullført. Arkitektene Nicolai Beer og Egil Haanshus vant i 1923 en arkitektkonkurranse 
som innebar realisering av moderne boligkvartaler med lyse, sunne leiligheter. Første byggetrinn var 
fremdeles nyklassisistisk i formen, men deretter var det funksjonalisme som gjaldt. Det var det 
nyetablerte Bislet boligseskap som sto bak. I tilslutning til Beer og Haanshus’ funkisbygg ble det 
oppført en rekke andre boligbygg i samme stilart. Mange arkitekter var involvert, den mest 
produktive var Ahasverus Vejre. Han tegnet Doblougløkka, som troner oppe på fjellet, den 
karakteristiske, krumme gården på Sofies plass og flere andre. Da 30-årene gikk mot slutten var 
Bislett utbygget med noe av byens beste funksjonalistiske bebyggelse. Slike helhetlige bymiljøer er 
det viktig å ta vare på og  
høsten 2012 registrerte Byantikvaren funkisarkitektur på Bislett og supplerte Gul liste, slik at all 
bebyggelse fra mellomkrigstiden i området nå er ført opp.  
 
 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8yenparken
https://no.wikipedia.org/wiki/Frognerparken
https://no.wikipedia.org/wiki/Ring_2
https://no.wikipedia.org/wiki/Akerselva
https://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berners_plass_(Oslo)
https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8yen


 
 
7. Homansbyen 
Oppkalt etter brødrene Henrik og Jacob Homan som sto for utbyggingen av området. Den foregikk 
etter lignende prinsipper som utbyggingen bak slottet, langs lille og store Parkvei. De første årene 
(fra 1858) tegnet arkitekt G. A. Bull alle husene og opparbeidet hagene. Da Bull ble stadskonduktør i 
1865 slapp arkitektene Paul Due, Stener Lenschow og Wilhelm von Hanno til, men fremdeles ble det 
sørget for at hus og hager ble oppført etter den samme enhetlige plan. Villaene ble likevel 
individuelle, med stilelementer både fra gotikk og fra maurisk byggekunst. Homansbyen ble raskt et 
av byens mest populære områder blant byens velstående, takket være beliggenheten nært slottet.  I 
1978 ble området regulert til spesialområde bevaring. Noen av villaene er i dag fortsatt bolighus, 
ander er kontorer.   
 
”Josefines park” var opprinnelig del av hagen til Underhaugsveien 28. Homansbyen ble utviklet etter 
en overordnet helhetlig plan som omfattet utformingen av både hus og hage. I byggesaken knyttet til 
den nye parken, var Byantikvaren derfor opptatt av at  den private hagekarakteren ble bevart og at 
hageanlegget ble tilbakeført med frukttrær og annen hagevegetasjon, grønne plener, gruslagte stier 
og en struktur slik som vi kjenner fra historiske foto av hagen. Hovedtrekkene i den opprinnelige 
hagens struktur er også kjent fra kart blant annet fra 1888 og 1897. Imidlertid ble det valgt en annen 
løsning enn det Byantikvaren anbefalte i saken.  
 
 
8. Uranienborgparken og Christianias løkker  
Opparbeidet 1904, opprinnelig lå det en furuskog her, som mot slutten av 1700-tallet til dels ble 
opparbeidet som en slags park, med gangstier og utsiktspaviljonger. Det var den daværende eieren 
Karen Anker som sto bak. Eiendommen ble etter hvert redusert og til slutt sto bare den skogkledte 
høyderyggen tilbake – Uranienborgskogen, med sine høye, slanke furuer. I 1870 ble 
Uranienborgveien forsenket over skogryggen.  
 
Lenge før kommunen kjøpte det meste av området i 1874, var Uranienborgskogen et yndet 
turområde for byens befolkning. Vi må huske på at byen den gang var mye mindre enn i dag og 
skogen lå utenfor bebyggelsen. Skogen var et utfartssted for sommerturer med nistekurv eller 
skiturer om vinteren. Løkkeiendommen Uranienborg lå mellom Frognerveien og Hegdehaugsveien og 
hadde en praktfull utsikt. Løkkene var de velstående byboernes sommereiendommer og mange 
løkkenavn finnes igjen i dag i Oslos områder. Uranienborg kirke ble innviet i 1886. Den er tegnet av 
Balthazar Lange. I parken finner vi også en barnepark og en barnehage, begge gode eksempler på 
tidens barnehagetenkning. Parken, med kirke, barnepark, barnehage, plaskebasseng og vegetasjon, 
er ført på Byantikvarens Gule liste.  
 
 
Gul liste 
Byantikvarens "Frednings/bevaringsliste" ble utgitt første gang i 1963. Arbeidet med denne lista 
hadde pågått over flere år - allerede i 1950 ba kommunens kulturutvalg Riksantikvaren om å 
utarbeide en oversikt over «det som er fredet, samt over verdier av denne art som bør søkes 
bevart». Det ble altså jobbet med en bevaringsliste forut for at man fikk ansatt en byantikvar. Den 
første byantikvaren, Arno Berg, tiltrådte i 1956, og det gikk enda 6 år før den første frednings- og  
bevaringslista ble avklart gjennom et bystyrevedtak i november 1962. Disse kulturminnene ble 
oppfattet som et absolutt minimum av det som måtte bevares for fremtidige generasjoner. Lista, 
som etter hvert fikk navnet «DEN GULE LISTEN», ble utgitt i reviderte utgaver fram til 1998. Etter 
1998 har lista blitt stadig mer digital, og den formidles nå til publikum gjennom Riksantikvarens 
Kulturminnesøk og en rekke andre digitale plattformer.  
 



 
 
9. Uranienborg skole 
Uranienborg skole ble oppført i 1886 etter tegninger av arkitekt Ove Ekman, en av tidens store 
arkitekter.  Skolen erstattet gamle Frogner skole som ligger på Vestkant-torget og er i bruk som 
barnehage. Uranienborg skole er en typeskole, typisk for 1800-tallets skolebyggeri. Den er oppført 
etter det såkalte Kampe-Uranienborgske prinsipp.  Det vil si at den var oppført som såkalt 
avdelingsskole med klasserommene organisert rundt trappehusene og uten fordyrende korridorer i 
de øvre etasjene. Dette var en av to trender i Christianias skolebyggeri gjennom hele århundret. Den 
andre var korridorprinsippet med midt- eller side-korridorer. Selvsagt var skolen kjønnsdelt etter 
tidens standard med egne lekeplasser og bygningsmessige arealer for de to kjønnene. 
De andre to skolene bygget over samme lest og tegninger var Bjølsen og Kampen skoler. Som en av 
bare to skoler i byen fikk skolen et utseende som var tilpasset forventningene til at dette var en bydel 
beregnet på borgerskapet og som derfor krevde et noe mer forseggjort utseende enn skole på 
østkanten. Skolen var ikke ferdigbygget ved start, men hadde en såkalt romreserve som snart krevde 
at bygningen måtte utvides. Senere ble den ytterligere på og ombygd i 1913 slik at den tilfredsstilte 
alle krav til den nye folkeskolen som var innført med Folkeskoleloven av 1889 med nye krav til 
spesialrom og fasiliteter. 
 
Mens folkeskolene sto som perler på en snor på Oslo Øst var Uranienborg den eneste folkeskolen i 
dette området. Men Uranienborg og Frognerområdet hadde til gjengjeld flere større privatskoler, de 
nærmeste er Hartvig Nissens pikeskole, Frogner gutteskole, Vestheim gutteskole, men også Frk. Rolls 
Pigeinstitutt og Halling skole.  
 
 
10. Arno Berg – Byens første byantikvar 
Det måtte en svenske til. Arno Berg, født i Gøteborg i 1890, var utdannet arkitekt fra Chalmerska 
Høgskolan i Stockholm og kom til Kristiania som arbeidsinnvandrer i 1916 og fikk jobb hos 
arkitektene Bjercke og Eliassen. Der fikk han blant annet ansvaret for flytting av 
Finansdepartementets gård Dronningens gate 15 med den gamle Stortingssalen til Folkemuseet hvor 
han etter hvert ble ansatt.  
Dårlige tider førte ham til Selskabet for Oslo Byes Vel som sekretær og senere også redaktør av 
tidsskriftet St. Hallvard. Selskabet ble hans store livsverk, blant annet som svært betydelig 
bidragsyter til byens by- og bygningshistorie med mer enn 450 artikler og flere viktige monografier 
om Oslos viktigste kulturminner. 
 
Berg var en ildsjel. Han utviklet seg etter hvert til en stor kulturminneforkjemper og fungerte de facto 
som byantikvar. Berg var en selvsagt kandidat til stillingen da byen formelt opprettet 
byantikvarstillingen i 1956, en jobb han hadde til han gikk av med pensjon i 1963. Berg gjorde en helt 
uvurderlig innsats for å dokumentere de mange bygårdene  som ble revet før kulturminnevernet fikk 
en plass i forvaltningen og mange viktige bygninger ble restaurert i hans regi, som Akershus Slott, 
Oslo Ladegård  g Rådhusgaten 19.  Han nedla et stort engasjement i mange viktige kampsaker, blant 
dem Enerhaugen og Empirekvartalet som to tapssaker (men Militærhospitalet ble reddet). Viktige 
vinnersaker var Kirkeristen (basarhallene), Homansbyen og Karl Johanskvartalet – og ikke minst flere 
av bygårdene i Kvadraturen fra 16- og 1700-tallet.  
 
Arno Berg flyttet til Gyldenløvesgate 27 i 1928 og fikk etter sin død i 1974 Arno Bergs plass foran 
boligen oppkalt etter seg.  
 
Vandringen slutter på Frogner hovedgård, der det blir boller og saft til alle! 
 
 



 
 


