
Velkommen til din egen byvandring!

I denne digitale Kjenn din by-serien tilbyr vi smakebiter 
fra Oslo i form av film, quiz og vandrekart. Vandrekartet 
kan benyttes som egen guide og tar deg med til 
forskjellige og spennende steder i byen.

Interessepunktene omtalt på hver enkelt side er markert 
med rødt på kartet. I tillegg vil det være minst et punkt 
fra forrige side markert i grått så det skal være lett å 
orientere seg.

Turen starter ved Arbeidermuseet i Sagveien 28. Du 
kan også ta vandringen i motsatt rekkefølge. Da starter 
turen ved Bjølsen Valsemølle i Sandakerveien 62.

God tur!

KJENN DIN BY
Bjølsen med Bull



Arbeidermuseet, Sagveien 28
Arbeidermuseet åpnet i 2013 i den gamle apotekerbygningen 
fra 1870. I første etasje var det apotekutsalg, og i annen etasje 
bodde apotekeren med familien.

Kunsthistoriker Kari Hoel setter ord på utsmykkingen av Apotek 
Falken, som det het: «Apotekeren hadde reist et byhus – et lite 
palass ved torget, og smykket husets fasade i samsvar med 
egen verdiget og sosiale posisjon.»

Beierbrua
To tekstilfabrikker ligger nær brua: Hjula veveri fra 1855 i nord, 
og Vøien Bomuldsspinderi – etter hvert kjent som Graahs 
spinneri, fra 1846 i sør. Til sammen hadde de to fabrikkene på 
det meste nærmere 1300 ansatte. 70% av arbeidsstokken var 
kvinner. 
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Sagveien 28, ca. 1929.   Foto: Inger Marie Munch / Oslo Museum
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Maridalsveien 64
Boligblokka her er historisk - dette er OBOS aller første 
boligblokk hvor de både planla og bygde selv. Ferdigstilt i 1932, 
og tegnet av Einar Engelstad.

Opprinnelig 73 to-roms leiligheter på 77 kvm, og 25 ettroms 
leiligheter på 55 kvm. Dette var både moderne og stort i sin 
tid med innvendig bad med badekar og wc, sentralvarme, og 
gasskomfyr – en ren herlighet i norsk bolighistorie.

Iladalen
I 1860-årene var det isproduksjon i deler av Iladalen. To 
isdammer ble anlagt av Christiania ismagazin.

I dag utgjør Iladalen et bolig- og parkområde. På 1920-tallet 
kjøpte kommunen opp eiendommer i Iladalen og utarbeidet en 
helhetlig byplan, ført i spissen av Harald Hals.

Iladalen kirke
En arbeiderkirke bygget i 1941, og tegnet av arkitekt Ragnar 
Nilsen. Fasaden er av pusset tegl, lavt valmtak og tekket med 
røde teglpanner. Kirken ble bygget for innsamlede midler og 
har 700 sitteplasser. 
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Det Rivertzke kompleks
Oppført i 1912 i et kvartal mellom Uelands gate, Thurmanns 
gate, Kierschows gate, og Stockfleths gate på Sagene. 
Boligkomplekset har fått navn etter arkitekten, Kristen Rivertz 
(1862-1937).

Idéen bak prosjektet var lys, luft og bedret boligstandard for 
arbeiderklassen. Til sammen ble det bygd 479 leiligheter på ett 
eller to rom og kjøkken. Noen leiligheter hadde wc, mens andre 
måtte ut i gangen. Hver bygning har tre etasjer, og er i pusset 
tegl med nybarokke pussornamenter over dører og vindu.

Det Rivertzke kompleks, 1916.   Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum
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Nordre gravlund
Nordre gravlund ligger mellom Ullevål sykehus og Sagene. Den 
er 160 dekar stor og ble innviet 1884. Gravlunden blir delt av 
Tåsenveien i en østlig og en vestlig del.

Ved den store byutvidelsen i 1878 ble det klart av byen trengte 
gravplasser til sin store befolkning, og ca. 25 dekar av Geitmyra 
gård under Ullevål ble innkjøpt. Flere løkker har senere avgitt 
grunn til kirkegården. I 1917 ble 24,5 dekar av Nordre gravlund 
gitt til bruk som skolehage.

Kapellet
Kapellet minner oss om at området er en del av den gamle 
Geitmyra gård. Det er nemlig opprinnelig en låve fra 1700-tallet. 
Da gravlunden ble etablert i årene 1883-84 ble låven ombygd 
med et midtskip i en gotisk inspirert sveitserstil. Arkitekten bak 
var Ove Ekman.

Ombygginger og restaureringer er blitt utført i 1927, 1984 og i 
2004-05. Kapellet har sitteplass til 100-120 personer.
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Kommunistenes krigsminnsmerke
En mannsstatue i bronse, utført av Odd Hilt, ble avduket i 
1948. Denne er et minnesmerke for de 23 medlemmene av 
Norges kommunistiske partis sentralkomite som ble drept i den 
antinazistiske motstandskampen i 1940-45. 

Graven til dikteren og oslogutten Rudolf Nilsen
Han var født i 1901 – og døde vinteren 1929 på reise i Europa. 
Han fikk kun gitt ut to diktsamlinger, men «lever» fortsatt ved at 
musikere stadig finner inspirasjon i hans diktning – og setter liv 
og tone til dem. 

Martinsens familiegrav
Dominerende på gravlunden – og helt spesielt i Norge – er 
det monumentale familiegravstedet til familien etter Gustav 
Martinsen, eier av Bjølsen Valsemølle. Skulpturen på toppen er 
av en sørgende kvinne, utført av Gustav Lærum. 

Minnesmerke over Anne Holsen
Her står det et stort og glemt monument reist over Anne Holsen, 
kvinnesakskvinnen som kjempet for kvinnelig stemmerett. Hun 
døde i 1913, samme år som stemmerett ble innført på like vilkår 
for både kvinner og menn. 
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Gråbeinsletta
Foran Sagene kirke ligger en slette med et skummelt navn: 
Gråbeinsletta. Hvor navnet kommer fra er man ikke sikre 
på, men det sies at navnet kan skyldes et slag mellom ulver 
og hunder i 1671. Navnet ble vedtatt i 1891 – med en liten 
navneendring i perioden 1914-1923, da som Luthers plass.  

Dronning Lovises barnehage
Nord i parken finner du en barnehage oppkalt etter en dronning. 
Hun var gift med unionskongen Carl XV. Dronningen donerte 
150 spesidaler til å starte et barneasyl på Grünerløkka.

Barneasyl var et tilbud til arbeiderklassen som trengte et trygt 
sted for barna sine mens de arbeidet lange skift. Norges første 
barneasyl åpnet i Trondheim i 1837. Året etter åpnet det første 
barneasylet i Christiania.

Sagene kirke sett fra Gråbeinsletta.   Foto:Henriksen & Steen a.s. / Oslo Museum
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Hjemmets Kolonihager
Oppført i 1912 på initiativ fra bladet Hjemmet. Kolonihagene 
oppstod tidlig på 1900-tallet og fikk stor betydning for barnerike 
familier fra boligblokk og byleiligheter. I starten skulle parsellene 
kun brukes til matauk. Senere fikk man lov til å sette opp små 
hytter for overnatting.

Bjølsenparken
Opprinnelig tilhørte området Søndre Bjølsen gård og lå i Aker 
herred frem til 1878. Under okkupasjonsårene 1940-45 ble 
parken brukt til innkvartering av soldater, i såkalte tyskerbrakker.

Søndre Bjølsen gård lå rett nord for Bjølsenparken. Våningshuset ble revet på 
60-tallet for å gi plass til boligblokker.   Foto: Hulda Szacinski / Oslo Museum
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Bjølsenborgen
Bygningen er et uttrykk for en ny tid i boligpolitikken. For 
Arbeiderpartiet hadde boligsaken vært viktig i lang tid, men 
på 1920-tallet tok fagbevegelsen murerskjeen i egne hender 
og startet Bygningsarbeidernes Boligproduksjon AS, som 
blant annet førte opp Bjølsenborgen.

Bjølsen skole
Barne- og ungdomsskole med to frittstående bygninger. 
Hovedbygget er fra 1878 og er tegnet i nyrenessansestil av 
Ove Ekman. Skolens andre bygg er oppført i 1912 av arkitekt 
Balthazar Lange.

Andre kjente bygninger Lange har tegnet er Uranienborg kirke 
og Holmenkollen sanatorium, dagens Holmenkollen Park hotell.

Bjølsenborgen, ca. 1935.   Ukjent fotograf / Oslo Museum
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Vannvokterboligen i Riflegata 13
Bygningen ble reist som vannvokterbolig i 1867. På ca. samme 
tidspunkt som huset ble oppført ble vanninntaket flyttet fra 
Akerselva til Maridalsvannet. Under huset i Riflegata ble det 
anlagt bassenger for å redusere det enorme vanntrykket fra den 
nye vannkilden. Vannvokteren bodde i husets annen etasje.

Akerselva
En tur langs elva gir muligheten til å utforske et spennende 
natur- og kulturlandskap; en naturperle og ressurs som deler 
byen i øst og vest. Helt fra middelalderen har kraften i elva blitt 
utnyttet. Den har gitt liv til stamper, papirmøller, oljemøller og 
sagbruk. Det var også her den industrielle revolusjon startet i 
Norge, aller først med tekstilfabrikkene i 1840-årene.

Akerselva ved Vaterland, ca. 1965.   Foto: Frank Thomassen / Oslo Museum
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Jerusalem bro
Gangbro som tar deg med fra vest til øst. Brua er relativt ny, 
men navnet er gammelt og stammer fra en lokal husmannsplass 
med samme navn. Husmannsplassen lå der Lilleborg fabrikker 
ble etablert.

Bjølsen Valsemølle
Tenk deg alle produktene som er blitt produsert langs Akerselva. 
Turen siste stopp, Bjølsen Valsemølle, representerer kanskje det 
eldste: maling av korn til mel.

Bjølsen Valsemølle ble åpnet som en kornmølle i 1884 av Gustav 
Martinsen, i samarbeid med Ole Amundsen som eide Bjølsen 
mølle. Den karakteristiske siloen er bygd i 1939.

Lilleborg oljemølle på plassen Jerusalem, ca 1895. 
Foto: Fritz Holland / Oslo Museum
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Aktuelle lenker:

l  Her finner du flere digitale byvandringer

l  Klassekampen: Slik var livet langs elva

l  Arbeidermuseet: Fabrikkjenter og industriherrer

l  Oslo Byleksikon: Det Rivertzke kompleks

Følg oss på nett:

l  oslomuseum.no

l  facebook @bymuseetoslo

l  instagram @bymuseet

l  facebook @arbeidermuseet

Akerselva ved Bjølsen Valsemølle.   Foto: Øystein Bakke 

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-digitalt/
https://www.klassekampen.no/61610/article/item/null/slik-livet-var-langs-elva
https://www.oslomuseum.no/aktivitet/fabrikkjenter-og-industriherrer/
https://oslobyleksikon.no/index.php?title=Det_rivertzke_kompleks
https://www.oslomuseum.no/
https://www.facebook.com/BymuseetOslo
https://www.instagram.com/bymuseet/
https://www.facebook.com/Arbeidermuseet/

