
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 Carl Berners plass. Du kan også ta 
vandringen i motsatt rekkefølge. Da starter turen ved 
Tøyen hovedgård i Botanisk hage.

God tur!

KJENN DIN BY
Carl Berners plass

Carl Berners plass, 1962.   Foto: Randulf Kure / Oslo Museum



Carl Berners plass
Dette er et av byens eldste trafikknutepunkt. Oppkalt etter 
Venstrepolitiker og stortingsrepresentant Carl Christian 
Berner (1841 – 1918), som var stortingspresident ved 
unionsoppløsningen i 1905.

Trondheimsveien
Gammel ferdselsåre som var viktig for frakt av trelast fra 
bygdene og inn til byen. Langs veien lå flere skjenke- og 
hvilesteder for plankekjørerne. I dag er veien en av Oslos lengste, 
og er hovedinnfartsvei fra drabantbyene i Groruddalen. Det var 
først i 1879 veien fikk navnet Trondheimsveien.

Ring 2
I Carl Berner-krysset møter den gamle Trondheimsveien en 
annen viktig, men langt yngre trafikkåre: Ring 2. Kirkeveiringen, 
som den også ble kalt, ble ferdig på begynnelsen av 1950-tallet. 
To deler av denne ringen, Finnmarksgata og Christian 
Michelsens gate, møtes på Carl Berners plass. 
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Trondheimsveien ved Tonsen, 1899.   Ukjent fotograf / Oslo Museum
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Christian Michelsens gate
Christian Michelsens gate ble anlagt som en del av et 
ringveisystem med utgangspunkt i byplansjef Harald Hals 
sin generalplan for Oslo fra 1929. Kirkeveiringen skulle binde 
sammen nettet av gater som strålte ut fra sentrum østover, 
nordover og vestover. Carl Berners plass ble et naturlig 
knutepunkt for dette ringveisystemet.

Bebyggelsen langs Christian Michelsens gate
Blokkene langs gaten ble bygd på 1930-tallet. De er bygget i 
tegl og danner snorrette «vegger» i byrommet. De rammer 
inn gatebildet og gir form i samspill med den systematiske 
beplantningen. Harald Hals var opptatt av vakre bymiljøer og 
at man også i gater trengte tiltalende blikkfang.

Dælenenggata
Her får vi bygningsmiljøet fra Christian Michelsens gate sett 
i en annen vinkel. Bebyggelsen skiller seg fra den gamle 
kvartalsbebyggelsen og har en mer åpen kvartalsstruktur 
som er typisk for 1930-tallet.

Gården ved punkt nummer 6 representerer en «forsiktig» 
form for funkis; nedtonet og enkelt i formspråket, men murt 
på gamlemåten. Bebyggelsen er organisert som aksjeselskaper 
og bygget av datidens største boligbygger, Brødrene Johnsen.
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Rodeløkka
Et annerledes boligstrøk som er vokst frem i en annen periode, 
og med et annet utgangspunkt enn forrige punkt. Området har 
sitt navn etter stiftprost Fredrik Rode som i 1854 kjøpte eiendom 
her, stykket ut fra Dælenengen gård.

Fra 1850-årene vokste det frem en liten arbeiderbydel med tre-
husbebyggelse. På 1970- og 80-tallet sto Rodeløkka i fare for å 
bli revet, men i 1988 ble 137 av husene regulert til bevaring. 

Engelsborg borettslag 
Kjent fra tv-serien Borettslaget som Tertitten borettslag. Stilen 
minner en del om bebyggelsen fra punkt 5 og 6. Boligprosjektet 
ble påbegynt av OBOS før krigsutbruddet i 1940 og sto ferdig i 
1941.
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Fjellgata mot Dælenenggata, 1961.   Foto: Truls Teigen / Oslo Museum
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Ola Narr
Område nord i Tøyenparken oppkalt etter Ola Arnesen – på 
folkemunne kjent som Ola Narr. Han var ansatt som løpegutt 
hos den siste svenske stattholder i Norge, grev von Platen.

Han avanserte til kammertjener hos grevinnen, som krevde at 
han alltid skulle gå i silkebukser og lakksko. Han holdt stilen 
gjennom hele livet, også når han etter hvert forpaktet en plass 
under Tøyen gård.

 

Sofienberggata 61D 
Hjemmet til statsminister Einar Gerhardsen (1897 – 1987) med 
familie. Leiligheten var på 145 kvm med fem rom og kjøkken. 
Han bodde her fra 1949 og helt til sin død.
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Kostymehopprenn i Ola Narr, 1949.   Foto: Jac Brun / Oslo Museum
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Tøyen
I dag et urbant bystrøk i rask utvikling, men Tøyen er også et 
område med lange historiske røtter. Navnet kommer fra det 
norrøne ordet Taðvín. Det er en sammensetning av ordene Tað, 
som betyr gjødsel, og vín som betyr eng, mark eller slette. 

Tøyenbadet 
Oslos største svømmehall fra 1976 er nå (2020) i ferd 
med å rives til fordel for nytt badeanlegg. Tegnet av Gert 
Walter Thuesen. Det gamle svømmeanlegget er kjent 
for den karakteristiske buede kuppelen, og sine ikoniske 
undervannsvinduer. 
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Tøyenbadet rives, mai 2020.   Foto: Helene Huljev / Oslo Museum
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Bellevue
Det røde huset nær toppen av Tøyenparken kalles Bellevue. 
Dette var en av de såkalte professorløkkene. Bellevue ble bygd 
for professor og statsråd Niels Treschow i 1820. Men allerede i 
1898 tok kommunen over, og huset ble benyttet til  tuberkulose-
sanatorium. På 1950-tallet ble det tatt i bruk som barnehage. 

 

Tøyen hovedgård 
Gården Tøyen har røtter tilbake til middelalderen. Deler av det 
nåværende våningshuset ble bygd i 1679. Tøyen hovedgård 
er sannsynligvis den eldste bevarte tømmerbygning i Oslo og 
Akershus.

Gården med omliggende områder ble i 1811 kjøpt opp av Kong 
Fredrik, som ga den til Universitetet som ble stiftet samme år. 
Ifølge datidens plan skulle Universitetet bygges her, og i den 
forbindelse ble det skilt ut såkalte professorløkker. Der kunne 
professorene bygge hus og dyrke sin egen mat.

Universitet på Tøyen ble det ikke noe av. Isteden ble det en 
botanisk hage og naturhistoriske museer.
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Bellevue tuberkulosesanatorium, ca. 1900.   Ukjent fotograf / Oslo Museum
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Aktuelle lenker:

l  Her finner du flere digitale byvandringer

l  Wikipedia: Carl Christian Berner

l  Wikipedia: Byplansjef Harald Hals

l  Oslobilder: Einar Gerhardsen

Følg oss på nett:

l  oslomuseum.no

l  facebook @bymuseetoslo

l  instagram @bymuseet

Oslo Samvirkelag, Dælenenggata 16, 1960.   Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-digitalt/
https://no.wikipedia.org/wiki/Carl_Berner
https://no.wikipedia.org/wiki/Harald_Hals
http://oslobilder.no/search?searchstring=einar+gerhardsen
https://www.oslomuseum.no/
https://www.facebook.com/BymuseetOslo
https://www.instagram.com/bymuseet/

