
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.

Med dette kartet får du mulighet til å vandre gjennom 
Bydel Frogner og bli bedre kjent med bydelens kjente og 
ukjente grøntområder. Turen starter på Langaardsløkken 
på Briskeby, men du kan også ta vandringen i motsatt 
rekkefølge. 

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.

God tur!

KJENN DIN BY
Grønt og skjønt

Skillebekkparken, ca. 1950.   Foto: Robert Charles Wilse / Oslo Museum



Langaardsløkken
Dette er en gammel løkke fra bymarken, utskilt fra Frogner 
hovedgård. Villaen fra 1800-tallet troner i den tidligere private 
hagen, som i 1990-årene ble omgjort til offentlig park. På 
området finner man en lang smal bygning som huser en 
intakt kjeglebane (en forløper til bowling) fra 1700-tallet.

Uranienborgparken
En del av den gamle Uranienborgskoven, en gammel furu-
skog som fra 1700-tallet fikk et parkmessig preg. I 1874 
kjøpte kommunen løkken Uranienborg for å bygge kirke. 
Kirkeprosjektet ble dyrere enn planlagt, og sto ferdig først i 
1886. Kirken er tegnet av Balthazar Lange.

I parken finner du også lekeplass, barnehage, sitteplasser med 
benker og vannspeil, og en statue av Nils Hansen Hauge – utført 
av Sigurd Nome i 1971.
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Uranienborgparken mot Uranienborgveien, 1912.   Ukjent fotograf / Oslo Museum

 K
ar

t: 
G

oo
gl

e 
M

ap
s

2

1

2



Bygdøy Allé
Arkitekturen er overskuddspreget og varierer fra 1890-talls 
leiegårder med tårn og spir, til villabebyggelse med ambassader 
og modernistiske forretningsblokker.  

Bygdøy Allé ble anlagt i 1890, og takket være Jens Book Jensens 
megahit fra 1950 vet mange at bygartner Kiserud satset på 
kastanjer i alleen. Dette har skapt både glede og hodebry.  Glede 
på grunn av trærnes skjønnhet, men hodebry fordi kastanjer ikke 
er spesielt hardføre i et forurenset bymiljø.

Hydrobygget og Hydroparken
Norsk Hydro sin store kontorbygning er tegnet av Erling Viksjø 
og sto ferdig i 1960.

Sammen med landskapsarkitektene Morten Grindaker og Egil 
Gabrielsen skapte kunstneren Odd Tandberg en arkitektonisk 
park som hang direkte sammen med Viksjøs bygning. Både 
bygningen og parken er i funksjonalistisk stil. 

Hydroparken startet som en privat hage og hjem for Mogens 
Thorsens og Hustrus stiftelse, ofte kalt Mogens Thorsens 
stiftelse. Dette var en såkalt frøkenstiftelse med formål om 
å gi enker og ugifte kvinner  fra borgerskapet muligheter i et 
boligmarked – og samfunn – som ikke var tilpasset enslige 
kvinner.
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Skillebekkparken
På denne grønne trekanten møtes leiegårdskomplekser i 
funkis-stil og 1800-tallets mest storslåtte villastrøk. Bak parken 
dominerer høyblokka til arkitekt Frithjof S. Platou fra 1960, som 
tidligere huset Rikstrygdeverket. I dag benyttes bygningen av 
bydelsadministrasjonen.

Framneshaven, Tinker’n
Parken startet som en stor hage tilhørende villa Framnes, som 
tronet i naturlandskapet. Eiendommen strakk seg helt ned til 
fjorden. Da jernbanen ble anlagt i 1870-årene ble hagen delt i to.

På slutten av 1950-tallet kjøpte kommunen den bevaringsverdige 
villaen med tilhørende hage. Etter mange års forfall gikk villaen 
tapt i brann i 1981. Det som står igjen fra den opprinnelige 
bygningsmassen er portnerboligen, som i dag huser en barne-
hage, og de gamle portstolpene. I 1993 ble den gamle hagen 
definert som friområde. 
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Framnes løkke (“Tinker’n”), 1866.   Ukjent fotograf / Oslo Museum



Skarpsnoparken
Skarpsnoparken er strøkets funkispark, og anlagt 1930-31. Kjent 
for sitt store poppeltre med ni meters omkrets og en høyde på 
over 20 meter.

Mellom 1889 og 1899 kjøpte kommunen opp Drammensveien 84, 
Drammensveien 88 og Skarpsno fergested, og bestemte at om-
rådet skulle reguleres til park. Arbeidet ble påbegynt i 1910, 
men sto i stor grad stille frem til 1930.
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Drammensveien 88 B og C sett fra Skarpsnoparken, 1896.
Ukjent fotograf / Oslo Museum
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Frognerbekkdalen
Turen opp Frognerbekkdalen er en visitt ut av det klassiske 
parkmiljøet. På nedsiden av Frognerdammene danner bekken en 
naturlig kløft og renner med små fall og svinger ned til Skøyen.

Det 600 meter lange strekket er en del av Frognerparken, 
og behandles av Bymiljøetaten som en «villmarksdal». Det 
innebærer at den naturlige skogen med sitt artsmangfold skal 
bevares. Risikotrær felles, men ellers bevares store råtnende 
stammer, høye stubber og det hersker en naturlig «uorden». 

Er du plantekjenner er likevel dalen en raritet. I 1965 ble 
utstillingen Form og Flora vist på Frogner, og fortsatt lever 
massevis av planter som er rømlinger fra utstillingen, f.eks 
finner du rhododendron, snebærbusker og skogskjegg spredt 
rundt i landskapet.
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Hytte ved Frognerbekken i forbindelse med Form og Flora-utstillingen i 1965.
Foto: Rigmor Dahl Delphin / Oslo Museum
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Barokkhagen på nordsiden av Frogner hovedgård
Barokkhagen er fra midten av 1700-tallet og ble anlagt av 
Frogners eier, Hans Jacob Scheel. Han anla en hage med tre 
avdelinger og ulike nivåer. Det meste av trær og busker var 
beskåret som flate vegger, bokser og kjegler.

I de lange beddene mellom alle de stramme linjene vokste 
planter som folk aldri hadde sett før. Et eget oransjeri sikret de 
eksotiske plantene gjennom den norske vinteren.

Barokkhagen har sin egen venneforening som arbeider for 
å få tilbakeført det gamle anlegget. 
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Frogner Hovedgård, 1905.   Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum



Aktuelle lenker:

l  Her finner du flere digitale byvandringer

l  Kjeglebanen på Langgaardsløkken

l  Nye trær og løsning i Bygdøy allé

l  Oslobilder: Form og Flora-utstillingen

l  Barokkhagens Venner

Følg oss på nett:

l  oslomuseum.no

l  facebook @bymuseetoslo

l  instagram @bymuseet

Hydroparken, 1962.   Foto: Atelier Rude / Oslo Museum

https://www.oslomuseum.no/aktivitet/kjenn-din-by-digitalt/
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/kunst-og-kultur/kultureiendommer/kjeglebanen/
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/nye-trar-og-losning-i-bygdoy-alle/
http://oslobilder.no/search?searchstring=form+og+flora
https://frognerparkensvenner.no/barokkhagen
https://www.oslomuseum.no/
https://www.facebook.com/BymuseetOslo
https://www.instagram.com/bymuseet/

