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INNLEDNING
Rodeløkka ligger i bydel Grünerløkka i Oslo og er et rolig boligstrøk som avgrenses av Københavngata, Dælenenggata,
Trondheimsveien og Helgesens gate. Bydelen har fått navnet etter stiftsprost Frederik Rode, som i 1854 kjøpte en eiendom på
13 da av gården Dælenengen.
Før Rode kom til byen var han stiftsprost Gjerpen i Telemark. Derfra flyttet han et lite hus til Langgata 30 hvor han satt opp en
«sommerløkke». Denne sommerløkka beholdt Rode til 1859, da han solgte den til bøssemaker Hans Olsen fra Vågå som
utparsellerte eiendommen.
Etter «Vågåbyggen» Olsen fikk området navnet Vågeby, som senere ble til det offisielle navnet Rodeløkka. Og her vokste det
opp en treby i 1860-70-årene. Rodeløkka ble innlemmet i byen i 1878. Etter som Rodeløkka lå utenfor byen var det ikke
murtvang og andre byggerestriksjoner.
Flertallet av de som bosatte seg i området kom fra bygdene nord og øst for byen. Noen kom også fra Sverige. De fleste var
håndverkere, og arbeidere, mens andre igjen var vognmenn og kjøpmenn. Flere brakte med seg hester, kyr, griser og høns.
Oslo fikk sine første kolonihager her
Frem til 1930-årene ble det oppført en del leiegårder i strøket. Det har stått til tider stått hard strid om hvorvidt Rodeløkka skal
saneres eller bevares. Resultatet er blitt et kompromiss - vi alle kan leve med!

OPPLYSNINGER OM BYDEL GRÜNERLØKKA
Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest mot
Økern i øst. Pr. 1.1.2003 hadde bydelen 36.153 innbyggere. Bydelen er et mangfoldig og spennende sted å bo, med et rikt
forenings- og kulturliv, mange kafeer og restauranter.
Bydelen har historisk forankring i industri- og håndverksnæring og forretningsvirksomhet, og det er et myldrende liv i parker
og på gater.
Kilder: Birkelunden Internett og OSLO NÅ, Husstandsavis fra Oslo kommune / desember 2003
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BODØGATA
«Bodøgata er en blindgate som krysser Solhauggata (gateløpet begynte opprinnelig i Trondheimsveien, men ble sperret ved
sanering i 1980-årene). Oppkalt 1879 etter byen Bodø. Flere av gatene i området har fått navnene sine etter nordnorske byer.»
(Tromsøgata, Vardøgata, Hammerfestgata)
Kilde: www.birkelunden.no

CARL BERNERS PLASS
Et av Oslos mest trafikkerte og trafikkfarlige veikryss. Carl Berners plass ligger i krysset Christian Michelsens gate /
Trondheimsveien / Grenseveien og Finnmarksgata. Fikk navnet i 1934 etter stortingspresident Carl Christian Berner (18411918). Trafikknytepunkt for buss og trikk. Se www.trafikanten.no for flere opplysinger. I Grenseveien mot øst ligger Carl
Berner T-banestasjon som er stasjon på Grorudbanen. Åpnet i 1966, og fra august 2006 også holdeplass for den nye Tbaneringen; linjen Bergkrystallen – Ringen.
«Plassen har også gitt uoffisielt navn til boligområdet mellom Sinsen og Rodeløkka.» Kilde: www.birkelunden.no
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•
•

Ringen kino (startet 1939 og nedlagt på 1988 t til fordel for supermarked.)
Sophies Minde (I 2002 flyttet all sykehusdrift og poliklinikk fra Sophies Minde i Trondheimsveien 132 til
ortopediske avdelinger ved de større sykehusene i Oslo, henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet.) Kilde: Sophies
Mindes hjemmeside
Elkjøp - Kaffekompaniet As (Carl Berners plass 2)
Carl Berner apotek, Mega, Restaurant Carl Berners Corner

CHRISTIAN MICHELSENS GATE
Christian Michelsens gate går fra Carl Berners plass til Vogts gate og er en del av Ring 2 som fortsetter som bl.a. Marcus
Thranes gate på Torshov og Kirkeveien - på Majorstua mot Frogner stadion og Vigelandsanlegget. Gata fikk navnet i 1934
etter skipsreder Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen (1857-1925), som var statsminister 1905-1907.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

•

Strangerhuset [eg. Dælenenga/Øvre Grünerløkka]. Murbygningen der Christian Michelsens gate krysser
Fagerheimsgata og hvor Rolf Stranger, (født 15. januar 1891, død 18. juni 1990) bodde. Stranger var norsk jurist og
politiker (H) og var ordfører i Oslo, stortingsrepresentant og formann i Oslo Høyre. Formann Oslo Høyre (19391970). Stortingsrepresentant (1945-1953). Stranger brukte selv å si at han bodde på «Øvre Grünerlykken» Kilde:
Wikipedia
Rodeløkka kolonihager ble anlagt på Dælenenga i 1907 under navnet Kristiania Småhaver. Kilde:
www.birkelunden.no

DÆLENENGGATA
Dælenenggata går fra Trondheimsveien til Christies gate på Grünerløkka. Oppkalt i 1879 etter gården Dælenengen. Kilde:
www.birkelunden.no
Under graving i Dælenenggata i 1912 ble det gjort funn av en steinalderboplass (Nøstvetkulturen) med flere redskaper. Navnet
er avledet av norrønt Dǫlin, sammensatt av dalr 'dal' og vin 'naturlig eng'. Kilde Store Norske Leksikon
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•

•

Rodeløkka postkontor (Dælenenggata 3 B, hovedkontor i bydelen)
Dælenenggata 20 – nå bl.a. Skumplast Senteret As og Kvikk Bygg-Interiør As. Huset Fellesmeieriets tidligere
anlegg, og er oppført i 1935 for Meieribolaget, som flyttet hit fra sine lokaler i Møllergata. Virksomheten flyttet
senere til Schweigaardsgate på Grønland og er siden 1977 lokalisert til Bredtvet/Nyland oppe i Groruddalen. Kilde:
www.birkelunden.no
Musikkhøyskolen i Oslo (På hjørnet Gøteborggata / Dælenenggata. Fra 1968 holdt Statens Bibliotekhøgskole til i
bygningen.)
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FJELLGATA
Fjellgata starter ved Verksgata og krysser Solhauggata, Dælenenggata og fortsetter opp til Christian Michelsens gate.
«Gaten går langs en fjellrygg, derav navnet. Trehusbebyggelse, for det meste små 1-2 etasjes hus med hage, bygd i perioden
1850-78. I 1878 ble Rodeløkka innlemmet i byen, og det ble innført murtvang. Omfattende rehabilitering av trehusbebyggelsen
har pågått siden 1970-årene.» Kilde: www.birkelunden.no
I 1983 stod de to store blokkene i Fjellgata 1 og 2 (Verksgata borettslag) klar for innflytting. Også øverste del av Fjellgata
(rundt Dælenenggata) har store mursteinsblokker. Fjellgata 22 fikk tildelt arkitekturvernprisen i 1975.

GØTEBORGGATA
Gøteborggata starter ved Sofienbergparken i Helgesens gate og går nordover til Dælenenggata.
«Oppkalt etter den svenske byen Göteborg. Flere av gatene i området har navn etter byer i våre skandinaviske naboland. Før
byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Skolegaden.» Kilde: www.birkelunden.no og Oslo byleksikon
«Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata [Dælenenga], Gøteborggata, Malmøgata [Dælenenga] Københavngata og
Marstrandgata [Dælenenga] ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller
møter en av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•
•

Freia fabrikker. Med Freiaparken.
Frelsesarmeen – Rodeløkkasenteret (Gøteborggata 4)
Vaktmestertjenesten As (Gøteborggata 38)
Auksjonshuset As og Hoel & Co As (Gøteborggata 27 B)

FREIAPARKEN
«Bedriftspark på Rodeløkka, mellom Karlstadgata og Københavngata, anlagt i begynnelsen av 1920-årene av A/S Freia på en
åpen løkke etter Dæhleneng Teglverk. Forbildet var den berømte parken ved Cadbury sjokoladefabrikker i Bournville i
England, som igjen var sprunget frem av ideer om å skape sunne og vakre omgivelser på arbeidsplassen.» Arkitekt: Ole
Sverre. «Parken ligger forsenket, omgitt på tre sider av høy mur. Den er kjent for sin blomsterrikdom og skulpturer av bl. a.
Gustav Vigeland, Emil Lie, Charles Despiau, Henri Laurens og Eric Gate. En stor søyleeik ble plantet av kong Haakon 7 og
dronning Maud ved bedriftens 25-års jubileum i 1923. I sommerhalvåret benyttes parken daglig av de ansatte, og visse dager
står den åpen for publikum.» Norsk roseforening har flere ganger hatt åpen roseutstilling i parken.
Kilde: www.birkelunden.no

HAMMERFESTGATA
Hammerfestgata går fra Trondheimsveien til Langgata. Tidligere kalt Øvre Tvergade. Oppkalt i 1879 etter byen Hammerfest.
«Flere av gatene i området har fått navnene sine etter nordnorske byer.» (Bodøgata, Tromsøgata, Vardøgata.) Kilde:
www.birkelunden.no og Oslo byleksikon
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•

Hammerfestgata barnehage. (Hammerfestgata 12)
Sveitservillaen i Hammerfestgata 1
Elmers Pub & Biljard Ans (Hammerfestgata 2 F)
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HELGESENS GATE
Helgesens gate år fra Fossveien på Grünerløkka fram til Tøyenbadet. Oppkalt i 1864 etter oberst Hans Helgesen (1793-1858),
mest kjent for sitt forsvar av Fredriksstad (nå Friedrichchstadt) i Slesvig-Holstein i 1850, deltok også i felttogene på den
svenske grensen 1808-09 og 1813-14.
Kilde: www.birkelunden.no
«Under slaget ved Waterloo var han i prøyssisk tjeneste.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•

Petrus Mat Og Vinhus As (Helgesens gate 50)
Rodeløkka Trygdebolig (Helgesens gate 60)
Sofienbergsenteret (Helgesens gate 62) og Sofienberg kirke og Sofienbergparken miljøstasjon (22 38 20 21)

JOHAN THRONE HOLSTS PLASS
Ligger ved Københavngata foran hovedinngangen til Freia fabrikker. «Oppkalt 1955 etter Freias grunnlegger, direktør Johan
Throne Holst (1868-1946).»
Kilde: www.birkelunden.no
«Det var i 1919 Freia kjøpte tomta etter nedlagte Dæhleneng Teglverk, og fire år senere ble parken innviet av Kong Haakon
og Dronning Maud.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

Freia fabrikker. Nå Kraft Foods Norge Med Freiaparken

KARLSTADGATA
Parallellgate til Helgesensgate. Går fra Københavngata i vest til Rodes plass i øst. Krysser Teglverksgata og Gøteborggata. Per
august 2006 er det stor byggeaktivitet av nye leiligheter i hjørnet av Københavngata / Karlstadgata og i kvartalet Teglverksgata
/ Karlstadgata/Gøteborggata (i den gamle Bånd- og lissefabrikken).
Den 13.06.2001 ble det for Gøteborggata / Teglverksgata 7 - som ligger ut til Karlstadgata - «vedtatt omregulert med sikte på
bygge om eksisterende bygninger fra industri til boliger og næring..» Kilde: Plan og bygningsetaten, Oslo kommune.
«Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata [Dælenenga], Gøteborggata, Malmøgata [Dælenenga] Københavngata og Marstrandgata [Dælenenga] ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller møter en
av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

Frelsesarmeen (Gøteborggata 4)
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KØBENHAVNGATA
Gata går fra Sofienbergparken og Helgesens gate i sør til Christian Michelsens gate i nord og slutter nedenfor Rodeløkka
kolonihage. Københavngata er delt i to ved Malmøgata, hvor høyblokka til daværende Nidar-Bergene sjokoladefabrikk lå, nå
bl.a. Patentstyret. Gata fikk navnet i 1879, etter Danmarks hovedstad København. Flere av gatene i området har navn etter byer
i nabolandene.
Omtrent midt i Københavngata ligger Dælenengen idrettsplass, med bl.a. fotballbane, innendørs ishockeyhall.
«Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata [Dælenenga], Gøteborggata, Malmøgata [Dælenenga] Københavngata og
Marstrandgata [Dælenenga] ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller
møter en av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•
•
•

Stolen (Restaurant i hjørnet av Københavngata og Helgesensgate)
Seilduken barnehage (hjørnet Københavngata / Seilduksgata 32)
Dælenengen sportsplass (OL-arena i 1952)
Freia fabrikker
Nidar-Bergene-bygget (Københavngata 10 med bl.a. Patentstyret og Bibliotekenes It-senter AS. Bygget deler gata i
to!)

LANGGATA
Langgata går fra Verksgata til Dælenenggata. Navnet ble vedtatt i 1879. Ble i tidligere tider kalt «Et stykke Lillehammer i
Oslo». I 1987 ble Langgata 17 tildelt arkitekturvernprisen
Kilde: www.birkelunden.no
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•

Langgata 2: Stor 6 etasjers leiegård fra 1940. Arkitekt: Hj. S. Bakstad)
Prost Rodes hus, flyttet til Langgata 30 fra Tromsøgata 7, restaurert 1984-85.

MALMØGATA
Malmøgata går fra Gøteborggata til Dælenengen sportsplass. Het tidligere Gamborgs Gade. Fikk navnet sitt i 1879 etter den
svenske byen Malmø.
Kilde: Oslo byleksikon
«Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata [Dælenenga], Gøteborggata, Malmøgata [Dælenenga] Københavngata og
Marstrandgata [Dælenenga] ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller
møter en av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

Hallan As (Københavngata 10)
Nidar Bergene-gården (Københavngata 10)
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MARSTRANDGATA
Marstrandgata ligger på Dælenenga. Går fra Gøteborggata til Københavngata. Ble oppkalt i 1879 etter byen Marstrand i
Bohuslän i Sverige
«Gatene, Karlstadgata, Stockholmsgata [Dælenenga], Gøteborggata, Malmøgata [Dælenenga] Københavngata og Marstrandgata [Dælenenga] ligger alle på Rodeløkka og Dælenenga og danner et nettverk. Alle seks gatene krysser eller møter en
av de andre gatene oppkalt etter en nordisk by.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.

RATHKES GATE
Rathkes gate starter på Sofienberg ender på Rodes plass/Verksgata.
«Oppkalt i 1874 etter professor Jens Rathke (1769-1855), universitetets første professor i naturhistorie. Gaten var opprinnelig
en forlengelse av Korsgata. Deler av gaten har blitt opparbeidet til gatetun i 1980-årene.»
Kilde: www.birkelunden.no
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•
•

Sofienbergsenteret (Helgesensgate 62)
Sofienberg kirke
Sofienbergparken Barnepark (Rathkes Gate 18)

RODES PLASS
Rodes plass er en idyllisk liten park med benker og lekeplass for Barn som ligger i hjørnet Fjellgata /Verksgata /
Langgata/Karlstadgata/Rathkes gate. Nyrestaurert i 2005. Oppstillingsplass (Returpunkt) for retur av flasker, glass, mettall etc.
Se oppslag under diverse opplysninger på vår hjemmeside.

SNIPPEN
Snippen er en Idyllisk gate som går fra Verksgata og et lite stykke nordover. For det meste trehus. Het Damstrædet inntil 1879.
Kilde: Oslo byleksikon

SOFIENBERGPARKEN
(Selv om Sofienbergparken strengt tatt ikke er en del av selve Rodeløkka, er dette den viktigste friarealet for Rodeløkkas
beboere.) Parkene på hver side av Sofienberg kirke er et flott sommersted for bydelens beboere Her kan barna leke, her grilles
det, studeres, slappes av - alene eller sammen med venner.
Tekst Beate Riiser, Kirken i Oslo:
«Nærmere 44.000 mennesker ble begravet på Sofienberg etter at Christiania kommune kjøpte tomten i 1857og anla kirkegård
mellom Trondheimsveien og Toftesgate. Kommunen trengte gravplass etter at nok en koleraepidemi rammet byen i 1853.
Eiendommen var på 75 mål og ble utover på 1870-tallet byens viktigste gravsted. Senere ble deler av tomten skilt ut blant
annet til Paulus kirke.
Rathkesgate delte snart kirkegården i to. I dag er det bare den jødiske gravlunden som vitner om denne delen av Sofienbergs
historie.
I 1919 ble den vestlige delen av Sofienberg kirkegård vedtatt lagt ned, og fredningstiden for den siste delen av kirkegården
utløp i 1972 (østlig del), og det ble laget park øst og vest for kirken. Der nyter vi sommeren, kanskje i skyggen av trærne som
også skygget for tusenvis av gravsteder for Christianias befolkning den gang området lå utenfor bygrensen.»
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SOLHAUGGATA
Solhauggata går fra Sarsgate på Sofienberg til Fjellgata på Rodeløkka. Krysser Trondheimsveien, Tromsøgata, Langgata og
ender opp i Fjellgata.
«Oppkalt 1879 etter Solhaug løkke.» Kilde: www.birkelunden.no
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•

Rodeløkka legesenter (Solhauggata 2 A)
Solhaugen Barnehage (Solhauggata 2 A)

STOCKHOLMSGATA
På Dælenenga. Går fra Johan Throne Holsts plass til gangvei ved Christian Michelsens gate. Ble i 1879 oppkalt etter byen
Stockholm. Før byutvidelsen i 1878 lå gaten i Aker og ble kalt Henrik Vergelands Gade.
Kilde: Oslo byleksikon

TEGLVERKSGATA
Går fra Helgesens gate og ender blindt i Freia fabrikker.
«Både Teglverksgata og Verksgata på Rodeløkka har fått sitt navn etter Dæhleneng Teglverk som lå der Freiaparken ligger i
dag.»
Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
Pågår per august stor ombygning av den gamle Bånd- og lissefabrikken i kvartalet Teglverksgata 7 / Gøteborggata til
leiligheter.
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

Den gamle Bånd- og lissefabrikken (som nå gjøres om til leiligheter)

TROMSØGATA
Tromsøgata går fra Sofienbergparken/Helgesens gate til snuplassen ved «Carl Berners plass, stengt for bilkjøring ved
Hammerfestgata. Oppkalt 1879 etter byen Tromsø; lå før byutvidelsen 1878 i Aker og het Smedegaden. Ved nr. 7 lå tidligere
det opprinnelige løkkehuset til eiendommen Rodeløkken, nå gjenoppført som Langgata 30.»
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•

Rodeløkka Barnehage (Tromsøgata 2)
Rodeløkka vel (Tromsøgata 22)
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TRONDHEIMSVEIEN
Starter ved Nybrua og fortsetter oppover hele Groruddalen og ut av Oslo. Rodeløkkas del av Trondheimsveien utgjør krysset i
Helgesens gate fram til Carl Berners plass.
«Stykket fra Nybrua til Lakkegata stod ferdig 1857, den resterende delen fikk navn etter byen Trondheim 1879. Gammel
ferdselsåre inn til byen fra bygdene i Nittedal, Hadeland og Skedsmo, langs veien lå flere mere eller mindre beryktede skjenkeog hvilesteder for bl.a. plankekjørere. Veitraseen er omlagt en rekke ganger, og Trondheimsveien er i dag hovedinnfartsvei fra
drabantbyene i Groruddalen. Strekningen Sinsen-Grorud er opparbeidet som fire-felts vei.»
Kilde: www.birkelunden.no
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•
•

Oslo Taxi (Trondheimsveien 100) Drosjehuset i Oslo, huser bl.a. Oslo taxisentral og Norges Taxiforbund. Oppført
1937-38 (arkitekt F.S. Platou) på tomten etter den gamle hovedbygningen til Dælenengen gård. Kilde: Birkelunden
Internett
Sophies Minde (I 2002 flyttet all sykehusdrift og poliklinikk fra Sophies Minde i Trondheimsveien 132 til
ortopediske avdelinger ved de større sykehusene i Oslo, henholdsvis Ullevål og Rikshospitalet.) Kilde: Sophies
Mindes hjemmeside

VARDØGATA
Vardøgata går Trondheimsveien til Tromsøgata. Het tidligere Verksgata. Oppkalt i 1885 etter byen Vardø. Kilde: Oslo
byleksikon
«Flere av gatene i området har fått navnene sine etter nordnorske byer.» (Bodøgata, Tromsøgata, Vardøgata.) Kilde:
www.birkelunden.no

VERKSGATA
Verksgata går fra «Tromsøgata til Københavngata (stengt mellom Snippen og Rathkes gate, og mellom Gøteborggata og
Stockholmgata hvor gaten går gjennom Freias fabrikkområde).» Fikk sitt navn i 1879 etter Dæhleneng Teglverk. Kilde:
www.birkelunden.no
«Både Teglverksgata og Verksgata på Rodeløkka har fått sitt navn etter Dæhleneng Teglverk som lå der Freiaparken ligger i
dag.» Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo.
«Verksgata går i dag fra Langgata til Gøteborggata. Tidligere gikk den helt fra Tromsøgata til Københavngata, men er nå
avskåret i begge ender. Freia har overtatt området mellom Gøteborggata og Københavngata. Etter at gaten ble stengt mellom
Rathkesgate og den opprinnelige Snippen, som går parallelt med Langgata, fikk den delen som er igjen av gatens østlige del
også navnet Snippen.
Det var i 1919 Freia kjøpte tomta etter nedlagte Dæhleneng Teglverk, og fire år senere ble parken innviet av Kong Haakon og
Dronning Maud.
I Verksgata 14 hadde Sofienberg menighet (som tidligere het Petrus menighet) prestebolig. Menigheten første sokneprest,
Daniel Smith Thrap bodde der. Han var prest i menigheten fra 1880 til 1902. Senere ble huset brukt som gamlehjem og det ble
revet da Sofienberghjemmet skulle bygges på 1960-tallet.» Kilde: Sofienberg Menighet, Kirken i Oslo
Kjente bygg/institusjoner/bedrifter:
•

Freia Fabrikkers gamle hovedkontor – med festsal i andre etasje.(Se Johan Throne Holsts plass)
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A

H

P

arkitekturvernprisen · 4; 6
Auksjonshuset As · 4

Hallan As · 6
Hammerfestgata · 4
Hammerfestgata 1 · 4
Hammerfestgata barnehage · 4
Helgesens gate · 4; 5
Henri Laurens · 4
Hoel & Co As · 4

Patentstyret · 6
Paulus kirke · 7
Petrus Mat Og Vinhus As · 5
Prost Rodes hus · 6

B
Bibliotekenes It-senter AS · 6
Bodøgata · 3
Bohuslän · 7
Bournville · 4
Bydel Grünerløkka · 2
Bånd- og lissefabrikken · 5

I
ishockeyhall · 6

C

J

Cadbury · 4
Carl Berner apotek · 3
Carl Berners Corner · 3
Carl Berners plass · 3
Charles Despiau · 4
Christian Michelsens gate · 3

Jens Rathke · 7
Johan Throne Holst · 5

S

D
Den jødiske gravlunden · 7
Dæhleneng Teglverk · 8
Dælenengen idrettsplass · 6
Dælenengen sportsplass · 6
Dælenenggata · 3; 4

L

Elkjøp · 3
Elmers Pub & Biljard Ans · 4
Emil Lie · 4
Eric Gate · 4
Et stykke Lillehammer i Oslo · 6

F
Freia fabrikker · 4; 6
FREIAPARKEN · 4; 5
Freias grunnlegger · 5
Frelsesarmeen · 4; 5
Friedrichchstadt · 5

Rathkes gate · 7
Ringen kino · 3
Rodeløkka Barnehage · 8
Rodeløkka kolonihager · 3
Rodeløkka legesenter · 8
Rodeløkka postkontor · 3; 9
Rodeløkka Trygdebolig · 5
Rodeløkkasenteret · 4
Rodes plass · 7

K
Kaffekompaniet · 3
Karlstadgata · 5
Kraft Foods Norge · 5
Københavngata · 6

E

R

Langgata · 6
Langgata 17 · 6
Langgata 2 · 6
Langgata 30 · 8

M
Malmøgata · 6
Marstrand · 7
Marstrandgata · 7
Musikkhøyskolen i Oslo · 3

Seilduken barnehage · 6
Skolegaden · 4
Snippen · 7
Sofienberg Diakonale Stiftelse · 5
Sofienberg kirke · 7
Sofienberg kirkegård · 7
Sofienberg Prestegjeld · 7
Sofienbergparken · 6; 7
Sofienbergparken Barnepark · 7
Sofienbergparken miljøstasjon · 5
Sofienbergsenteret · 5; 7
Solhaug løkke · 8
Solhaugen Barnehage · 8
Solhauggata · 8
Sophies Minde · 3; 9
Stolen · 6
Strangerhuset · 3

T
T-baneringen · 3
Teglverksgata · 8
Tromsøgata · 8

N
Nidar Bergene-gården · 6
Nidar-Bergene sjokoladefabrikk · 6
Nidar-Bergene-bygget · 6
Norsk roseforening · 4

G

V
Vaktmestertjenesten As · 4
Vardøgata · 9
Verksgata · 9
Verksgata borettslag · 4

O
Gamborgs Gade · 6
gravplass · 7
Grorudbanen · 3
Groruddalen · 9
Grünerløkka · 2
Gustav Vigeland · 4
Gøteborggata · 4

Ole Sverre, Arkitekt · 4
OPPLYSNINGER OM BYDEL
GRÜNERLØKKA · 2
Oslo Taxi · 9
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Ø
Øvre Tvergade · 4

