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Områder og landemerker
Bjølsen
Opprinnelig var det navnet på en gammel gård og området har sitt navn etter denne
slik som så mange andre områder i byen. Mesteparten av Bjølsen ble innlemmet i
Kristiania (Oslo) i 1877 og mye av gårdens mark ble i 1900 innkjøpt og regulert til
park, Bjølsenparken, som fremdeles er en grønn lunge i området. Den ligger inntil en
kolonihave der bl.a. barne-TV-serien Portveien 2 ble spilt inn.
Gråbeinsletta
Ligger på Sagene, like Vest for Sagene kirke. Det er et lite parkanlegg som på
vestsiden grenser mot Uelands gate. Navnet ble vedtatt i 1891, men i årene 1914-23
ble den kalt Luthers plass. Deretter ble navnet igjen Gråbeinsletta. Hva navnet egentlig
kommer av vet man ikke lenger. Opprinnelig var plassen en militær eksersisplass.
Ila
er en dal som er oppkalt etter en løkke med samme navn som lå øst for St.
Hanshaugen. Navnet kommer av ile, eller oppkomme, kilde, idet det var et
vannutspring her tidligere. Området er preget av boligbebyggelse, men det er også en
kirke, en skole og noen småbutikker her. I den delen av Ila som ligger nærmest
Akerselva er det nå utviklet et stort kvartal med industri og annen næringsvirksomhet.
Japan
I Kongsberggata på Bjølsen lå det på 1800-tallet en gang et næringslokale der det
holdt til en japaner. Han drev med handel og så vel forretningen hans som gården fikk
tilnavnet "Japan". Etterhvert fikk hele kvartalet det navnet.
Nordpolen
Opprinnelig navnet på en restaurant som lå i et gammelt trehus med adresse
Sandakerveien 71. Hvorfor restauranten tok navnet Nordpolen vites ikke, men
Sandaker lå jo ganske langt nord i byen. Huset ble revet i slutten av 1950-årene, men
Nordpolen besto som navnet på plassen som ligger i krysset GrefsenveienSandakerveien. Den kalles også Sandakerplassen.
Sagene
er kanskje den mest kjente del av vår bydel. Den er bl.a. udødeliggjort gjennom Oskar
Braatens dikting som skrev mye av sine verker med bakgrunn i Sagenemiljøet. Ved
Sannerbrua er det reist en byste av dikteren, og han har også fått en liten plass i
Sandakerveien oppkalt etter seg. Navnet Sagene kommer av alle de små sagbrukene
som i sin tid lå langs Akerselva og fikk driftsenergi fra denne elven.
Denne delen av bydelen har det meste: boliger, butikker, kirke, samfunnshus,
næringsbygg, småindustri, godt utbygget offentlig kommunikasjonsnett m.m. Tidligere
huset den også en trikkestall der ruten Sagene Ring endte. Trikkelinjen er nedlagt,
men trikkesporene går der ennå. og vitner om en storhetstid som Byens trikkebydel".
Mange av gatene i området har ellers navn etter norske byer og Bjølsenparken er den
største grønne lungen i området.
Torshov
har en særpreget arkitektur. Selve navnet kommer av ordet "hov" som i norrøn
mytologi betydde gudshus eller kultsted. I området her lå det nemlig et hov som var
tilegnet guden Tor. Derav navnet Torshov som igjen ble avledning til gårdsnavnet
Thorshof (Torstempelet). I området ligger bl.a. Torshovdalen, Torshovparken med
byste av journalist Fernanda Nissen (1863-1920) som også var parkutvalgets første
formann. Bysten ble reist i 1931. Videre har vi på Hegermanns plass den mest
karakteristiske statue i bydelen, nemlig oksefontenen.
Voldsløkka
er et friareal og idrettsanlegg som i hovedsak ligger mellom Stavangergata, Uelands
gate og Biskop Heuchs Vei. I 1780 forpaktet overrettsprokurator N. E. R. Wold et
jordstykke, Dambraaten, fra Bjølsen gård. Det er etter ham løkka og anlegget har fått
navnet sitt. Voldsløkka var opprinnelig mye større enn i dag. Bl.a. er Nordre Gravlund
blitt utvidet og har spist opp en del av området. Selve idrettsplassen ligger langs
Stavangergata - Uelands gate og er et treningsfelt med fotballbaner, idrettshall,
tribuner m.m.
Treschows bru
fikk sitt navn i 1861 og er oppkalt etter Gerhard Treschow (ca. 1659-1719). Han var en
aktiv forretningsmann som kjøpte Bentse Mølle i 1698. Han var eier av Bjølsen gård og
Bjølsen Mølle. Gata går fra Bentsebrugata nordover langs Akerselva over Treschows bru
for å slutte i Sandakerveien.
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Advokat Dehlis plass
fikk sitt navn 20. november 1934 og er oppkalt etter kooperatør og
høyesterettsadvokat Ole Dehli (1851-1924), stifter av Kristiania Kooperative Selskap
(1894) og formann i Norges Kooperative Landsforening (1906-1919).
Plassen ligger i krysset Bentsebrugata - Maridalsveien, men også Gjøvikgata munner ut
i denne plassen. Bjølsen skole er et dominerende trekk ved plassen. Ved sydenden er
det reist et monument av advokat Dehli.
Agathe Grøndahls gate
Fikk sitt navn i 1914 og er oppkalt etter komponisten og pianisten Agathe Backer
Grøndahl (1847-1907). Hun skrev poetiske sanger og klaverkomposisjoner med
stemningsfull lyrikk og stor melodirikdom. Blant hennes hovedverk nevnes Ballader,
flere serier med konsertetyder og klaverstykker, norske folkeviser og folkedanser,
sangsyklus "Ahasverus", "Sechs deutsche Liebeslieder" og en lang rekke sanger, til
tekster av kjente lyrikere og forfattere.
Gata går fra Vogts gate, langs hele nordenden av Torshovparken og bort til
Fagerheimgata.
Amtmann Meinichs gate
Fikk sitt navn 29. november 1934 og er oppkalt etter Hans Thomas Meinich
(1819-1878), amtmann i Søndre Bergenshus og Kristians amt og
Stortingsrepresentant. Gata går fra Sandakerveien, krysser Grefsenveien og bort til
Borger Withs gate.
Anna Sethnes gate
Fikk sitt navn 25. mars 1976 og er oppkalt etter overlærer ved Sagene skole
(1919-1938), Anna Cathrine Sethne (1872-1961). Hun var banebryter for nye
pedagogiske metoder i grunnskolen og en av de første som tok arbeidsskolens
prinsipper i bruk. Formann i Norges Lærerinneforbund, Oslo lærerinnelag, redaktør for
"Vår skole", stifter av og formann i Norsk seksjon for ny oppdragelse. Utga bl.a.
"Lesebok for folkeskolen" og "Hjemstedslære". Uttalte i 1913: "Då lære ved å gjøre gir
sikrere kunnskap enn å lære ved å huske".
Gata går i en liten sving fra Østgaards gate og ut i Presidentgata. En gangvei på noen
få meter fører fra denne over en liten plass til Ole Bulls gate.
Arkitekt Rivertz plass
Fikk sitt navn 11. desember 1952 og er oppkalt etter arkitekt Kristen Tobias Rivertz
(1862-1937) som bl.a. tegnet City-passasjen, arbeiderboligen Åkerbergveien 52 og
Det Rivertzske anlegg på Sagene. Rivertz var en sosialt engasjert person og satte mye
inn på å bygge funksjonelle og rimelige boliger for arbeiderklassen. Han dannet et
aksjeselskap som i 1912 bygde det Rivertzske kompleks. Det besto av i alt 469
leiligheter fordelt på 5 blokker, alle med tre etasjer. Det var 1- og 2-roms leiligheter,
noen med eget WC, andre med WC i gangen.
Denne måten å bygge boliger på var noe helt særegent, ikke bare i Norge, men også i
utlandet. Kommunen og de fleste andre arkitekter var mer stemt for å bygge
eneboliger og hagebyer. Rivertz mente at denne måten å bygge på aldri ville løse
boligproblemet og derfor satte han i gang prosjektet. Rent økonomisk klarte ikke
selskapet prosjektet alene og fikk økonomisk støtte fra Oslo kommune. Men fullført ble
det.
Bentsebrugata og Bentsegata
fikk sine navn i henholdsvis 1901 og 1864 og er oppkalt etter Ole Bentsen
(1653-1734). Han eide et kvernbruk og begynte i 1686 å anlegge en papirmølle på
vestbredden av Akerselva.
Bentsebrugata går fra Vogts gate, i bro (Bentsebrua) over Akerselva og videre opp til
Advokat Dehlis plass.
Bentsegata er en kort og noe "bortgjemt" veistubb som via en trapp går fra
Bentsebrugata og bort til Maridalsveien.
Birch-Reichenwalds gate
fikk sitt navn i 1901 og er oppkalt etter politiker, stortingsrepresentant, statsråd og
ordfører i Cristiania, Christian Birch-Reichenwald (1814-1891) og hans sønn, jurist og
statsråd, ordfører, ekspedisjonssjef, stortingsrepresentant og borgermester. Peter
Birch-Reichenwald (1843-1898).
Gata går fra Sandakerveien til Borger Withs gate med boligblokker på begge sider.
Borger Withs gate
fikk sitt navn 11. desember 1952 og er oppkalt etter banksjef Borger With
(1872-1930). Gata går fra Hans Nielsen Hauges gate til Birch-Reichenwalds gate.
Brettevilles gate
fikk sitt navn 1879 og er oppkalt etter statsråd og ordfører i Christiania, Christian
Zetlitz Bretteville (1800-1871). Gata går fra Grefsenveien til Kyrre Grepps gate.
Brochmanns gate
fikk sitt navn i 1864 og er oppkalt etter assessor Jørgen Wilhelm Brochmann
(1766-1829) som eide Vøyenvollen.
Carl Jeppesens gate
fikk sitt navn 23. mars 1933 og er oppkalt etter redaktøren, bystyremedlemmet og
ordføreren, Carl Jeppesen (1858-1930).
Jeppesen kom opprinnelig fra Danmark, innvandret til Norge i 1878 og begynte som
børstebinder. Snart slo han seg på politikken og var i 1887 en av stifterne av Det
norske Arbeiderparti. Han var medlem av Kristiania bystyre 1898-1925 og byens
ordfører 1917-1919. Jeppesen var også redaktør av avisen SocialDemokraten, senere
Arbeiderbladet, nå Dagsavisen.
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Gata går fra Hans Nielsen Hauges gate ca. 100 meter sydover.
Christian Michelsens gate
fikk sitt navn i 1934 og er oppkalt etter skipsreder Peter Christian Hersleb Kjerschow
Michelsen, som var statsminister 1905-1907.
Gata går fra Carl Berners plass (utenfor vår bydel) til Johan Sverdrups plass der den
fortsetter med navnet Marcus Thranes gate.
Edvard Griegs Allé
fikk sitt navn i 1933 og er oppkalt etter komponisten Edvard Hagerup Grieg
(1843-1907). Veien går fra Nordkappgata til Haarklous plass hvor den stopper opp og
fortsetter på nordenden av plassen og opp til Hans Nielsens Hauges gate.
Erika Nissens gate
fikk sitt navn i 1914 og er oppkalt etter pianisten og pedagogen Erika Røring Møinichen
Nissen (1845-1903). Hun er mest kjent for sine tolkninger av Bach og Beethoven og ga
mange konserter i Skandinavia, Tyskland, Sveits, Nederland og Frankrike.
Gata går mellom Agathe Grøndals gate og Lammers gate.
Feddersens gate
fikk sitt navn i 1891 og er oppkalt etter magistratpresident og konferensråd Nicolai
Feddersen (1699 - 1769). Han eide en del gårder i Oslo, bl.a. Disen, Munkerud og
Søndre Hasle. Gata går parallelt med Vogts gate fra Oskar Braatens gate til
Torshovgata.
Fjørtofts gate
er oppkalt etter den radikale politikeren, agitatoren og journalisten Olaves Johannes
Amundsen Fjørtoft (1847 - 1878). Fjørtoft studerte matematikk og astronomi, men tok
aldri embetseksamen. Han hadde tilknytning til Vinjes og Bjørnsons krets og utga fra
1871 - 1873 "Fram - eit Vikeblad for Maalmænd og Bondevenne". Gaten fikk sitt navn i
1923 i bystyret og ligger på Sagene.
Fredrik Glads gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter politikeren, fabrikkeier og legatstifteren Fredrik
Glad (1760-1840). Gata går mellom Brettevilles gate og Birch Reichenwalds.
Gustav Jensens gate
fikk sitt navn i 1923 og er oppkalt etter stiftsprost Gustav Margerth Jensen
(1845-1922) som bl.a. var utgiver av Landstads reviderte salmebok.
Gata går fra Stockfleths gate, langs nordsiden av Vøyenvollen til Maridalsveien.
Halvor Schous gate
fikk sitt navn i 1934 og er oppkalt etter fabrikkeier Halvor Arntzen Schou (1823-1879).
Han grunnla Hjula Væverier og drev også familiebedriften Schous bryggerier etter sin
far.
Gata er en kort vei som går fra Hammergata, krysser Bentsegata og ender i en trapp
som går ned til Arendalsgata.
Hammergata
fikk sitt navn i 1864 og oppkalt etter Hammergården (revet i 1950-årene) som lå i
Maridalsveien 68-70. Hammergården var igjen oppkalt etter skipper Svend Bye
Hammer som eide gården i årene 1781-1785. Gata går mellom Bentsebrugata og
Maridalsveien.
Hans Nielsen Hauges gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter Hans Nielsen Hauge (1771-1824), en av de
mer kjente personer i norsk kirkehistorie. Allerede i en alder av 25 år fikk han et kall
om å bli religiøs folkeoppdrager. Gata går fra Nordpolen til Ringveien v/Sinsenkrysset.
Hans Nielsen Hauges plass
fikk sitt navn i 1901 og ligger der Norkappgata fra syd munner ut i Hans Nielsen
Hauges gate. Plassen er oppkalt etter Hans Nielsen Hauge.
Hegermanns gate
fikk sitt navn i 1874 og er oppkalt etter generalmajor og statsråd Diderich Hegermann
(1763-1835). Under felttoget i 1814 førte han en brigade og var samme år også
representert ved Riksforsamlingen på Eidsvoll. Gata går fra krysset Bentsebrugata/
Sandakerveien, krysser Vogts gate og videre til Ole Bulls gate. I denne gata ligger også
den kjente Oksefontenen.
Haarklous plass
fikk sitt navn i 1929 og er oppkalt etter komponisten og organisten Johannes Haarklou.
Han ble organist i Sagene kirke og senere i Gamle Aker kirke.
Plassen ligger like øst for Nordkappgata, og flere gater munner ut i/går gjennom
plassen, bl.a. Sigurd Lies gate og Kyrre Grepps gate.
Johan Selmers gate
fikk sitt navn i 1923 og er oppkalt etter komponisten Johan Peter Selmer (1844-1910).
Han har skrevet orkesterverk, korverk, sanger og klaverstykker, mye av det med
nasjonalt særpreg. Han var også en tid leder av musikkforeningen i Christiania.
Gata går fra Fagerheimsgata v/Torshovdalen til Johan Svendsens gate
Johan Svendsens gate
fikk sitt navn i 1923 og er oppkalt etter den norske musikeren Johan Severin Svendsen
(1840-1911). Han kunne spille fiolin som 5-åring, og som 12-åring ble han ansatt som
klarinettist i militærmusikken. Han var elev ved musikkonservatoriet i Leipzig og en
stund studerte han med Richard Wagner. Senere ble han selv kjent som komponist og
dirigent, bl.a. for Musikkforeningen i Kristiania (Oslo), og fikk stor betydning for
musikklivet i Norge og Danmark.
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Gata går fra sydenden av Torshovparken (v/enden av Hegermanns gate), langs
Torshovparken og opp til Sæveruds plass (v/Norkappgata og Agathe Grøndals gate).
Johan Sverdrups plass
fikk sitt navn i 1901 og er oppkalt etter Johan Sverdrup (1816-1892) som var
statsminister i landets første parlamentariske regjering i 1884-89. Han var
stortingsmann, odelstingspresident og stortingspresident.
Plassen er en liten, åpen plass der Vogts gate krysser Kirkeveiringen i det den skifter
navn fra Chr. Michelsens gate til Marcus Thranes gate.
Knud Graahs gate
fikk sitt navn i 1923 og er oppkalt etter fabrikkeier Knud Graah (1817-1909) som bl.a.
grunnla Vøien Bomuldspinderi.
Gata er meget kort og går fra Hans Nielsen Hauges plass til Brettevilles gate.
Krebs gate
fikk sitt navn i 1874 og er oppkalt etter oberst Andreas Samuel Krebs (1767-1818).
Han var bl.a. kommandant på Kongsvinger i 1810 og utmerket seg i 1814 i krigen mot
svenskene. Gata går fra Vogts gate v/Soria Moria til Torshovparken.
Kyrre Grepps gate
fikk sitt navn i 1923 og er oppkalt etter den politiker og redaktør Olav Kyrre Grepp
(1879 -1922) som bl.a. var formann i Det norske Arbeiderparti fra 1918 til 1922.
Gata strekker seg fra nesten nederst i Nordkappgata og nordover til Borger Withs gate.
Underveis krysser den bl.a. Hans Nielsen Hauges gate.
Lammers gate
er oppkalt etter sangeren, komponisten og dirigenten Thorvald Lammers (1841-1922).
Allerede som 10-åring begynte han å spille fiolin, bratsj og piano. Han stiftet
Korforeningen (senere Ceciliaforeningen) som han selv dirigerte i 30 år og som har
betydd mye for norsk musikkliv. Han utførte også et viktig arbeid for å utbre kjennskap
til norsk folkemusikk. Gata går fra Åsengata til Nordkappgata.
Lisa Kristoffersens plass
fikk sitt navn i 1934 og er oppkalt etter Lisa Kristoffersen (1833-1924) som var en ivrig
forkjemper for dyrebeskyttelse. Hun slo spesielt ned på kjørekarer som mishandlet eller
stelte dårlig med hestene sine. Plassen har en rundkjøring der Stavanger-, Molde- og
Bergensgata møtes.
Marcus Thranes gate
fikk sitt navn i 1914 og er oppkalt etter læreren, arbeiderføreren og redaktøren Marcus
Møller Thrane (1817-1890) som var leder for den første organiserte arbeiderbevegelse i
Norge.
Gata går fra Johan Sverdrups plass til Vøyenbrua (v/Maridalsveien) der den skifter
navn til Griffenfeldts gate
Mastrups gate
Fikk sitt navn i 1914 og er oppkalt etter rådmann i Christiania Ludvig Adolf Mastrup
(1813-1905). Gata går fra Lilleborg skole nordover til Krebs gate.
Mor Go'hjertas vei
fikk sitt navn i 1947 og er oppkalt etter en kvinne som i sin tid drev matvarebutikk i
strøket. Hun var som navnet sier snill og godhjertet, ga etter sigende mye kreditt til
sine kunder som stort sett ikke var blant byens rikeste og ikke alltid var i stand til å
gjøre opp for seg. Vi vet ikke hva Mor Go'hjerta egentlig het eller når hun levde. Veien
er en blindvei som går fra krysset Maridalsveien/Sarpsborggata og ned mot Akerselva.
Nils Huus' gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter legatstifteren og kjøpmannen Nils Huus
(1764-1831). Gata er en kort vei som går mellom Brettevilles gate og Birch
Reichenwalds gate.
Ole Bulls gate
fikk sitt navn i 1891 og er oppkalt etter komponist og musiker Ole Bornemann Bull
(1810-1880). Ole Bull ga mange konserter både i Europa og i Amerika og overalt vakte
han enorm begeistring. I 1852 prøvde han å grunnlegge et idealsamfunn i USA, Oleana
i staten Pennsylvania, men forsøket mislyktes og de fleste av pengene hans gikk tapt.
Hans mest kjente komposisjoner er "Seterjentens søndag" og "I ensomme stunder".
Gata går fra Chr. Michelsens gate og nordover til Torshovparken der den møter
Hegermanns gate og Johan Svendsens gate.
Omsens gate
fikk sitt navn i 1952 og er oppkalt etter Eidsvollsmannen og høyesterettsassessor
Christopher Frimann Omsen (1761-1829). Gata går fra Torshovgata og nordover,
krysser Hegermanns gate og ender i Krebs gate.
Oskar Braatens plass
fikk sitt navn i 1959 og er oppkalt etter en av de mest markante skikkelser som
forbindes med Bydel Sagene, Oscar Alexander Braaten (1881-1939), som vokste opp
på Sagene. Han skrev skuespill, noveller og romaner om arbeidslivet og arbeidernes
kår i Oslo rundt århundreskiftet. Spesielt var han opptatt av fabrikkarbeidernes og
spinnerskenes kår i tekstilfabrikkene ved Akerselva. Blant hans verker kan nevnes
"Ungen", "Den store barnedåpen" og "Godvakker-Maren".
Gata ligger i krysset Torshovgata og Sandakerveien.
Per Kvibergs gate
fikk sitt navn i 1976 og er oppkalt etter overlærer ved Lilleborg skole fra 1919-1951,
Per Kviberg (1881-1960). Tyskerne rekvirerte Lilleborg skole under krigen, men
Kvibergs sønn klarte likevel å trykke en illegal avis her.
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Gata går fra Torshovgata og nordover til Åsengata. Langs vestsiden av veien er det
boligblokker og langs mesteparten av østsiden ligger Torshovparken.
Pontoppidans gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter den dansk-norske teologen, professoren og
pietisten Erik Pontoppidan d.y. (1698-1764). Han var kjent for sin "Pontoppidans
forklaring" - en forklaring til Luthers katekisme.
Gata er en liten gatestubb mellom Uelands gate og Dannevigs gate, og ligger i Det
Rivertz'ske anlegg.
Presidentgata
fikk sitt navn i 1914 og forhistorien er sannsynligvis denne: I april dette året ble 200
nye vei- og gatenavnforslag behandlet. I bystyremøtet kom det forslag fra Wilhelm
Nygaard om å kalle den Presidentgata med begrunnelse at den lå like ved Johan
Sverdrups plass, Johan Sverdrup var statsminister i Norges første parlamentariske
regjering. Man kan derfor gå ut fra at gata er oppkalt etter stortingspresident-embedet.
Roveruds gate
fikk sitt navn i 1929 og er oppkalt etter musikeren, musikklæreren og kantoren Lars
Roverud (1776-1850). Gata er et kort veistykke mellom Nordkappgata ved plassen der
Torshov kirke står og bort til Edvard Griegs allé.
Sandakerveien
fikk navnet sitt i 1888 og navnet har bakgrunn i at veien i riktig gamle dager (1300tallet) førte til en gård som het Sandaker som betyr sandåkeren.
Veien er lang og mangeartet, og strekker seg fra Thorvald Meyers gate/Biermanns gate
og nordover over Torshov og Sandaker langs østsiden av Akerselva helt opp til
Ringveien i Nydalen. Pga. ulendt terreng og bebyggelse er elven stort sett ikke synlig
fra veien. Langs denne veien ligger flere kulturminnesmerker, bl.a. "Hønse-Lovisas
hus" og Oskar Braatens barndomshjem.
Sigurd Lies gate
fikk sitt navn i 1933 og er oppkalt etter komponisten og fiolinisten Sigurd Lie
(1871-1904). Han komponerte i første rekke suite for strykeorkester, danser, korverker
og kantater. Mest kjent er kans komposisjon "Sne" fra 1899. Han var også
konsertmester ved Harmonien i Bergen (1895-98), siden ved Fahlstrøms teater i
Kristiania. Han var også korleder for Kristiania Handelsstands-sangforening. Gata går
fra Nordkappgata til Haarklous plass.
Stockfleths gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter sogneprest Nils Joachim Christian Vibe
Stockfleth (1787-1866) som oversatte Bibelen til samisk. Han utga også en norsksamisk ordbok og brukte mye av sitt liv på finnemisjonen.
Gata går fra Griffenfeldts gate til Dannevigsveien v/Sagene kirke.
Sæveruds plass
fikk sitt navn i 1992 og er oppkalt etter komponist Harald Sæverud (1897-1992).
Av hans viktigste verker kan nevnes, foruten 9 symfonier, scenemusikken til Peer Gynt,
Slåtter og stev fra Siljustøl. De fleste av hans verker bygget på norsk
folkemusikktradisjon.
Plassen er en liten plass der bl.a. Agathe Grøndals gate og Johan Svendsens gate
munner ut.
Søren Jaabæks gate
fikk navnet sitt i 1933 og er oppkalt etter den skolelæreren, gårdbrukeren politikeren
og stortingsmann, Søren Jaabæk (1814-1894).
Gata går fra Vøyensvingen, i en bue rundt Ilaparken til Claus Riis' gate.
Thorvald Meyers gate
fikk sitt navn i 1864 og er oppkalt etter grosserer Thorvald Meyers (1818-1909). Han
eide Grünerløkka og startet utparselleringen av området omkring 1860. Han ga gratis
tomter til kommunen så de kunne bygge parker, kirker og skoler og han betalte også
opparbeidelse av gata som i dag bærer hans navn. Gata går fra Beyerbrua til Nybrua.
Thurmanns gate
fikk sitt navn i 1871 og er oppkalt etter en kjøpmann og borgerrepresentant Erik
Thurmann som døde i 1826. Gata går fra Uelands gate til Maridalsveien.
Torshovgata
fikk sitt navn i 1866 og er oppkalt etter gården Thorshaug (Thorshof) som lå i dette
strøket. Gata går fra Sandakerveien til Vossegata.
Treschows gate
oppkalt i 1864 etter professor, filosof og politiker Niels Treschow (ca. 1751-1833). Gata
går fra Bentsebrugata til Hans Nielsen Hauges gate.
Uelands gate
fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter gårdbruker, politiker og stortingsmann Ole
Gabriel Ueland (1799-1870). Gata danner grensen mot vest for vår bydel.
Vogts gate
fikk sitt navn i 1864 og er oppkalt etter eidsvollsmannen, statsråd og statssekretær
Jørgen Herman Vogt (1784-1862). I hele 27 år satt han på Stortinget og ble regnet for
å være både dyktig og rettskaffen, men også konservativ og lite preget av nytenkning.
I 1845 ble det reist riksrettstiltale mot ham fordi han som regjeringsmedlem hadde
handlet mot Stortingets vilje i en sak om tollsatser. Vogt ble frikjent, men ble en tid
etterpå plutselig avskjediget av den svensknorske regenten, kronprins Carl, uten annen
begrunnelse enn at Vogt var for gammel.
Gata en av de mest sentrale gater i bydelen i alle fall på Torshovsiden. Den har mye
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trafikk, mange butikker, men også en del boliger.
Østgaards gate
fikk sitt navn i 1874 og er oppkalt etter fogden og forfatteren Nicolai Ramm Østgaard
(1812-1873) som bl.a. utga "En fjellbygd" som inneholder skildringer fra Østerdalen.
Gata går fra Sandakerveien til Fagerheimsgata.

Opplysningene stammer delvis fra "De er døde - men lever i Oslo" av Arild Svensgam, delvis fra
informasjon fra Internett.

[Oppdatert: 30.06.2006]
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