
 

 

 

ØSTKANT-HØST langs Akerselva 
 

 

 

 

Lørdag 1. september kl. 12 - 18: Mer enn livlig på Lilleborg torg 

- Lørdagsmarked med «kunst, håndverk, klær og bønder» hele dagen 

- Hest og vogn tur/retur Arbeidermuseet ved Hønse-Lovisas hus 

- Spennende skattejakt for de minste med premier til alle 

- Gratis pølsegrilling og pinnebrød, gratis til alle under 12 år 

- «Lille dråpe»: Sarah Camille for barn fra 4 år 8 (kl. 15) 

- Gatemusikanter, besøk fra Sirkuslandsbyen og Klezmer-orkester 
 

Ankomst: Ta trikk 11, 12 eller 13 til «Sandaker senter», gå 200 m. mot byen og sving deretter ned mot elva 

Arrangør: Lilleborg torg og 8.2-bevegelsen (Navnet kommer fra Akerselva, som er 8.2 km. lang) 

 

 

Søndag 2. september kl. 14: Årets Akerselva-maraton 

   - Årets tema: «I Oskar Braatens fotspor» 

   - Avsluttes med filmen «Den store barnedåpen» fra 1931 

   - Få flere opplysninger på www.oslomuseum.no/arbeidermuseet 

Startsted: På Oskar Braatens plass i krysset Torshovgt/Sandakervn 

Ankomst: Til stoppestedet Torshov (buss 20 / trikk 11, 12 og 13) 

Arrangør: Arbeidermuseet (se flere arrangementer på museets nettside) 
 

 

Torsdag 20. september kl. 20 – 23: Elvelangs i fakkellys 

    En magisk kvdeldsstemning langs Akerselva med 4400 fakler og 140 kulturinnslag 

    Fire startsteder: 1-Stilllatorget / 2-Nydalen / 3-Sagene / 4-Grünerløkka     

         Ankomst dit:     1-buss, tog og trikk til Kjelsås (stasjon)  / 2-T-bane og buss til Nydalen  

                                   3-trikk og buss til Sagene / 4-buss og trikk til Grünerløkka 

         Få flere opplysninger på elvelangs.no 

      og på facebook.com/Elvelangs-i-fakkellys-119316451374/ 
 

Arrangør: Oslo kommune v/bydelene Nordre Aker, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo 

 

 

Torsdag 11. oktober kl. 18: Det unike Sagene 

Byvandring til Sagenes mer ukjente rolle som: 

     - Oslos første hageby 

     - Norges første drabantby 

     - Nord-Europas første boligblokker 

Start foran Sagene samfunnshus, Kristiansands gate 2 

Ankomst dit: Buss 20, 37 og 54 til stoppestedet «Sagene» 

Arrangør: Sagene samfunnshus og Leif Gjerland 

i samarbeid med Sagene-Torshov historielag, Arbeidermuseet og Bydel Sagene 

 
 

           Merk deg at høsten byr på gratis opplevelser også i Oslo middelalderby: 
 

        Vandring i middelalderbyens fortid på alle søndager ut september kl. 13 fra Oslo ladegårds have 

         Vandring i middelalderbyens framtid torsdag 6. september kl. 17 fra Oslo torg v/Oslo ladegård 

         Utstillingen «Spor i middelalderjord» i Oslo ladegårds sidefløy lørdager og søndager kl. 12 – 16 
 

      NB! Nærmeste stoppested til Oslo ladegård er «St. Halvards plass» på trikk 18 / 19 og buss 34 / 74 
 

 

http://www.oslomuseum.no/arbeidermuseet
http://elvelangs.no/program-2016
http://www.facebook.com/Elvelangs-i-fakkellys-119316451374/


 


