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Finn Holden er cand. philol med historie hovedfag og han har skrevet flere lærebøker om historie.
Byløkker. Bymarken var et stort grøntareal utenfor murbyen under Akershus slott. Det velstående
borgerskap etablerte sine landsteder på byløkkene i området som i dag er indre Oslo vest. Boken
omtaler løkkene fra de ble gitt av kong Christian 4. til borgerne til nesten hele området var bebygd
med villaer og leiegårder. Kjente bynavn som tidligere var løkker er Hammersborg, Solli, Bislett,
Stensparken, St. Hanshaugen, Ruseløkka og Munkedammen, for å nevne noen. Hva har løkkene navn
fra og hvem bodde der? Boken gir svar på disse spørsmålene og er en levende Oslo-historie. Dette er
spennende lesning for alle som har tilknytning til hovedstaden og som er interessert i samfunns- og
by- og arkitekturhistorie. Rikt illustrert. Finn Holden har skrevet flere lærebøker i historie for den
videregående skole og en rekke lokalhistoriske utgivelser, blant annet Akergårder i Oslo (2003).
Christian IVs by Denne boken handler om Christiania fra Christian Kvart grunnlegger byen under
Akershus festning i 1624 til omtrent 1850 når de gamle husene synker i grus eller rives og erstattes av
moderne hus. Gatenavnene forandres, fire-fem etasjers hus erstatter de gamle en- og toetasjers
husene, høyder sprenges bort, selv navnet forsvinner: Kvartalene blir til Kvadraturen. Bare de
rettvinklede gatene og noen få hus fra 1600-tallet består og forteller litt om hvordan denne byen så
ut.
Aker Brygge og Tjuvholmen. Fra fattig utkant til rikt sentrum forteller historien om Aker brygge og
Tjuvholmen fra 1600-tallet til i dag, en lokalhistorie som også illustrerer utviklingen i det norske
samfunnet. Området «Holmen» er først en løkke i utkanten av Pipervika, med beiteplass for husdyr
og fiskerett i sjøen utenfor. Den har utsikt til Akershus festning og den egentlige byen, Christiania.
Rundt 1850 endrer området karakter. Handel og industri hadde vært knyttet til Bjørvikas sagbruk og
møller, men i 1854 blir Akers mek. Verksted anlagt på Holmen. Samtidig bygges det en moderne havn
i Pipervika, som gir verkstedet mulighet for ekspansjon. Akers mek. spiller en viktig rolle i norsk
industri og skipsfart i over hundre år, langt inn i oljealderen. I 1982 stenger Akers mek. dørene. Men
en av byens mest sentrale tomter ligger ikke øde lenge. I Jappetiden blir Aker Brygge synonymt med

nyrike finansfolk, men det blir også et populært butikk- og restaurantområde. Med de siste årenes
utbygging av området Aker Brygge, Tjuvholmen og Filipstad, og lenger øst Bjørvika og Sørenga, er
Fjordbyen i ferd med å vokse sammen. Boligene i disse områdene er for de få, men sjøsiden har
åpnet seg for publikum som en sammenhengende promenade som mange kan ha glede av.

