Visste du at...

I dansketiden hadde vi vært styrt fra
København. Christiania manglet det
riktignok det meste som andre
hovedsteder hadde. Ikke engang
Stortinget hadde sin egen bygning, de
måtte leie seg inn på Katedralskolen.
Flere av de flotteste husene i
Kvadraturen måtte tas i bruk til lignende
formål, f.eks. til rettssaker. Etterhvert ble
både Børsen, Stortinget og Universitetet
bygget, men i mellomtiden foregikk alle
Norges viktigste politiske og kulturelle
aktiviteter i Kvadraturen.
Mange av de lave husene fra 1600-tallet ble bygget på og om, så de framsto
enda flottere. Norges Bank og Christiania
teater lå på Bankplassen. Helt til Slottet
sto ferdig i 1848 var Kvadraturen landets
sentrum.Da startet byutvidelsen for
alvor.

* Kvadraturen er området mellom
Akershus festning, Grensen, Egertorget
og Jernbanetorget?
* De små, grønne firkantene i gatekryssene på vandrekartet er vannposter?
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Utover på 1700- og 1800-tallet vokste
Christiania, og handelen gikk livlig. I byen
var det både trelasthandel og mange
håndverkere. De fleste som bodde i byen
hadde dyr, f.eks. kuer, gris og høner. I
1814 gikk Norge inn i union med
Sverige, og Christiania ble Norges
hovedstad.
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Da Christiania
ble hovedstad

* På 1600-tallet bodde det ca.5000
mennesker i Christiania?
* Da Christian IV grunnla den nye byen,
fikk rike menn tildelt de største tomtene
i de fineste gatene, f.eks. i
Dronningens gate.?Til gjengjeld måtte
de love å bygge et mindre hus for utleie
nord i byen, rundt Akersgata og Øvre
Voll- gate. Dermed fikk folk som ikke
hadde så mange penger også muligheten
til å flytte inn i det nye Christiania.
* Christiania skiftet navn til Kristiania
i 1877, fordi man syns det hørtes mer
norsk ut, og til slutt tilbake til Oslo i
1925?

Les mer:

På Byantikvarens nettsider ligger en
lærerveiledning med utfyllende stoff om
vandringene, samt oppgaver og mange
flere bilder.
Produsert av Byantikvaren med støtte
fra Sparebankstiftelsen.
Byantikvaren i Oslo, juni 2015

Akvarell av Anna Diriks/Oslo Museum

Kjenner du Kvadraturen? Det var her
kong Christian IV grunnla det nye Oslo
i 1624. Flere av husene fra dengang er
bevart og skjuler mange spennende
historier. Bli med på vandring i
Kvadraturen.

I middelalderen lå Oslo på den andre
siden av Bjørvika, i det som i dag kalles
Gamlebyen. Husene var for det meste
laget av tre, og i 1624 brant byen ned
til grunnen for nittende gang! Norge
var styrt av Danmark og vår felles
konge, Christian IV, bestemte at byen
ikke skulle bygges opp igjen. Istedet
skulle byen flyttes til området ved
siden av Akershus festning.
Kongen var lei av den umoderne og
brannfarlige trebyen, og laget en lov
som sa at alle hus i den nye byen
skulle bygges i mur. Gatene skulle være
brede, rette og oversiktlige. Kongen
besluttet også at Oslo skulle skifte navn
til Christiania - oppkalt etter ham selv. I
dag kalles Christian IVs by Kvadraturen,
og er Oslos historiske sentrum.
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Christiania torg

Vollene rundt
Akershus festning

Vi har laget to vandreruter.
En rød for 1700-tallsbyen og
en blå for 1800-tallsbyen.

Da gamle Oslo brant i 1624 flyttet kong Christian IV byen til
området nord for Akershus festning. Her på Christiania torg
står fortsatt tre av husene fra denne tiden. Rådmannsgården
med de høye gavlene ble bygget som bolighus av rådmann
Laurits Hansen i 1626. Den lave, gule bygningen ble bygget i
1640-årene. Byens første rådhus ligger på den andre siden av
gaten. Dette huset stod ferdig i 1641 og fungerte både som
rådhus, brannstasjon, festlokale, teater og fengsel.
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På Christiania torg lå lenge byens eneste offentlige vannpost.
Her kunne byens innbyggere legge private vannlednigner til
sine egne hus. På 1800-tallet fikk bygningene på torget ny
bruk, bl.a. flyttet universitetet inn i det gule huset. De bygget
det om og brukte det som anatomisal, derfor kalles det i dag
anatomigården. Rådhuset i Nedre Slottsgate 1 var fra 1815-46
lokaler for Høyesterett.
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Her kan man se tuftene etter bygårder som ble bygget da byen
ble anlagt, men som brant i 1686. Bygårdene ble aldri bygget opp
igjen fordi man hadde planer om å utvide festningen nordover.
Stolperekken som sees i sør markerer hvor den ytre palisaden til
festningen sto på 1700-tallet. Opprinnelig var området helt flatt,
men terrenget ble senere fylt opp.
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Norges Bank

Norges bank ble bygget i 1828. Nyttårshelgen 1835 brøt mestertyven Ole Høiland seg inn i banken og kom seg unna med
64 000 specidaler, en kjempesum på den tiden. Ole Høiland var
en kjent forbryter og hadde flere ganger rømt fra fengsel. Etter
det frekke bankrøveriet var han “på rømmen” i syv uker før
politiet fikk tak i ham. Han ble satt i en celle på Akershus, der
han til slutt døde i 1848.
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Garmanngården

I 1624, da Christiania ble anlagt, gikk havet helt opp til Dronningens
gate. Havnen var det viktigste området av byen, hvor importvarer
fra kontinentet kom inn og tømmer ble eksportert ut av Norge. Det
var her, på bryggene og i bryggehusene, at inntekten til byen ble
skapt. Dermed ble de fineste og største husene også bygget her.
Garmanngården er bygget i 1647. I 1750 ble huset dobbelt så stort
etter en påbygning. Slik kunne et herskapshus i Kvadraturen se
ut på den tiden. Innvendig var det store stuer med dyre møbler.
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«Waisenhus» er et gammelt ord for barnehjem. Waisenhuset i
Christiania ble opprettet i 1778, med støtte fra danske kong
Christian VII og skulle være for foreldreløse barn fra gode familier.
Fra begynnelsen av bodde 25 gutter og 25 jenter mellom 7 og 16 år
her, senere ble det et rent guttehjem. I 1918 flyttet Waisenhuset til
den ombygde store Ullevål gård. Det ble nedlagt i 1978.
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Vinteren 1716 prøvde svenskekongen Karl XII å innta Christiania.
Han beleiret byen og forsøkte å ta Akershus festning, men dette
lyktes ikke. Det ble skutt fra festningen og byens befolkning måtte
vifte med hvite flagg hver gang de skulle krysse gaten. Norske
militære klarte å blokkere de svenske forsyningene av mat inn til
Christiania og svenskene måtte til slutt trekke seg tilbake.

Christiania torg
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Bankplassen

Christiania teater

Christiania teater ble åpnet i 1837 på Bankplassen, i en bygning
som nå er revet. I 1837 ble stykket “Campellerne” av dikteren
Henrik Wergeland spilt. Wergeland hadde mange tilhengere,
som ofte kranglet med tilhengerne til dikteren Welhaven. Under
oppførelsen av Wergelands stykke ble det slagsmål i salen, det
såkalte “Teaterslaget” og etter forestillingen fortsatte
voldsomhetene ute på plassen. Christiania teater stengte da
Nationaltheateret åpnet i 1899.
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Grev Wedels plass

Grev Wedels plass var på 1600-tallet dekket av sjø. Senere ble
området fylt ut, og man foreslo å legge Stortinget eller kongebolig her. Plassen er oppkalt etter grev Hermann WedelJarlsberg. Han var en av Eidsvollmennene i 1814. Ved Grev
Wedels plass ligger Gamle Logen, hvor de rike i
Christiania møttes til ball og konserter på 1800-tallet. I
kjelleren var det restaurant og kafé som Edvard Grieg, Henrik
Ibsen, Ole Bull, Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson
pleide å besøke.

