Barnas kvadratur
Lærerveiledning til vandrekart for Kvadraturen
Byantikvaren i Oslo har laget et vandrekart for Kvadraturen til bruk for familier og klasser på
5.-8.trinn. Målet med vandrekartet er å oppmuntre til oppdagelsesferd i en historisk viktig
del av Oslo og formidle noen av de spennende historiene som knytter seg til Kvadraturen. I
tillegg til vandrekartet, har vi utformet en lærerveiledning til hjelp for lærere og andre
voksne som ønsker mer utdypende informasjon enn det man finner i selve vandrekartet.
Om vandrekartet
Vandrekartet er et originalt kart fra 1780 hvor dagens gatenavn og markering av opprinnelig
kystlinje er lagt inn. I kartet er det inntegnet forslag til to tematiske løyper: 1600-tallets
Christiania – Christiania under dansk styre og 1800-tallets Christiania – utviklingen av
Christiania som norsk hovedstad. De to løypene har hver sin farge (henholdsvis rød og blå)
og er markert som stiplede linjer i kartet. Til hvert stoppested er det en historisk illustrasjon
og en kort tekst. 1600-tallets Christiania inneholder stopp som forteller om Christiania etter
bybrannen i 1624 og Christian IVs flytting av byen fra Gamlebyen (Gamle Oslo) til
Kvadraturen. Denne vandreruten er ment å gi et innblikk i dagligliv, byggeskikk og
naturgeografi i Christiania på 1600-tallet. 1800-tallets Christiania omhandler politisk,
økonomisk og kulturell utvikling av Norge fra 1814 fremover mot Norges selvstendighet i
1905. Målet med vandringen er å vise hvordan Norges nasjonsbygging fant sted i
Kvadraturen. Denne vandringen krever større forkunnskaper hos elevene, og kan gjerne
brukes for elever på 8.trinn i forbindelse med undervisning om Norge i 1814 og norsk
litteraturhistorie.
I forkant av byvandringen skrives vandrekartet ut som dobbeltsidig fargeutskrift på A3-ark og
brettes til et hefte.
Om lærerveiledningen
Lærerveiledningen inneholder lengre tekster til hvert stoppested, som læreren/den voksne
kan presentere for elevene underveis i vandringen eller som del av for- eller etterarbeid. I
tillegg inneholder lærerveiledningen forslag til oppgaver elevene kan løse underveis.
Avhengig av hvilke oppgaver man ønsker å vektlegge, kan byvandringen gjennomføres som
en tverrfaglig vandring eller fokusere mer spesifikt på fagene samfunnsfag og kunst og
håndverk.
Antatt tidsbruk for byvandringen: ca. 120 minutter (inkludert tid til å løse oppgaver
underveis).
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Aktuelle kompetansemål
Etter 4. årstrinn
Kunst og håndverk: Elevene skal kunne
-

tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden
samtale om gater, plasser og bygninger med forskjellige bruksfunksjoner i nærmiljøet

Samfunnsfag: Elevene skal kunne
-

skape og illustrere fortellinger om mennesker som lever under ulike vilkår, og sammenligne
levekår

-

kjenne igjen historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker

-

beskrive landskapsformer og bruke geografiske betegnelser i utforskning av landskapet nær
skole og hjem

Etter 7.årstrinn
Kunst og håndverk: Elevene skal kunne
-

beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og
internasjonale stilretninger

Samfunnsfag: Elevene skal kunne
-

plassere ei hendelsesrekke i historie og samtid på tidslinje og kart

-

fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Norge fra vikingtida til slutten av dansketida
og gjøre nærmere greie for et sentralt tema i denne perioden

-

forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og levevis

-

gjøre greie for de viktigste maktinstitusjonene i Norge og deres hovedoppgaver og diskutere
forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati

Etter 10.årstrinn
Samfunnsfag: Elevene skal kunne
-

skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår
og verdier påvirker tanker og handlinger

-

finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere
hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes

-

presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdelen av 1900tallet og beskrive hvordan de peker frem mot samfunnet i dag
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Christiania under dansk styre
1. Christiania torg
Etter brannen i gamle Oslo i august 1624 var kong Christian 4. veldig utålmodig etter å få
flyttet byen. Kongen ville ha en ny, moderne by med rette gater som var beskyttet av
Akershus festning. En måned etter brannen var han selv på plass og planla hvordan den nye
byen, Christiania, skulle se ut og hvor den skulle ligge. Skulpturen av hansken her på torget
skal være et bilde av at Christian 4. sier «Her skal byen ligge». Før byen ble flyttet hit, fantes
det allerede noen hus her og området ble brukt til mange forskjellige formål av festningen.
Egentlig skulle torget og kirken ligge midt i byen, i krysset Kongens gate – Tollbodgaten, ca
170 meter nordøst fra Christiania torg, men fordi kirken skulle ligge på det høyeste punkt i
byen valgte man å legge både kirken, torget og rådhuset her. I dag er det litt vanskelig å se,
men Christiania torg ble lagt på en av flere lave åser i området.

Christiania torg fotografert 1910. Fremdeles er det gamle Christiania vi ser, før biler og mer moderne hus
ble bygget. (Foto: Ukjent/Oslo Museum)

Av de bygningene man ser rundt torget i dag, er tre av husene fra tiden da Christiania ble
bygget. Ser dere hvilke? Rådhusgata 19, Rådmannsgården, ble bygget som bolighus av
rådmannen Laurits Hansen i 1626, men ble bygget på noen år senere til slik det ser ut i dag.
Den eldste delen av huset kan man se i Nedre Slottsgate. Huset er bygget av murstein og
treverk, og har bratt tak med teglstein. Materialene og utseendet til huset skyldes blant
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annet byggereglene i den nye byen, hvor kongen hadde bestemt at alle hus skulle bygges i
mur og med bratt tak for å gjøre det vanskeligere for branner å spre seg.
Etter at Laurits Hansen og hans kone døde, arvet den ene datteren, Margrethe Lauritsdatter,
huset. Margrethe var gift med borgermester Nils Lauritsen, men hadde fått et barn med en
annen før hun giftet seg. En annen respektert dame i byen, Anna Fredriksdatter som var gift
med den tyske legen og professoren Ambrosius Rhodius, begynte å sette ut rykter om hva
Margrethe Lauritsdatter hadde gjort da hun var ungdom. Det hele endte i en stor rettsak
hvor Anna Fredriksdatter ble dømt til fengsel på livstid på Vardøhus festning i Finnmark for å
være en løgner. Mannen, Ambrosius Rhodius, måtte også sitte fengslet på Vardøhus helt til
konen døde, fordi han forsvarte henne.
Det andre huset fra den første tiden er det gule bindingsverkshuset som blir kalt
Anatomigården. Et bindingsverkshus vil si at huset er bygget av både teglstein og treverk.
Byggemåten ser dere godt på endeveggen av huset. Bindingsverk var en veldig vanlig
byggeteknikk i Christiania fordi det var billigere enn murhus, samtidig som det var mer
brannsikkert enn et trehus. Det var også veldig vanlig å bygge lave hus i en eller to etasjer på
1600-tallet. Anatomigården ble bygget i 1640-årene, men ble bygget om i 1815 til slik det ser
ut i dag. Det er ikke kjent hva huset ble brukt til de første årene, men sannsynligvis har det
vært et bolighus. På 1800-tallet eide universitetet huset og brukte det til anatomisal, derfor
blir det kalt Anatomigården i dag. (Anatomi er en del av legeutdanningen, og handler om
hvordan kroppen er bygget opp. I anatomisalen undersøkte man døde dyr og mennesker for
å lære mer om dette.)
Det tredje huset fra den første byen er byens første rådhus (Nedre Slottsgate 1). Dette huset
stod ferdig i 1641 og var både rådhus, brannstasjon, festlokale, teater og fengsel. Fengslene
inne i byen trengte ikke å være så store fordi de fleste som hadde gjort noe ulovlig ikke ble
dømt til å sitte i fengsel som i dag. For mindre alvorlige forbrytelser ble mange dømt til å
arbeide for staten, straffarbeid, og ble overført til fengsler utenfor byen. Dersom man hadde
begått drap aller andre veldig alvorlige forbrytelser ble man dømt til døden ved halshogging
eller henging. På 1600-tallet ble man som oftest dømt til brennemerking, pisking, å stå i
gapestokk eller å få hugd av hender og fingre. En del av disse straffene ble utført på torget,
hvor piskestativet og gapestokken var plassert. Det å bli pisket eller stilt i gapestokk foran
byens innbyggere var en del av straffen. Man skulle skamme seg om man hadde gjort noe
galt!
Torget var et viktig sted i byen, og det var her det meste av handelen skjedde. I stedet for å
handle i butikker slik vi gjør nå, gikk innbyggerne til torget for å kjøpe og selge varer. Byens
fineste brønn lå også på torget. Her hentet mange av innbyggerne vannet de trengte til
vasking og matlaging, for det var ikke innlagt vann i husene.
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Hundefangeren i arbeid 1833. Når man ser dette bildet er det lett å forestille hvilket yrende liv det må ha
vært på torget. (Foto: faksimileTroels Lund – Daglig liv i Norden)

Den første kirken ved Christiania torg het Hellig Trefoldighets kirke. Den ble innviet i 1639,
men brant ned allerede i 1686. I 1697 ble Oslo domkirke bygget på Stortorget og ble det nye
samlingspunktet i byen. Derfor ble etterhvert også torget flyttet til Stortorget, og Christiania
torg ble ikke det viktigste punktet i byen lengre.
Ta dere tid til å studere Rådmannsgården og Anatomigården nøye før dere går videre.
Legg spesielt merke til porten og bakgården i Rådmannsgården. (Bakgården var
opprinnelig mye større, med flere bakgårdsbygninger hvor man blant annet hadde dyr.)
Se nøye på gavlveggen til Anatomigården. Øverst ser dere eksempel på den
byggeteknikken som kalles bindingsverk. Kanskje har elevene sett lignende hus i
Danmark eller Tyskland?
Fotografer gjerne bygningene og plassen før dere går videre.
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Christian IV var opptatt av at den nye byen skulle være enkel å forsvare. Derfor har Kvadraturen
rette gater som det var lett å ha oversikt over, og hvor man kunne skyte med kanoner fra
festningen gjennom gatene. Hvordan ville dere planlagt den nye byen? Byen må ha en god
havn. Kirken skal ligge på det høyeste punktet. Byen trenger rådhus og et torg, torget bør ligge
nær kirken. Byen skal også være lett å forsvare. Bruk kart og tegn.
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2. Kontraskjæret
I starten var Christiania delt inn i fire områder: Nordre, Søndre, Østre og Vestre kvarter. Det
fineste strøket var det Søndre kvarter, som lå i nærheten av havnen. Der lå de fineste og
største husene med de største tomtene. Det fattigste strøket var Nordre kvarter, med små
utleiegårder. Vi står nå i vestre kvarter, som grovt sett var området rundt torget. Dette var et
sammensatt kvarter med fin bebyggelse øst for Akersgaten og mindre gårder i vest. Tuftene
vi ser på bakken her stammer fra små, trolig en-etasjes, utleiegårder hvor de som ikke hadde
råd til å bygge eller kjøpe et eget hus leide rom. Utleiehusene ble ofte eid av de rikeste i
byen. Dette var fordi kong Christian 4. i oktober 1624 hadde bestemt at de som skulle få lov
til å bygge et hus på de beste tomtene i byen også måtte bygge et utleiehus hvor
håndverkere kunne leie et rom.

Øvre Voll gate tegnet på 1800-tallet. De lave husene vi ser var utleiegårder fra 1600- og 1700-tallet. Helt
til venstre har en nyere, større bygård kommet opp. (Foto: Blix/Oslo Museum)
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Her hvor vi står nå, har arkeologer gravd frem restene av hus som ble oppført fra 1624.
Husene var bebodd frem til området ble rammet av en storbrann i 1686. Etter brannen ble
det forbudt å bygge opp igjen husene. Området skulle heller brukes til å gjøre festningen
større og tryggere.
På bakken kan dere se restene etter to av bygårdene. Det man ser er deler av grunnmuren,
som viser hvor store rommene i husene har vært. Hver av bygårdene har hatt flere hus
rundt et tun/åpent gårdsrom. I tre av husene har arkeologene funnet spor etter ildsted
(markert med rød firkant). I utkanten av tunet har man funnet spor etter latrinen (utedoen).
Alle de synlige husmurene her er rester etter bolighus. Selve gårdsrommet var et viktig rom i
bygården, selv om det ikke hadde tak. På 1600-tallet var man ikke så mye inne i huset som
nå og spesielt ikke i de fattigere strøkene som her. Det meste av aktiviteten foregikk på
gårdsplassen eller i gatene. Her lekte barna eller hjalp foreldrene sine med daglige gjøremål.
Beboerne i disse bygårdene var håndverksfolk som snekkere, murere, taktekkere osv. som
ble leid inn for å bygge f.eks. hus og kaier. I tillegg har man funnet spor som viser at området
ble brukt til garverivirksomhet. (Å garve dyreskinn vil si at man behandler skinnene slik at de
blir myke nok til at de kan brukes til å lage sko og andre skinnprodukter.)
Bortenfor hustuftene kan dere se et lavt gjerde av trestokker. Disse trestokkene er nye, men
er plassert der hvor det ytterste gjerdet til festningen ble bygget etter brannen i 1686. I
stedet for å bygge nye murer i stein og mur, satte man opp et høyt tregjerde, en palisade,
rundt murene. Dette var en mye billigere utvidelse av festningsverket enn man først hadde
planlagt.

En av de tidligste tegningene vi har
av Christiania. Det er tegnet av en
nederlandsk militæringeniør i 1648.
Kirken midt i bildet het Hellig
Trefoldighets kirke og lå ved torget.
Den ble revet i 1686, etter en brann.
Rundt byen går festningsvollene.
Ytterst til høyre står en byport: Øvre
Vollport. Legg merke til at de aller
fleste husene fremdeles er små, og
det er god plass i gårdsrommene.
(Foto: Faksimile – Oslo, seks
historiske vandringer. Beskåret)
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Plan over en av bygårdene

Åpent gårdsrom

1. Mål opp hvor store rommene og gårdsplassen er. Skriv målene på plantegningen.
2. Hvor mange mennesker tror dere kan ha bodd her?
3. Tegn hvordan dere tror husene har sett ut, basert på grunnmurene. (Tenk på de
husene dere akkurat har sett og hørt om på Christiania torg.)
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Skolevesenet i Christiania på 1600-tallet
Byen var pliktig å gi alle barn som ikke hadde egne huslærere eller var tatt inn på Katedralskolen
undervisning. Disse barna fikk undervisning i lesing, skriving, regning og katekismen
(kristendomsopplæring). I Christiania var det mange som ikke hadde råd til huslærere og
Katedralskolen var ment for barn som senere skulle bli embetsmenn. Byen ansatte da studenten Elias
Hansen som lærer for fattige og omløpende barn og ungdom. Dette var ikke så populært blant alle
og mange barn forsøkte å skulke skolen. Barn som ble observert i gatene ble da pågrepet og ført til
læreren.
Rollespill:
Forestill dere at dere bor i denne bygården på 1600-tallet. I rollespillet må dere late som at husene
fortsatt finnes. Dere kan ikke se eller gå gjennom veggene.
Roller:
1 Elias Hansen (læreren)
2 Foreldrepar
2 Vektere
Resten barn

Rolleinstrukser
-

-

-

Elias Hansen vil ha alle barna til seg slik at han kan gjennomføre undervisningen og er
forferdet over at hverken barna eller foreldrene er så interessert.
Foreldrene vil helst at barna skal hjelpe dem med forskjellige ting og prøver å skjule barna,
men samtidig vil de ikke at noen skal vite at de hjelper barna fordi det er skamfullt å holde
dem unna skolegang.
Vekterne har mange oppgaver i byen, og å pågripe barn er bare en av dem. Ser vekterne et
barn må de spørre barnet om hvorfor det ikke er på skolen. Hvis ikke barnet kan gi en god
nok forklaring skal de følge det til Elias Hansen. Vekterne går heller ikke inn på gårdsplassen
eller inn i hus hvis de ikke har en veldig god grunn.
Barna vil ikke på skolen, men de har heller ikke lyst til å hjelpe foreldrene sine. Barna vil helst
leke med de andre barna. Alle barna har allikevel stor respekt for både foreldrene sine og
vekterne og hvis de blir sett må de komme med en gang. Da må man heller finne på en god
historie for hvorfor man ikke er på skolen eller har gjort det foreldrene har bedt om.
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3. Akershus festning

(Foto: Wilse/Oslo Museum)

Byggingen av Akershus festning startet antagelig under Magnus Lagabøter mellom 1287 og
1300, etter at middelalderbyen Oslo hadde blitt plyndret og brent. På begynnelsen av 1600tallet ble festningen forsterket og bygget ut til omtrent den størrelse den har i dag. Denne
utbyggingen skjedde til dels samtidig med at kong Christian 4. bestemte at Oslo skulle hete
Christiania og at byen skulle gjenoppbygges i Kvadraturen.
Akershus festning har vært utsatt for en rekke angrep og beleiringer, men siste gang
festningen var i kamp var i 1716. På begynnelsen av 1700-tallet var Norden preget av
uroligheter og kriger. Tiden fra 1700 til 1721 kalles faktisk gjerne for den store nordiske krig,
og i tillegg til de nordiske landene var land som Russland og Polen involvert. Russland, Polen
og Sverige kriget om hvem som skulle ha kontroll over landområder rundt Østersjøen mens
Sverige og Danmark-Norge kjempet om hvem som skulle ha kontrollen over Sør-Sverige
(Skåne) og Norge. Kampene om Norge fant sted i tiden 1716 til 1718.
Sverige var en europeisk stormakt og 8.mars 1716 ble Norge invadert av den svenske hæren,
ledet av kong Karl 12. Kongen hadde året før kommet tilbake til Sverige etter å ha bodd i
eksil i Moldova i fem år, og han var veldig klar for å ta hevn over sine fiender og sikre seg nye
landområder. For å få kontroll over Norge, måtte svenskene først få kontroll over
Christiania, som var provinshovedstaden i Norge. Svenskene marsjerte gjennom Østfold mot
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Christiania, og forsøkte først å komme inn til byen gjennom skogen på Ellingsrud. Forholdene
var vanskelige for angriperne, med dyp snø. I tillegg møtte svenskene hard motstand fra de
norske bondesoldatene ved Bakås skanse i Groruddalen. Svenskekongen og hans menn
valgte derfor å trekke seg tilbake og heller angripe byen fra en annen kant. Løsningen ble å
krysse isen mellom Bygdøy og Christiania, og denne gangen lyktes de. Snart hadde kong Karl
12. med alle sine tropper tatt over den lille norske hovedstaden og stod klare til å innta
Akershus festning. Men dette viste seg å være vanskeligere enn de trodde. Selv om
forholdene for de norsk-danske soldatene inne på festningen var dårlige, med kulde og lite
mat, stod de i mot angrepene fra svenskene. Selve festningen viste seg i tillegg å være veldig
solid, og svenskene greide ikke å skyte i stykker skansene. Det ble skutt med kanoner både
mot festningen og fra festningen. Beboerne i Christiania, som bodde like ved Akershus
festning, måtte vifte med hvite flagg hver gang de skulle krysse gatene, for å være sikre på
ikke å bli skutt på. Kong Karl 12. var derimot ikke skuddredd. Han red hver dag rundt i byen
for å sjekke forholdene.
Men svenskekongen hadde ikke så god tid til beleiring. Svenskene måtte få kontroll over
Akershus festning og Christiania før Oslofjorden ble isfri og båter med danske soldater kunne
komme og hjelpe nordmennene i krigen. Det hjalp heller ikke på at norske soldater greide å
blokkere veiene inn til byen, slik at svenskene ikke fikk mat og andre forsyninger. Til slutt
trakk kong Karl 12. seg tilbake med sine menn. Men han hadde ikke gitt opp kampen om
Norge. Senere samme år forsøkte svenskene å innta Norge ved hjelp av skip. Dette gikk
heller ikke så bra for den svenske kongen. I et stort sjøslag ved Dynekilen (svensk fjord, nord
for Strømstad) sommeren 1716 vant Danmark-Norge over svenskene og Peter Wessel
Tordenskjold ble kjent som den store dansk-norske sjøhelten. I 1718 forsøkte kong Karl 12.
enda en gang å ta Norge ved å angripe Fredriksten festning i Halden, men dette angrepet
endte med at den svenske kongen ble skutt 11.desember 1718.
I dagens Oslo kan vi fortsatt se spor etter det første Norgesfelttoget til kong Karl 12. I
Dronningens gate 15 er en kanonkule murt fast i veggen. Den stammer fra Karl 12s beleiring
og ble skutt inn i veggen på Katedralskolen, som sto der tidligere. Skolen ble revet i 1914,
men kanonkulen ble med til nybygget, for å fortelle historien om den gang kong Karl 12.
forsøkte å innta Christiania.
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Foto: Oslo Museum

Dette maleriet av Anna Diriks er malt i 1822 og viser dagliglivet i Kvadraturen. Den store
bygningen med søyler er den gamle Katedralskolen, som stod der hvor Posthuset (med
kanonkulen) står i dag. Vannposter fantes i alle gatekryss i Kvadraturen (avmerket som
små firkanter i kartet).
1. Forestill dere hvor vanskelig og skummelt det må ha vært å hente vann i
Christiania under beleiringen i 1716. (Husk at alle gatene i Kvadraturen er rette.)
2. Hvem tror dere hadde ansvaret for å hente vann til familien?
3. Er det andre dagligdagse ting som kunne ha vært vanskelig under beleiringen?
4. Vet dere om noen steder i verden i dag, hvor folk fortsatt opplever at det er krig
i gatene hvor de bor?
5. Hvordan tror dere de norske bondesoldatene klarte å kjempe i mot den svenske
hæren, selv om de svenske soldatene var flere og bedre utstyrt enn de norske
bondesoldatene?
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4. Waisenhuset

Foto: 1920 Wæring/Oslo Museum

På 1600-tallet var leveforholdene vanskeligere enn nå. Folk hadde dårligere tilgang på sunn
mat og rent vann og mange døde av sykdommer før de ble gamle. Mange barn opplevde å
miste en eller begge foreldrene sine, eller at foreldrene ikke hadde råd til å ta vare på dem.
Uten foreldre eller annen slekt som kunne ta seg av dem, måtte barna få hjelp av andre.
Et av stedene som tok seg av foreldreløse barn var Waisenhuset. Ordet betyr barnehjem og
kommer fra tysk hvor waisenkind betyr foreldreløs. Waisenhuset i Christiania ble opprettet i
1778, med støtte fra selveste kong Christian 7. Selve bygningen er riktignok mye eldre,
Kvadraturens eldste, den ble bygget som privatbolig i 1624-25. Under svenskenes beleiring i
1716 ble huset sterkt skadet og eiendommen ble solgt til en lav pris. Etter hvert ble
eiendommen kjøpt av kongen til bruk som barnehjem.
Fra begynnelsen av bodde det 25 gutter og 25 jenter mellom 7 og 16 år på Waisenhuset.
Etter hvert gikk det over til å være et rent guttehjem. Guttene gikk i uniformer, en blå
vadmelskjortel med vest eller trøye til. Kjortelen hadde sort krave og sorte slag. Videre besto
uniformen av sorte skinnbukser med knapper, sorte ullstrømper, sko med messingspenner,
en underskjorte av strie, et sort halstørkle og en rund hatt. I tillegg fikk alle utdelt
lommetørklær og en nattlue. Sovesalen på loftet. Det var også noen leiligheter i huset,
antagelig bodde bestyreren i en av dem.
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Hygiene og kosthold var viktig i Waisenhuset og guttene ble godt sørget for. Hver morgen
fikk de «stegte, gode Rugbrød med smør paa, og Øl til». På Bankplassen hadde Waisenhuset
en kjøkkenhage, der det ble dyrket både grønnsaker og frukt. Om morgenen, sommer som
vinter, vasket guttene seg utendørs ved vannposten i gårdsrommet.

Barn leker på Bankplassen 1900. Vi vet ikke om disse er fra Waisenhuset, men det kan de ha vært,
Bankplassen var jo deres nærmeste lekeplass. (Foto: Wæring/Oslo Museum)

Det var streng disiplin. Alle guttene måtte synge i domkoret i Vår Frelsers kirke. De måtte
også arbeide i Waisenhusets trykkeri. Begge disse virksomhetene var med på å tjene penger
til driften av barnehjemmet. Det var også viktig at guttene lærte å bli gode og respektable
samfunnsborgere. I 1873 ble elleve Waisenhusgutter tatt for å ha nasket frukt fra en butikk.
Fangevokteren fra Akershus festning, som var fengsel på den tiden, ble hentet inn for å gi
guttene 16 slag med ris under tilsyn av husets lege. Deretter ble de fleste guttene utvist for
godt.
Selv om Waisenhuset var et barnehjem, var det ikke hvem som helst som fikk flytte inn.
Barna måtte komme fra «gode, borgerlige hjem» og være «friske og oppvakte». Det måtte
også være slik at de «ikke ved foreldre eller andres hjelp kunne tas være på». Foreldreløse
barn fra fattige familier ble plassert på tukthuset, hvor man også plasserte kriminelle, eller
hos forskjellige familier som fikk betalt for å ta seg av barna. Ikke alle familiene passet like
godt på de foreldreløse barna som bodde hos dem. Blant annet var det ikke uvanlig at barna
ikke fikk skolegang eller undervisning. De fattigste barna bodde ikke i Kvadraturen, men i
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forstedene rundt byen som i Pipervika (der Oslo rådhus ligger i dag) eller Vaterland (området
fra Oslo S, Oslo City og Akerselva)).
Waisenhus-bygningen er i dag godt bevart, selv om den gjennomgikk en ombygging til
kontorer i 1922, etter at Waisenhuset i 1918 hadde flyttet til Ullevål Hageby. Der var det i
drift helt til 1978.

1. I dag mener folk flest at melk og vann er sunt å drikke. Hvorfor tror dere barna
på Waisenhuset fikk øl til frokost?
2. Hvorfor tror du det ble slutt på å ha piker og gutter på samme barnehjem?
3. Hvorfor tror du guttene gikk i en egen Waisenhus-uniform?
Studer Waisenhuset litt nærmere.
4. Hva står det over porten til Waisenhuset i Kongens gate 1?
5. Waisenhuset har blitt utvidet siden det ble bygget på 1600-tallet. Greier dere å
finne skillet mellom det første huset og påbygget?
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5. Garmanngården

Foto: 1900 Wæring/Oslo Museum

Garmanngården er bygget mellom 1624 og 1647 og er et godt eksempel på hvordan et
herskapshus i Kvadraturen kunne se ut på den tiden. Garmanngården hadde i tillegg en flott
beliggenhet i Søndre kvarter, på en av byens fineste og største tomter, med kort avstand til
havnen nedenfor. (Dronningens gate het opprinnelig Strandgaten og var Kvadraturens
havnegate mot Bjørvika. Havneområdene har etter hvert blitt fylt ut slik at Garmanngården
nå ligger et godt stykke unna sjøen.) Johan Garmann, som overtok huset i 1647, eide blant
annet Nordmarka. De som eide skogsområder eller sagbruk var blant de rikeste i Christiania.
Mye av byens inntekter kom fra trelasthandel, hvor salg av tømmer til England og Nederland
var spesielt viktig. Tømmeret ble fløtet nedover Akerselva og ferdig oppsaget plank ble lagret
som bordstabler ved havnen før det ble lastet om bord på skip.
For overklassen var det viktig å vise at man var rik og hadde råd til å bo i et stort hus.
Overklassens hus var også nydelig dekorert innvendig. Huset besto gjerne av flere stuer, en
dagligstue og en storstue, i tillegg til sengekammer og et mindre kammers. Kanskje hadde
også barna sine egne små rom. Møblene var dyre, ofte trukket med gyllenlær og også
veggene ble trukket med dette svært kostbare materialet. Det ble brukt tunge ullstoffer og
tekstiltapeter, farger som var populære var rød, gul, brunt og gull. Tak og vegger var også
dekorert med vakre motiver, ofte fra Østen. Mange rikmenn hadde vært ute og reist og blitt
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inspirert. I bakbygningen lå kjøkkenet og tjenerens værelser. Disse var helt enkle og hadde
ingen dyre møbler eller dekor. Det var stor forskjell på fattig og rik, og tjenerne blandet seg
ikke med herskapet annet enn når de skulle stå til tjeneste.

Vi har ikke så mange portretter av barn fra 1600- og 1700-tallet, men til venstre ser vi en liten pike malt i
1649. Hun har klær som ligner de voksnes. Gutten til høyre er malt på 1830-tallet, men gir oss et godt
inntrykk av hvor flotte barneklærne hos de velstående familiene var. Gutten heter Michael Knut
Chr.Wyller. Hans far var grosserer og kjøpmann og eide Kirkegata 23 i Kvadraturen. (Foto: t.v. Nordiska
museet, t.h. faksimile Oslo Bys historie)

Det var også viktig for barn å kjenne sin plass. Det ble sagt at «Barn skal sees, men ikke
høres». Det betydde at barna skulle sitte pent og stille og ikke snakke, med mindre de
voksne henvendte seg til dem. Barna ble kledd opp som små voksne og gikk i klær som var
kopier av de voksnes klær. Pikene hadde lange blondeunderbukser under de store kjolene og
småguttene hadde dress. Barna fikk være med på de voksnes selskaper, men måtte holde
seg pent i ro. I hverdagen fikk de lov å leke, men det skulle ikke være for voldsomt. Guttene
hadde typiske gutteleker, som tinnsoldater, trehest og tresverd, mens jentene lekte med
dukker, koppestell og dukkehus. Det gikk ikke an for gutter og jenter å leke med hverandres
leker, det var et veldig sterkt skille mellom kjønnene.
I velstående kretser ble det forventet at guttene utdannet seg slik at de kunne følge i farens
fotspor, få en god jobb og tjene mye penger. Gutter fra velstående familier fikk undervisning
ved Katedralskolen fra de var 10 år gamle. Inntil da, ble de ofte undervist hjemme av
privatlærer. Jenter i rike familier gikk ikke på skole, men lærte å lese og skrive hjemme.
Senere kom det noen privatskoler for piker. Etter hvert ble det viktig å kunne språk, for å
kunne føre seg i selskapslivet, og mange unge jenter lærte fransk og engelsk. De lærte også å
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tegne og spille et instrument, samt håndarbeid og det som ellers trengtes i huset. Men for
det meste skulle jentene ta det med ro, det ble sett på som farlig hvis en pike anstrengte
seg. Hun skulle ikke løpe eller snakke høyt, men hun fikk lov å danse. Matematikk ble også
sett på som skummelt for jentenes hjerner.
For jentene var ikke utdanning så viktig. Det var viktigere å bli gift, men jentene kunne ikke
gifte seg med hvem som helst. For familiene var det viktig at barna giftet seg med noen fra
samme del av samfunnet. Det vil si at folk fra rike familier giftet seg med hverandre og folk
fra arbeiderklassen giftet seg med hverandre. Mange fikk ikke selv velge hvem de skulle gifte
seg med, og kjærlighetsekteskap var ikke vanlig.
Etter Garmanns tid har huset hatt mange ulike eiere og huset ser annerledes ut nå enn da
det var nytt. I 1733 bestemte kong Christian 6. at Garmanngården skulle fungere som nytt
rådhus for byen og i 1750 ble huset bygget på og utvidet til dobbel størrelse.
1. Hva ligger i uttrykket «Barn skal sees, men ikke høres?»
2. Er det stor forskjell på lekene som barna i Garmanngården kunne leke med og de
lekene dere har i dag? Er det fortsatt forskjell på gutte- og jenteleker? Hvorfor
det?
3. Hvorfor kunne ikke en rik gutt gifte seg med en fattig pike eller en rik pike gifte
seg med en fattig gutt?
4. Hvorfor tror du det var viktig for de rike å vise fram at de hadde mye penger?
5. Hvordan tror du det var å vokse opp i Garmannsgården i forhold til i
Waisenhuset?
6. Tegn en gutt og ei jente fra Garmanngården med typiske 1600-tallsklær og leker
de hadde på den tiden.
7. Fotografer Garmanngården og nabohusene mot Dronningens gate. Når dere
kommer tilbake til skolen, kan dere tegne husene med sjøen nedenfor slik det var
da de ble bygget.
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Utvikling av norsk selvstendighet under svensk styre
1. Christiania torg
Christiania etter 1814 var en by i forandring og vekst. Så lenge unionen med Danmark varte,
var Christiania en liten by med begrenset politisk og økonomisk makt. Hovedstaden i
Danmark-Norge hadde vært København og lite penger var brukt av danskene for å bygge
opp flotte og viktige bygg i den norske provinshovedstaden. Norge gikk i union med Sverige i
1814, Norge fikk større selvstendighet og Christiania status som Norges hovedstad. Som
hovedstad skulle Christiania huse Norges nasjonalforsamling (Stortinget)
regjeringsdepartementer, høyesterett og børs. Alle disse viktige funksjonene fikk i første
omgang plass innen Kvadraturen, mange av dem i eksisterende bygninger. I general
Haxthausens gård ved Christiania torg flyttet Universitetsbiblioteket inn i 1816. Stortinget
overtok Katedralskolens store aula (der hvor Posthuset ligger i dag).
Mellom 1800 og 1850 doblet folketallet i Kvadraturen seg, fra 4895 i 1815 til 8077 i 1845, i
følge folketellingene. For å få plass til alle de nye innbyggerne og statsfunksjonene ble det
tillatt å bygge toetasjes bygninger i utmurt bindingsverk inne på tomtene, bak hovedhuset.
Mange hus ble påbygd og loft og uthus ble innredet til boliger.
Christiania på 1800-tallet. Byen ligger fortsatt innenfor Kvadraturen. Slottet ligger for seg
selv på en høyde utenfor byen. (Foto: Oslo Museum)
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Norges Bank

Foto:1899 Jensen/Oslo Museum

Norges bank ble bygget i 1828 og var fram til 1897 filial for Norges Bank hovedkontor, som lå
i Trondheim. Fra 1897 lå Norges Banks hovedkontor her på Bankplassen. En bank måtte
være staselig og mektig og bygningen har tunge søyler, som et klassisk tempel, samtidig som
fasaden er ryddig, balansert og enkel, uten for mye pynt. Denne stilen kalles empire.
I Norges Bank ble det selvsagt oppbevart både penger og gull, og nyttårshelgen 1835 ble det
utført et innbrudd i banken, som ingen noen gang hadde sett maken til! Mestertyven Ole
Høiland klarte å ta seg gjennom alle de syv dørene til det innerste hvelvet og få med seg hele
64 000 spesidaler. Det er omtrent det samme som 250 000 kr i dag, enormt mye penger på
den tiden. Tenk at et brød f.eks. bare kostet noen øre.
Ole Høiland var det vi kan kalle kjendis tidlig på 1800-tallet. Han var kjent over hele landet
for sine mange tyverier og innbrudd, selv om han ble tatt og satt i fengsel, klarte han alltid å
rømme på den ene spennende måten etter den andre. Det fantes jo hverken tv eller
internett, men i avisene kunne folk lese om hvordan Ole Høiland rømte ved å bryte opp
fotlenkene sine og dirke seg ut av fangehull. En gang firte han seg ned fra et loftsvindu ved
hjelp av et sammenknyttet laken. Hver gang var han lenge på frifot og lekte katt og mus med
politiet før de fikk tak i ham igjen.
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Da Ole Høiland skulle rane Norges Bank, måtte han planlegge grundig. Han valgte romjulen,
ettersom det da var stille og rolig i banken. Fire kvelder streifet han rundt kvartalet, og til
slutt husket han utenat hvordan den store hovednøkkelen med hele fjorten hakk så ut. I skjul
tok han også en avstøpning av nøkkelhullet. Så bestakk Ole to av vaktene slik at han kunne
komme seg inn og studere de syv dørene inn til hovedhvelvet. Hjemme satt han lange
kvelder og laget kopier av nøklene. Den siste måtte han file lenge på før den til slutt passet,
men endelig, like før nyttår kom han seg inn, og stakk av med en hel liten formue. Ole
Høiland passet på å låse alle dørene grundig etter seg så det skulle ta lang tid før tyveriet ble
oppdaget, så stakk han til skogs. Han delte opp pengene og gjemte dem rundt omkring. Hele
syv uker var han på rømmen før han til slutt ble arrestert den 21.januar og satt i en celle på
Akershus. Selvsagt klarte han å rømme en siste gang, men så ble han sperret inne for godt og
døde på cellen i 1848.
Etterpå klarte politiet å finne igjen ganske mye av ransutbyttet, men 18 000 spesidaler kom
aldri til rette og hvor de har blitt av, er den dag i dag et mysterium.
Hva måtte arkitekten tenke på når han skulle tegne en bankbygning, og hvorfor?
1. Hvorfor var det viktig hvordan banken så ut?
2. Har du sett noen andre bygg i Oslo du syns ligner litt på Norge Bank?
3. Vet du hvordan en gammeldags nøkkel ser ut?
4. Hvordan tror du et fangehull så ut på den tiden?
Forestill deg at du er Ole Høiland og at du nettopp har ranet Norges Bank. Hvilken
fluktrute ville du ha valgt? Tegn inn ditt forslag på vandrekartet.
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2. Bankplassen med Christiania teater
Etter 1814 var man opptatt av at Norge skulle bygges opp som en selvstendig nasjon, selv
om landet var i union med Sverige. Nasjonsbyggingen handlet ikke bare om politikk og
økonomi, men også om språk og kultur. Under dansketida hadde nordmenn fått utdanning
på dansk og universitetet hadde ligget i København, fram til Oslo endelig fikk sitt eget
universitet i 1811. Nå som unionen med Danmark var over, var derfor mange forfattere,
diktere og språkfolk opptatt av å skape et eget norsk skriftspråk. Ivar Aasen reiste landet
rundt for å studere norske dialekter som han brukte som utgangspunkt for å lage det
nynorske skriftspråket. Andre sentrale personer i debatten omkring det norske var de to
dikterne Henrik Wergeland og Johan Sebastian Welhaven. Mens Wergeland ønsket å fri seg
fra det danske språket og påvirkningen fra Danmark, ønsket Welhaven å videreføre arven fra
dansketida. De to mennene kranglet mye og ofte. En av de mest kjente kranglene deres fant
sted i Christiania teater, som lå ved Bankplassen.

Henrik Wergeland til venstre, Johan Sebastian Welhaven til høyre. (Begge foto: Oslo Museum)

Christiania teater ble drevet 1837-99 på Bankplassen, i en bygning som nå er revet. Det var
stadskonduktør (forklaring) Christian H. Grosch som var tegnet bygget og han samarbeidet
med den danske teatermaleren Troels Lund, som dekorerte bygningen innvendig. Teateret
hadde ca. 800 plasser. I 1863 ble teateret utvidet, og kunne da huse 900 tilskuere.
Orkesteret satt i orkestergraven foran scenen og besto av 30 musikere. De spilte til
forestillingene.
Det var viktig å få et norsk teater. Norge var blitt fri fra Danmark og den svenske
skuespilleren Johan Peter Strømberg hadde i 1827 startet sitt eget teater i Oslo, men det var
vanskelig å drive. Han fikk ingen penger i støtte, Strømberg måtte skrive teaterstykkene selv,
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og skuespillerne var danske. Han forsøkte å starte en teaterskole for å utdanne norske
skuespillere, men dessverre gikk det ikke så bra. Det viste seg at Strømberg ikke visste så
mye om hvordan man skulle drive teaterskole.
I stedet ble altså Christiania Teater bygget. I 1837 ble det holdt en konkurranse om hvilket
stykket som skulle spilles som åpningsforestilling. Andreas Munch vant med stykket «Kong
Sverres ungdom». Den kjente dikteren Henrik Wergeland deltok også i konkurransen med
stykket «Campellerne» og selv om han ikke vant, ble det bestemt at stykket skulle oppføres
senere. Wergeland var svært opptatt av at Norge skulle bryte alle bånd til Danmark og skape
sin egen norske identitet. En annen dikter, Johan Sebastian Welhaven, var ikke like bastant
når det gjaldt dette, og de to dikterne og tilhengerne deres var ofte i strid. Wergeland var
nok den mest aktive av dem, han deltok blant annet i en pipekonsert i Strømbergs teater
under stykket «Fredsfesten». Han mente to norske bønder i stykket ikke ble fremstilt som
ekte og norske nok.
Da «Campellerne» skulle oppføres i januar 1838 var salen i Christiania teater fullsatt.
Welhavens tilhengere hadde selvsagt møtt fram i stort antall for å lage bråk. De hadde kjøpt
inn fløyter og hadde med seg munnspill og diverse instrumenter. Allerede før forestillingen
startet satte de i gang med piping og blåsing. «Klapning, trampning, bravo- og hurraraab
søgte forgjæves at døve den fryktelige musik fra piperne». Det ble ikke stille før orkesteret
begynte å spille nasjonalsangen! Etter første akt begynte oppstandelsen igjen. Den varte
nesten en time og ble en kamp mellom Wergeland og Welhavens tilhengere om hvem som
kunne holde ut lengst. De vanlige tilskuerne forsøkte igjen å klappe og rope hurra mot
scenen for å få bråkmakerne til å holde opp, noen kastet til og med kalosjer på dem, men til
ingen nytte. Det låt som en rasende storm. Politiet kom, men fikk ikke gjort stort,
opprørerne var for mange. Først etter at skuespiller Peter Nielsen fra scenen oppfordret
publikum til å holde seg i ro, fikk man endelig spilt stykket ferdig. Men etterpå brøt levenet
løs for tredje gang. Publikum oppe i losjene bombarderte flokken som pep nede ved scenen
med papirkuler, skråtobakk og stekte epler. Noen kastet kobbermynter. Damene lot seg også
rive med, de viftet med lommetørklær og delte ut både stekte og ustekte epler til kasting,
som de egentlig hadde med seg som snacks. Politimesteren beveget seg mellom
benkeradene og forsøkte å beslaglegge fløyter og pipende instrumenter ved hjelp av flere
konstabler. Noen ble slått med stokker, fikk parykkene revet av og det brøt ut fullt slagsmål.
Det fortsatte på plassen utenfor teateret. Om det var Wergeland eller Welhavens tilhengere
som vant ble man ikke enige om, og man fortsatte å diskutere saken i avisene i lang tid
etterpå.
En av dem som ble personlig berørt av den stadige kranglingen mellom Wergeland og
Welhaven var Wergelands lillesøster, Camilla, som var inderlig forelsket i Welhaven. Camilla
og Johan Sebastian skrev brev til hverandre, men det hele endte med stor kjærlighetssorg
for Camillas del. Hun giftet seg senere med Peter Jonas Collett, og er kjent for ettertiden som
Camilla Collett. I 1855 ga hun ut romanen Amtmandens Døttre, som handler om kvinners
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rolle i samfunnet og om jentenes manglende mulighet til selv å bestemme over eget liv og
hvem de skulle gifte seg med.
Christiania Teater, hvor teaterslaget fant sted, fikk etter hvert et bra repertoar, en stab av
dyktige norske skuespillere spilte ny norsk dramatikk av bl.a. Ibsen og Bjørnson. Vi kan nok si
at «Campellerslaget», som slåsskampen ble kalt, var med på å starte en interesse for å gjøre
teateret mer norsk. Etter hvert ble teaterbygningen på Bankplassen for liten og man begynte
å bygge ett nytt teater – Nationaltheateret. Da det sto ferdig i 1899, ble Christiania Teater
stengt og bygningen revet. I dag er det Norges Banks nybygg fra 1980-tallet som står der
teateret engang sto.
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Welhaven og Wergeland skrev gjerne dikt på rim om sine følelser og opplevelser. Om
utviklingen av Christiania på 1800-tallet, skrev Henrik Wergeland:
Hvor koen gik, da jeg sidst den saae,
Sig strakt har skinnende Gader hen
Saa ei jeg kjender mig meer igjen.
De synes komme ved Trylleri
Gesvint som i Newyork og Saint Louis,
Somom Kristiania dem av sin Kjerne
Skjød ud som Straalerne af en Stjerne.

Johan Sebastian Welhaven, på sin side, skrev dikt om sitt første møte med Camilla
Wergeland:
Der kom en Stands i Soireen,
da Præstens Datter traadte ind,
og Sladren som gik om Theen,
blev stum ved hennes lette Trin.
Den fine Alf paa 16 Aar
var fostret i de grønne Dale,
og i vor vinterlige Dvale
vi studsede ved hennes Vaar.
1. Hvordan tror dere Wergeland ville ha beskrevet dagens Oslo? Skriv et dikt på 4
linjer hvor dere beskriver dagens Oslo. Fremfør diktene for hverandre.
2. Oslopolitiet pleier ofte å legge ut korte meldinger på twitter om ting som skjer i
byen. Hva slags tweet kunne man ha lagt ut om teaterslaget? Skriv et forslag.
(Husk at en twittermelding har maks 140 tegn.)
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Foto: Oslo Museum

Maleriet ovenfor er malt av Christian Heinrich Grosch i 1838 og viser hvordan Bankplassen så ut
på den tida. Det store bygget midt i bildet er Christiania Teater.
1. Forsøk å finne ut omtrent hvor på plassen Grosch kan ha sett dette motivet fra.
Fotografer eller tegn Bankplassen slik den ser ut i dag.

2. Bankplassen er i dag omringet av mange forskjellige bygg, blant annet tre
bankbygninger fra ulike perioder, Waisenhuset, flere bygårder og Café Engebret.
Velg ut to bygninger som du fotograferer/lager skisser av. Du kan selv velge om
du ønsker å fokusere på byggene i sin helhet eller enkelte detaljer som du synes
er spesielt interessante. Hvilke forskjeller legger du merke til? Hva kan påvirke
utseendet og størrelsen til et bygg?
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3. Grev Wedels plass

En frodig Grev Wedels plass i 1870 (Foto: Ukjent/Oslo Museum)

Grev Wedels plass har en spennende og litt rar historie. På 1600-tallet lå området under
vann. Sjøen gikk helt opp til Bankplassen, som vi nettopp har passert. (Tidligere sjøkant er
inntegnet som blå, heltrukken linje i kartet.) Etter hvert som man bygget ut brygger og fylte
ut med stein og jord i sjøen, utvidet man byen. Helt frem til 1815 stod likevel den østlige
delen av Grev Wedels plass under vann.
Så lenge Akershus fungerte som en ordentlig militær festning tilhørte området det norske
forsvaret. Senere var det planer om å bygge Storting og Høyesterettsbygninger her, men det
ville ikke militæret ha noe av. Området ble også vurdert som mulig plass for kongebolig før
Slottet ble bygget, men kong Karl Johan likte ikke at straff-fangene fra Akershus festning
skulle gå rett forbi boligen hans. De hadde nemlig lenker på føttene som klirret når de gikk
og kongen ville ikke bli vekket av lyden av fotlenker tidlig om morgenen.
I dag heter området Grev Wedels plass, oppkalt etter grev Wedel-Jarlsberg. Grev WedelJarlsberg var en veldig rik og mektig mann i Norge på begynnelsen av 1800-tallet. Familien
hans tilhørte adelen, i tillegg hadde han giftet seg med dattera til Peder Anker, som blant
annet eide Bogstad gård ved Bogstadvannet.
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I 1814, da den norske grunnloven ble skrevet på Eidsvoll, var grev Wedel-Jarlsberg og hans
svigerfar, Peder Anker, blant Eidsvollsmennene. Selve Eidsvollsbygningen hvor grunnloven
ble skrevet, tilhørte Carsten Anker, Peder Ankers fetter. Under grunnlovsforsamlingen på
Eidsvoll var både Peder Anker og grev Wedel-Jarlsberg blant dem som mente at Norge burde
gå i union med Sverige i stedet for å kreve sin selvstendighet med en gang. Etter at Norge i
november 1814 offisielt inngikk union med Sverige, ble grev Wedel-Jarlsberg Norges
finansminister i flere perioder frem til 1822. Hans svigerfar, Peder Anker, ble utnevnt til
Norges første statsminister.
Gamle Logen, som ligger på sørsiden av Grev Wedels plass, ble bygget som konsert- og
selskapslokale på initiativ fra Wedel-Jarlsberg. Bygningen ble oppført mellom 1836-1839 og
åpningen ble feiret med et borgerball, hvor både kong Karl III Johan og kronprins Oscar var til
stede som æresgjester. Bygningen var et viktig møtested for velstående borgere i Christiania
og ble brukt både til ball og konserter. I tillegg var der en populær restaurant og kafé i
kjelleretasjen, hvor mange kunstnere og forfattere møttes. Blant de som pleide å spise og
drikke i restauranten finner man menn som Edvard Grieg, Henrik Ibsen, Ole Bull, Henrik
Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson. Disse mennene hørte til datidens kulturelite og var
viktige for utviklingen av norsk litteratur, musikk og teater. Edvard Grieg og Ole Bull holdt i
tillegg flere konserter i den store konsertsalen, kalt Store Sal.
Etter hvert som nye, viktige bygninger ble bygget utenfor Kvadraturen, ble området rundt
Grev Wedels plass mindre sentralt og dermed også mindre populært.
Under andre verdenskrig, fra 1940-1945, brukte tyskerne området til brakker. Etter krigen
var det blant annet bensinstasjon på grev Wedels plass, og Gamle Logen ble brukt som
kontor og møteplass for de som losset og lastet båtene ved Oslo havn.
På 1980-tallet ble plassen tilbakeført som parkområde og Gamle Logen restaurert til dagens
utseende.
Et annet hus med en helt spesiell historie er det store rosa trehuset. Hvordan kan det ha seg
at en stort, staselig trebygning er oppført i en del av byen hvor det opprinnelig var
murtvang? Svaret er rett og slett at bygget ikke opprinnelig ble bygget i Kvadraturen. Dette
huset kalles Militærhospitalet og er en gammel bygning, fra 1807. I dag er det kontorer i
bygningen, men det ble egentlig bygget som hospital – sykehus – for militæret. Og det lå
slett ikke her, men oppe på et sted som het Hammersborg, hvor Regjeringskvartalet og
Deichmanske hovedbibliotek ligger nå. Da Militærhospitalet ble bygget, hørte Hammersborg
ikke med til Christiania by. Derfor kunne man bygge en så stor bygning i tre. Innenfor
bygrensene var det murtvang – alle husene måtte bygges i mur eller utmurt bindingsverk for
å unngå brann.
Til å begynne med var Militærhospitalet et sykehus kun for soldater. Begynnelsen av 1800tallet var en urolig tid, med mange kriger i Europa. Aller viktigst var Napoleonskrigene, hvor
Norge var med fra 1807 sammen med Danmark på Napoleons side. Noen soldater trengte
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behandling for krigsskader, men ofte var det forskjellige typer sykdommer som gjorde at
soldatene ble innlagt på sykehuset. Faren for smittsomme sykdommer var faktisk en viktig
årsak til at Militærhospitalet ble bygget langt unna Festningen, hvor soldatene vanligvis
holdt til. Man ønsket å skille de syke soldatene fra de friske, kampklare soldatene på
Akershus festning.
Fra 1826 ble Militærhospitalet gjort om fra militært sykehus til vårt første Rikshospital.
Bygningen fikk dermed betydning for utviklingen av det norske sykehusvesenet.
Grunnen til at Militærhospitalet ikke lenger står der hvor det først ble bygget, er at man på
1950-tallet begynte å bygge nye regjeringskontorer ved Militærhospitalet. Egentlig var
planen å rive Militærhospitalet, men fordi det var en gammel og fin bygning ble hele
bygningen demontert/tatt ned og lagret som byggesett på Folkemuseet på Bygdøy. Der lå
det helt til begynnelsen av 1980-tallet, da det ble satt sammen igjen og pusset opp her det
står i dag.

Militærhospitalet til høyre, på sin opprinnelige tomt i byen. Alleen rett fram står der den dag i dag, og
leder fram til Høyblokka i Regjeringskvartalet. (Foto: Holland/Oslo Museum)
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