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Planområde for Lille Uranienborg – Landsbyen bak slottet 

 

Introduksjon:  Kvartalet «Lille Uranienborg» er Oslo-historie i miniatyr. Utviklingen 

av denne del av byen fra midten av 1800-tallet og frem til 1930-årene har gitt kvartalet et 
typisk Oslo-uttrykk. Blandingen av karré-bebyggelse med enkelte trevillaer og innslag av 
funkis gjør kvartalet unikt i forhold til Oslos arkitekturhistorie. Dessuten representerer 
kvartalet en kulturhistorie av nasjonal betydning. 

 
Kvartalet har mange selvgrodde «restarealer» eller arealer og som ikke gir noe spesielt til 
miljøet, men som har stort brukspotensial. Området er modent for foredling av 
eksisterende kvaliteter og supplering på kulturmiljøets premisser. I en by i vekst der 
fortetting utgjør en hovedstrategi må det være mulig å eksperimentere med ulike typer for 
fortetting der svaret ikke alltid er å fortette med blokker. 



 
 

Bevaringsverdig område bak Slottet - Lille Uranienborg 
Kvartalets status i dag 
Parkveien 27, 29 og 31B med forhager og bakgårdsbygg er fredet. 

Oscars gate 26B og 28B er vernet etter Plan-og bygningsloven. 

Noen få bygninger har uavklart vernestatus. 

De resterende bygninger er kommunalt listeført, Gul liste. 

 
Et Paradoks 
Området bak slottet avgrenset til Parkveien-Colbjørnsens gate-Oscars gate og 

Uranienborgveien samt Homansbyen er vernet etter Plan- og bygningsloven. Det er et 

paradoks at ikke også kvartalet «Lille Uranienborg» har den samme status tatt i betraktning 

de betydelige kulturhistoriske verdiene som området representerer. 

 

Historien  
v. Harald Chr. Aartun (lektor/ beboer i kvartalet)    

 

Kvartalet Hegdehaugsveien – Parkveien – Uranienborgveien – Oscars gate speiler mer enn 

300 års historie. I 1714 fikk Leiv Holst bevilling på en løkke sydvest for Hegdehaugsveien. I 

løpet av 1700-tallet skiftet den eiere og hadde etter hvert et to etasjers våningshus, låve og 

fjøs.  

Løkken ble i 1821 kjøpt av kong Carl Johan. Den skulle sammen med andre løkker i området 

legges til Slottsparken. Men slottsarkitekt Linstows planer om utvidelse av Slottsparken ble 

forkastet. Løkken hadde forskjellige navn, men på kart fra 1844 og utover har den navnet 

Lille Uranienborg. 



Første utparsellering – villaene mot Slottsparken 

Årene 1845 – 47 ble det ført opp tre staselige villaer med representative forhager, mens 

gårdsrom og uthus for daglige gjøremål ble skjult bak. De ble alle liggende ut mot 

Slottsparken, til en nettopp påbegynt vei fra Hegdehaugsveien til Drammensveien. I dag 

Parkveien 27,29 og 31B.  

Parkveien 27 skal være den eldste private murvilla i Oslo, utformet i nyrenessansestil. Bak 

villaen lå det to sidefløyer. Den ene er fremdeles intakt. Den spesielle murvillaen ble på 

folkemunne senere kalt «Bertelosten» etter bilimportøren Bertel O Steen, som drev handel 

her fra 1913.   

 

 

 
 
Villaene i Parkveien 29 og 31B, bygget i 1847, var de første i sitt slag i Norge og danner 

utgangspunktet for Sveitserstilen. Komponisten Halfdan Kjerulf bodde i Parkveien 29 fra 

1851 til 1858, og han kalte huset «Romancefabriken». Professor Jonas Collet og hans kjente 

hustru Camilla (født Wergeland) var leietakere i Parkveien 31 på slutten av 1840-tallet. 

Villastrøket markerte overgangen fra by til land, og sveitservillaene er de eneste 

gjenværende trebygg etter reguleringen av Linstow-planen. De speiler byggeperiodens 

brytning mellom empirestilens stramhet og romantiske strømninger på tilsvarende måte 

som Slottet og Slottsparken, og er enestående dokumentasjon på det stilskiftet som gjorde 

seg gjeldende på 1840-tallet. Det er ingen hovedsteder i Norden som har bevart de første 

villaene så sentralt i bymiljøet som i Parkveien. 

Disse villaene med forhager og bakgårdsbygg ble fredet i 2002. 

 

 



 
Styrtebad Karlsro                                                 Smia 

 

Hus fra 1850-tallet 
På begge sidene av adkomsten fra Hegdehaugsveien lå det fra midt på 1850-tallet to 

hovedbygninger, en liten bakgårdsbygning og ei lita smie, for øvrig brukt av Slottet. 

Den ene bygningen, «Styrtebad Karlsro» var fellesbad for villaene i området. Det er det 

eldste bevarte badet i Oslo. 

 

Den andre bygningen er den hvite sveitservillaen fra 1855. Stikkveien inn fra 

Hegdehaugsveien ble kalt Badehusgaden og er en idyllisk liten brostenlagt gate. I en avtale 

fra 1876 mellom de berørte eierne ble det bestemt at «veistykket aldri skal kunne 

bebygges». Dessuten har Uranienborgveien 9 – 11 veirett ut til Hegdehaugsveien. 

 

  
 

 

Sjøoffiser og senere Marineminister Wolfgang Haffner kjøpte i 1849 grunnen til 

(Uranienborgveien 9-11) og satte da opp en romansk- klassisistisk villa i 1851. Der hadde 

Roald Amundsen sin oppvekst på 1870-tallet og frem til 1893. Han tok navnet 

«Uranienborg» med til den villaen han senere bygde på Svartskog. 

I 1854 solgte kong Oscar 1 resten av Lille Uranienborg til brødrene Homan. Og dermed var 

utviklingen av Homansbyen i gang. De første Homans-husene var Hegdehaugsveien 32, 

oppført i 1858 og Oscars gate 28 og 30, oppført i 1859. 
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Bygårdene kommer 
Utover på 1870 og 1880- tallet kommer murgårdene fra hjørnet av 

Parkveien/Hegdehaugsveien og ut mot Hegdehaugsveien. Samtidig bygges også murgårder i 

hjørnet av Parkveien/Uranienborgveien. Uranienborgveien 7 der Camilla Collet også hadde 

bodd, ble revet og i 1884 erstattet av Otto Anderssens store skolebygning. 

 

 
 

Under byggeboomen 
På 1890-tallet ble kvartalet ytterligere fortettet. I Hegdehaugsveien 24 etableres Solbergs 

bakeri og konditori – markert med den store bakeripipen som er godt synlig den dag i dag. 

 

På Haffners eiendom ble det i 1893 oppført to elegante leiegårder ut mot gaten, 

Uranienborgveien 9-11, en på hver side av løkkevillaens inngangshage. Den ene, i dag 9A, ble 

brukt som kongelig hospits til besøkende fra Stockholm til Slottet. Fra sommeren 1944 

fungerte «Butikken» i samme bygning som matdepot for den sivile motstandsbevegelsen. 

 

På hjørnet av Hegdehaugsveien og Oscars gate ble den gamle Homans-villaen revet, og det 

ble ført opp to store leiegårder, Hegdehaugsveien 32 og Oscars gate 26. 

 

Enda en skole 
I 1897 kom en ny skole i kvartalet. Peter Quam var en pedagogisk foregangsmann. Han 

startet egen skole i Christiania i 1861. Den første kvinne som tok middelskoleeksamen i 

Norge 1875, gikk hos Quam. I 1884 innførte han felles undervisning for gutter og jenter – 

noe til da ukjent i den høyere skole. 

Etter å ha holdt til flere steder i byen, fikk han i 1897 sin egen skolebygning i Oscars gate 30. 

Etter hvert overtok Sigurd Halling ledelsen, og skolen kom fra da av til å hete Hallings skole. 

På 1950 og 1960- tallet hadde Universitetet lokaler i bygningen. Bygningen ble revet i 1970. 

 

Midt i kvartalet 
Etter byggeboomen, som endte i 1899, skjedde det lite i kvartalet. Et par hus i nybarokk og 

nyklassisisme ble oppført mot Oscars gate – men ellers var det funkisanlegget i 

Uranienborgveien 9-11, oppført 1932- 1933, som innvarslet en ny tid. Det U-formete           



teglhuskomplekset i 6 etasjer med 116 leiligheter og midt i kvartalet var meget moderne ut 

fra sin tid. Man tok skrittet fra 1800-tallet inn i en ny tid i løpet av få år. 

 

Studentersamfundet ville i 1918 bygge sitt eget hus, men landet på å ominnrede bygningen 

som nå er Uranienborgveien 11A, i sin tid bare kalt U11. 

 

 
 

Lille Uranienborg / Landsbyen bak Slottet – kvaliteter å ta med seg videre 
Området Parkveien 27, 29 og 31B som i dag er fredet, må sees i sammenheng med det store 

gårdsrommet tilhørende Hegdehaugsveien 28 og 30. De to enhetene faller sammen i tid, har 

delvis sammenfallende arkitektur og ligger tett opp til hverandre. 
 

Gårdsrommet har betydelig kulturhistorisk verdi. Det rommer Oslos eldste eksisterende bad, 

«Bad Karlsro», der den gamle olla fremdeles er intakt. Videre den gamle Smia, brukt av 

Slottet, den vesle murbygningen, mulig verksted og den hvitmalte sveitservillaen, 

(Hegdehaugsveien 28B). Den brostenlagte gaten, også kalt «Badehusgaden», løper 

fremdeles tvers gjennom gårdsrommet.  

 

Alle de ærverdige trærne sammen med de sjarmerende bygningene gir stedet en spesiell 

atmosfære og danner en perle av et kulturhistorisk miljø.  

 

Badehuset blir i dag brukt som galleri og atelier. Sveitserhuset rommer bl a Marthes 

Lekestue, som er særegen i sitt slag og med kvalitet. 

 

For en som bor i kvartalet, kan det ikke unngås å registrere alle som av ren nysgjerrighet går 

inn i gårdsrommet fra Hegdehaugsveien. De blir nesten målløse av hva de ser. Mange tar 

bilder, og flere har kommentert at det er slike gårdsrom de nå bare ser i Paris.   

 

Dessverre er deler av bakgården i ferd med å forfalle. Det bør snarest mulig tas grep.  



 

 
 

 

En enkel egnethetsanalyse  
Potensialer for nybygging 

- Volumer, høyder 

- Stil, arkitektur 3dje vei / tradisjon/moderne 

- Tålegrenser 

- Integrering med nabogårdene 

- Parkering 
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