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I oktober 1792 sank et skip i Oslofjorden. Ombord på dette skipet 
var 11 år gamle Edvard Sills. Han ble funnet av redningsfolk og 

bragt inn til Christiania, dagens Oslo.

Edvard hadde mistet alt han eide, og snakket mest sannsynlig heller 
ikke norsk. Han var nemlig fra St. Croix, en øy i Karibia som var en 
koloni i det dansk-norske riket.*

Edvard visste heller ikke hvor han skulle. Alt han visste var at han 
var blitt sendt til Christiania av sin far, for å bo med tanten sin. Men 
han visste ikke hvem hun var. Edvard gikk derfor sammen med en 
politi konstabel fra hus til hus for å finne noen han kunne bo hos, og 
kanskje finne tanten. I Øvre Slottsgate fant de en familie som ville 
ta ham inn. Noen uker senere fant de ut at han hadde kommet til 
rett sted. Fruen i huset var faktisk tanten til Edvard!

*Fra 1537-1814 tilhørte Norge det danske kongeriket. 
Derfor het det Danmark-Norge. 

En koloni er et land eller et område som et annet 
land har tatt kontrollen over. Danmark- Norge 
hadde tre øyer i Karibia som var dets kolonier. I 
tillegg hadde de fort på kysten av Vest-Afrika der 
de kjøpte slaver og minst to handelsstasjoner i India.

J. C. Dahl. Forlis på den norske kyst, 1831. Nasjonalmuseet.

Dette heftet er en historisk byvandring for barnefamilier i Kvadra-
turen, en bydel i Oslo sentrum. På Edvards tid var dette hoveddelen 
av byen. Det het kvadraturen fordi kvartalene var kvadratiske. 

Heftet har to deler. I første del finner du fire minispill for mobil/
nettbrett, som gir et innblikk i hva som var typisk for byen og hvor-
dan det kan ha vært å være barn i Oslo på slutten av 1700-tallet. Til 
hvert av spillene finner du informasjon om det som er tema i spil-
lene. Du kan spille hjemme, men aller helst skal du ta med deg dette 
heftet til Kvadraturen og finne stedene der spillene foregår og spille 
dem der. I andre del kan du lese mer om Edvard og om Christiania.

Vi vil rette en særlig takk til Vidar Enebakk som tidlig i 2019 tipset 
oss om Christopher Hansteens minnetekst om Edvard Sills. Uten 
hans hjelp ville vi aldri kommet på sporet av Edvard.
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Del I
Spillene om Edvard 
og byvandringskart

Åpne kamera-appen på 
mobilen din (iOS) eller 
Google Lens (Android)

Trykk på lenken som 
kommer opp

Rett kameraet mot 
QR-koden

321

Slik bruker du QR-koder:

Bruk denne QR-koden for å 
laste ned appen så du kan spille 
spillene i heftet.
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Gå til Fred Olsens gate. Gå deretter til hjørnet ved det gule 
huset, som fremdeles står igjen fra 1700-tallet. Vil du se hvordan 
gatekrysset så ut på Edvards tid? Les av QR-koden.

Spill 1: Gatelangs
Å komme seg igjennom gatene i Christiania 
kunne være farefullt. Det var ikke biler som 
i dag, men du kunne bli løpt ned av hester 
og kuer. Det bodde nemlig dyr i mange av 
bakgårdene, og gatene var ujevne. Heste-
møkk og søppel samlet seg i gata og lå der 
som en illeluktende bekk til regn skylte det 
ut i fjorden.

Spill #1
Du har fått i oppdrag av tanten din å dra til fiskemarkedet. 
Men da må du komme deg trygt igjennom trafikken. Lykke 
til! Og pass opp!

J. Flintoe. Jordbær- og tyttebærselgere på Drammensveien(...). Nasjonalmuseet.

J. Flintoe. Utenfor en brennevinskneipe ved Christiania. Nasjonalmuseet.
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Spill 2: Fiskemarkedet 
Folk spiste ofte fisk i Christiania. Med fjorden i nærheten var det 
lett å enten fiske selv, eller kjøpe på fiskemarkedet der bønder 
solgte fangsten sin. 
 
Utvalget av fisk var stort; torsk, flyndre, ål, hvitting, 
kolje og sild. Folk spiste fisken både stekt, kokt 
og i suppe. I spillet er du Edvard, og du skal kjøpe 
ål for Tante Mette, som dere skal ha til middag. 
Stekt ål var en populær rett på denne tida.

Gå til baksiden av Børsen. Her var det på slutten av 1700-tallet 
et fisketorg. Les av QR-koden for å se hvordan det så ut på 
Edvards tid.

Spill #2
Dette spillet går ut på at du skal hjelpe en fisker med å sortere 
fisken sin. Klarer du det, får du kanskje ålen som du trenger for 
å lage middag.

Oppskrift på stekt ål
Lag små kutt i ålen, og legg hakket persille inn i 
disse kuttene. Hvis ålen er stor kan den skjæres opp 
i stykker. Er den liten, kan den rulles sammen og 
festes med tynne pølsepinner.

Rull ålen i en blanding av mel, brødsmuler og salt. 
Deretter skal ålen stekes i smør til den får en lyse-
brun farge.

Saus lages slik: 
Mel og smør brunes i en panne, og spes ut med kraft 
til en tynn saus. Når den koker, har man i fiskesoya 
og cayenne. Sursyltet gresskar eller sylteagurk 
kappes i små biter og has i med litt eddik.

Oppskriften er hentet fra Fru Elisabeth Truchs 
Huusholdnings- og Kogebog, Christiania 1843.

Se oppskriften animert av Maria Eliassen.
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Spill 3: Språk
Hvordan man snakker kan fortelle mye om hvem man er og hvor 
man er fra. På 1700-tallet snakket mange av de rike folkene i Chris-
tiania dansk, og det var også dansk man lærte å skrive på skolen. Det 
var lett å høre hvem som kom fra bygdene, fordi de hadde andre 
dialekter.*

Gå til starten av Havnelageret, det store rosa bygget langs 
Havnepromenaden. Fra grusplassen foran Børsen og bort 
til tollboden lå det på Edvards tid sjøboder, altså varelagere.

I dette spillet skal du prøve å overtale en røff sjømann på 
havna om at du kan snakke som en sjømann. Spill #3

*
Særlig rundt havna i Christiania ble det 
snakket mange ulike språk. Språk som 
tysk, engelsk, dansk, russisk, nederlandsk, 
fransk, italiensk og spansk var ikke uvan-
lig. Hit kom det nemlig skip og sjøfolk fra 
hele Europa for å hente tømmer og levere 
varer av ulike slag. Mange i byen lærte seg 
litt av alle disse språkene. Norske sjøfolk 
snakket ofte godt engelsk, og gjerne litt 
tysk og fransk.

J. Flintoe. Tre mannsansikter og Leende kvinneansikter. Nasjonalmuseet.



Oslo Børs

R
ådhusgata

Fred. Olsens gate

Strandgata

Langkaia

Langkaia

4

T
ollbugata

Prinsens gate

1

3

13

Spill 4: Smugling
Smugling var vanlig på 1700-tallet. Å smugle varer vil si at man 
frakter dem inn eller ut av landet uten å betale toll*, altså penger, 
til staten. Varer som var vanlig å smugle inn til Norge på slutten av 
1700-tallet var flotte varer fra fjerne strøk, som silke og kaffe.

Gå til fremsiden av Tollboden i Tollbugata 1. På 1700-tallet 
var det også tollbod her, men den så annerledes ut. Les av 
QR-koden for å se hvordan det så ut på Edvards tid.

I dette spillet skal du og vennen din Christoffer hjelpe faren 
til Christoffer. Han var toller på tollboden, og han trenger 
hjelp til å spionere på en smugler.

Spill #4

«Toll» er det du må betale for varer 
som går inn eller ut av landet. Tollen 
betales til myndighetene. Tollerne var 
de som samlet inn disse pengene, og 
dette gjorde de i Tollboden.

*

J. Flintoe, Tollvisitasjon ved Klingenberg, 1830. Oslo museum.



Del II
Hva vet vi om Edvard?

Rådhusgata 4, 6, 7, 10-14, 19 og 30 
Tollbugata 10 og 19          Nedre Slottsgate 1 og 2
Fred Olsens gate 2           Dronningens gate 11 og 13
Bankplassen 1B                 Kongens gate 1

Finn flere bygninger fra Edvards tid
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Hvor kom Edvard fra?
Edvard var fra St. Croix, en øy i Karibia, som var en del av det 
dansk-norske kongeriket på 1700-tallet. I det dansk-norske riket 
var den danske kongen også konge over Norge, og flere andre 
områder i verden var en del av hans rike.

Faren til Edvard var norsk, og var dommer på St. Croix. Edvards 
mor var en frigitt afrikansk slave. Vi vet lite om henne. Trolig hadde 
hun blitt røvet fra Afrika og fraktet til St. Croix. En del kvinnelige 
slaver på St. Croix arbeidet i husene til slaveeierne. Det var nok slik 
faren og moren til Edvard møttes. 

Faren til Edvard eide en plantasje*, hvor slaver måtte jobbe for å 
dyrke sukker.

P. L. Oxholm. Kart over St. Croix, 1799. Rigsarkivet, Danmark.
I forstørringen kan vi se plantasjen Petronella som tilhørte faren til Edvard. 

W. Clark. Fra Ten Views in the Island of Antigua, 1823. British Library.

En plantasje er en stor jord-
eiendom, hvor det dyrkes mye av 
én ting, for eksempel kaffe, te, 
sukker, bomull eller tobakk.

*
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Hvordan var St. Croix da Edvard 
vokste opp der?
St. Croix var en koloni i det dansk-norske riket fra og med 1733. Før 
det hadde øya tilhørt Frankrike. Under det franske styret hadde 
krig og sykdom utryddet mange av de opprinnelige innbyggerne, 
og det ble etablert sukkerplantasjer der som slaver* arbeidet på.

De fleste som bodde på St. Croix da Edvard vokste opp, var slaver. 
De hadde blitt røvet fra Afrika og tvunget til å arbeide på sukker-
plantasjer. Livet for slavene på St. Croix var brutalt. Arbeidet på 
plantasjene var hardt, og straffene var fryktelige for de som prøvde å 
rømme eller gjøre motstand. 

På slutten av 1700-tallet var det mange i Europa som mente at sla-
veri ikke var greit. Faren til Edvard mente at slaveri var galt, men at 
det var den eneste måten sukkerproduksjonen kunne fungere. Han 
mente at den beste løsningen var å gi slavene gode levekår.

*
En slave er en person som ikke selv 
kan bestemme over livet sitt. Han 
eller hun er eid av noen andre, og 
kan selges og kjøpes. 

F. von Scholten. Mount Washington på St. Croix, 1839. Museet for Søfart, Danmark.

H. G. Beenfeldt. Havneplassen på St. Croix, ca. 1788-94. Museet for Søfart, Danmark.
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Hvorfor kom Edvard til 
Christiania?
Faren til Edvard ble alvorlig syk i 1791. Han bestemte da at Edvard 
skulle flytte til sin tante i Christiania. Edvard var 10 eller 11 år da han 
startet sin reise til Christiania.

Da faren døde i 1792 fikk 
Edvard en arv på 500 
riksdaler*. I testamentet 
kalte han Edvard «en 
fattig gutt i Norge», og 
nevnte ikke at han var 
sønnen hans. Edvards 
far og mor hadde ikke 
vært gift, så han var 
født utenfor ekteskap. 
Det gjorde at han ifølge 
loven egentlig ikke hadde rett til å arve noe. Edvards halvsøsken, som 
faren hadde gjennom ekteskapet med en annen kvinne, arvet både 
mye penger og sukkerplantasjen.

*
Hvor mye var 500 riksdaler? En ku i 
Norge kostet på 1790-tallet mellom 
4 og 5 riksdaler. Et lite småbruk på 
Østlandet kostet mellom 150 og 250 
riksdaler.

I testamentet beskrev faren til Edvard ham som «Edvard Sills, en fattig gutt i 
Norge». Testamentet nevner også en jente eller kvinne som kan ha vært Edvards 
søster eller mor.

En pengeseddel fra Edvards tid.

W. von Hanno, ca. 1860 (tegning). I Christiania bodde Edvard med sin tante og 
hennes familie i Øvre Slottsgate 2. Slik så huset deres ut.

«Vi gir til et fattig barn, ved navn Edvard Sill, som 
vi forsørger og som nå er i Norge, 500 riksdaler, hvil-
ket skal forbli i hendene til den lengstlevende av dem 
[ faren eller hans kone] [...] inntil barnet har blitt 25 
år, da skal pengene utbetales. Pengene skal dekke deler 
eller hele hans oppdragelse.»
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Hvordan var Christiania (Oslo)  
da Edvard bodde her?
På Edvards tid bodde det omtrent 8 800 personer i Christiania*. 
Byen var det som i dag kalles Kvadraturen i sentrum. Områder som i 
dag heter Rådhuskaia, Storgata og Vaterland lå utenfor den egent-
lige byen. Her bodde det noen tusen personer til.

Christiania var en by med store forskjeller. 10-20 familier var veldig 
rike fordi de solgte norske tømmerstokker og planker til utlandet. 
De aller fleste som bodde i Kvadraturen var likevel håndverkere, små-
kjøpmenn, militærmenn eller folk som arbeidet for myndighetene. 

Det var også mange fattige i Christiania. Noen måtte tigge eller bo 
på fattighus for å klare seg. De var ofte gamle folk som ikke lenger 
kunne arbeide, men også andre som rett og slett hadde vært uheldige.

*
Den største byen i Norge på Edvards 
tid var Bergen. Der bodde det 
omtrent 18 000 personer. Den nest 
største byen var Trondheim med 
omtrent 9 500 personer. Christiania 
var den tredje største byen i landet. 
Til sammenligning har Ullevål stadion 
i dag plass til 28 000 personer.

J. W. Edy. Christiania havn, mellom 1800 og 1814. Nasjonalmuseet. 
Planker var den viktigste varen som andre land kjøpte fra Christiania. De var 
stablet i opp til sju meter omtrent der Operaen er i dag.

J. Flintoe. Tiggerbarn fra Sagene ved Akerselven. Nasjonalmuseet.



24 25

Hvordan var oppveksten til 
Edvard i Christiania?
I Christiania bodde Edvard med sin tante og onkel. De hadde en 
sønn og to døtre på omtrent Edvards alder. Edvards onkel var dom-
mer, og familien bodde godt i en bygård. Bygården besto av et hus 
med kjeller og loft hvor familien holdt til, og en bakbygning med 
kjøkken, spiskammers og to rom. Det var i tillegg en stall og et lite 
vedskjul i bygården. Familien hadde også tjenere.

Edvard gikk på skole sammen med fetteren sin. De lærte begge å 
lese, skrive og regne av Skolemester Thorius. Etter konfirmasjonen 
lærte Edvard å bli snekker. 

Edvard var god venn med den 
yngste sønnen i nabohuset. 
Han het Christoffer Hansteen. 
Vi vet at de to var gode venner, 
fordi Christoffer fortalte om 
Edvard i en minnetekst mange 
år seinere. Fra Christoffer får 
vi vite at de to blant annet likte 
å bade, men at Christoffer ikke 
kunne svømme. En gang de 
to badet ved fiskemarkedet, 
reddet Edvard Christoffer fra 
å drukne.

Christoffer Hansteen (1784-1873)

Christoffer var yngst i en søskenflokk 
på fem. Han var veldig skoleflink, 
og læreren kalte ham «et geni». Som 
voksen studerte han astronomi og 
geofysikk, og i 1816 ble han utnevnt til 
professor i matematikk og astronomi 
ved Norges første universitet. Han 
spilte blant annet en viktig rolle i 
kartleggingen av Norge og i kart-
leggingen av jordens magnetfelt.

Aasta Hansteen. Professor Christopher 
Hansteen, 1853. Nasjonalmuseet.

T. v.: Ukjent maler. Norsk folkemuseum. Edvards tante Mette Johanne Bull.
T. h.: J. Munch. 1819. Oslo museum. Edvards onkel Johan Randulf Bull.
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Skilte Edvard seg ut?
Fordi Edvard hadde en afrikansk mor og en norsk far, var han 
litt mørkere i huden enn det som var vanlig i Norge på slutten av 
1700-tallet. Folk med andre hudfarger var likevel ikke helt ukjent 
for folk i Christiania. Mange hadde vært sjøfolk eller vært på reise, 
og hadde på denne måten truffet forskjellige mennesker. Uten-
landske sjøfolk og handelsfolk kom også til Christiania, noen med 
mørkere hår og hud. 

I Christiania bodde også folk som hadde blitt født andre steder. Én 
av disse var Christian Soliman, som var født i Afrika. Han kom til 
Christiania i 1786. Da var han 15 år gammel. Han arbeidet i mange år 
som tjener hos byens rikeste mann, Bernt Anker.

Det bodde ellers også en del folk fra andre steder i Europa i byen. 
Blant annet var det flere italienere som drev konditori, eller var 
akrobater og underholdere.

Slave eller fri? 

Det var noen diskusjoner og rettssaker i Dan-
mark-Norge på denne tiden som handlet om 
slavenes status. Det ble diskutert om slavene 
fortsatt var slaver eller om de var frie når de var 
i Danmark-Norge. I en rettsak i Norge endte 
dommeren med å slå fast at siden slaveri ikke 
var tillat i de to kongerikene, var de frie folk. 
To rettsaker i Danmark landet på det motsatte. 
Uansett var slaveri tillat i koloniene.

Elisabeth Cooper

Elisabeth Cooper (1757-1791) var en 
afrikansk kvinne som ble født på St. 
Croix. Hun giftet seg med en norsk 
embedsmann, og flyttet på 1770-tallet 
til Fredrikstad, og senere til Arendal 
der ektemannen var tollinspektør.

Ukjent maler. Portrett av Elisabeth 
Cooper. Norsk folkemuseum.

N. P. Holbech. Maleri 
af Marie Holbech som lille 
siddende på negerbarnepigen 
Nekys arm, 1838. National-
museet, Danmark.

Neky var fra St. Croix 
og tjente som barnepike 
hos admiral Hans Birch 
Dahlerup.
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Hva skjedde med Edvard?
Da Edvard var ferdig utdannet som snekker, fikk han jobb som 
snekkermester på Bærums verk. Der møtte han Marthe Evensdat-
ter, som han forelsket seg i. Hun ble gravid, men de to giftet seg 
ikke. Barnet ble født i 1802 og ble døpt Kari, men døde etter bare to 
måneder. 

I 1803 var Edvard i København. Han hadde dratt for å lære mer om 
snekkerfaget. Hva mer Edvard gjorde i København vet vi ikke. 

Edvard var tilbake igjen på St. Croix i 1808. I 1828 giftet han seg med 
Mary Hughes. Da hadde han sitt eget snekkerverksted og ledet 
brannkorpset i Christiansted, som var den største byen på St. Croix. 
Han eide også tre slaver. 

H. A. Grosch. Bærums jernverk, mellom 1795 og 1797. Nasjonalmuseet.

P. L. Oxholm. Kart over Christiansted (St. Croix) i 1779. Rigsarkivet, Danmark.

Barnedødelighet 

At barn, som Edvards datter, døde var ikke så uvanlig på 
1700-tallet. 40% av alle guttene og 27% av alle jentene døde 
før de fylte 10 år. De døde av sykdommer som vi i dag har 
vaksiner mot eller som er utryddet, som for eksempel kop-
per. Barn kunne også dø av forkjølelse og infeksjoner som 
de fikk fordi det var kalde hus og mye skitt.

Kilde: S. Sogner: Folkevekst og flytting, 1979, s. 87
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Hvordan kan vi vite så mye om en 
som levde for over 200 år siden?
Vi vet mye om Edvard fordi vennen hans, Christoffer Hansteen, 
skrev en minnetekst om ham da han var en gammel mann. I den får 
vi vite om hvordan Edvard kom til byen, hvor han bodde mens han 
var her og at han ble snekker. Vi har også funnet mer informasjon i 
andre arkiver, både i Norge og i utlandet. Vi har funnet informasjon 
både om Edvards kjæreste og barn, om farens plantasjer, og mer.  

Gjennom Edvards liv får vi et innblikk i hvordan Norge var på slut-
ten av 1700-tallet, og hvordan norske steder og personer var knyttet 
til andre deler av verden. Historien hans gir et innblikk i grusom-
hetene som slavene måtte gjennomgå på St. Croix. Den gir også et 
innblikk i hvordan barndom og ungdomstid i Norge kunne være.

Collage av forskjellige kilder til Edvards liv.

Illustreret Nyhedsblad. 1858. 7. årgang, nr. 1, s. 2. 
Christoffer Hansteens tekst om bl.a. Edvard er publisert i denne utgaven.



Bli med på en historisk vandring i Oslo med digitale 
opplevelser for barn og historieinteresserte!

«Edvard Sills eventyr» utforsker hvordan man kan 
kombinere digitale spill med historiske vandringer 
og barn. Ta med deg heftet på tur i Kvadraturen og 
bli kjent med Christiania på slutten av 1700-tallet. 
Løp og lek i de samme gatene som elleve år gamle 
Edvard gjorde da han kom til byen i 1792.

Dette er et pilotprosjekt laget av Tidvis utvikling, et 
ideelt AS som utforsker nye måter å formidle historie 
og kulturarv. 

God tur!

tidvis.no/edvardsills

Støtt prosjektet!


