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Olavsklosteret

Skann QR-kodene mens du van-
drer, for 3D-foto og modeller av 
steder, bygninger og gjenstander. 
Du finner også 360°-bilder fra 
Oslo 1324 (se baksiden)

Finn mer på 
oslo1324.no

Vinterhallen Clemensbryggen MariakirkenBåtFjøsGateparti360°-bilder fra visua-
lisering av Oslo i 1324

Kongefigur Skøyte av bein

1 108543 6 9

Kartnøkkel
Gateløp som er synlige i Oslo 
1324-visualiseringen

Annen bebyggelse

Veier og steder i dagens Oslo

Mulig grunnplan



Oslo 1324

Oslo 1324 er en digital visualisering av Oslo omkring året 
1324. Prosjektet er et samarbeid mellom NIKU, Tidvis AS og 
Oslo lade gård.

I Oslo 1324 kan du gå på Bispeallmenningen, en av Oslos eldste 
hovedgater, og utforske de omkringliggende bygningene. I og 
utenfor bygningene vil du se gjenskapninger av faktiske funn 
som arkeologene har funnet i utgravninger her helt tilbake til 
1870-årene.

QR-kodene på kartet leder til 360°-bilder fra oslo1324.no, men 
også til 3D-modeller av funn fra utgravningene, gjenskapnin-
ger og mer informasjon. Med kartet utforsker du Oslos middel-
alderby mens du går på de samme stedene i din egen tid.

Se etter Tidsmaskinen med den digitale middelalderbyen Oslo 
1324 på Oslo ladegård i høst!

Sommeren 2022 15. mai - 15. august  

Vandringer med Oslo ladegård: Onsdager kl. 17.00-18.30

Vandringer med Middelalder-Oslo: Søndager kl. 13-14.30. 
Varierte omvisere og temaer. Gratis og åpent for alle, 
oppmøte Oslo ladegårds hage

Utstilling med originalverk av Karl-Fredrik Keller i  
Ladegårdens sidefløy: Søndager kl. 13-15.30.  
Et samarbeid mellom Middelalder-Oslo og Oslo ladegård

Konserter: Se www.osloladegard.no  

Kulturnatt fredag 16. september:  
Se www.oslokulturnatt.no/program

Se også:  
www.oppdagkvadraturen.no
www.oslo1324.no
www.oslohavn1798.no

Oppdag 
Middelalderbyen

Middelalderbyen Oslo anno 1324 reiser seg i 3D. Modellen er under utvikling.

Oslo ladegårds barokkhage visualisert av Tidvis.


