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The Blue and The Green
– and The City in Between

O

slo har en unik beliggenhet med
over 310 kvadratkilometer skog
og mark innenfor bygrensen.
Det geografiske sentrum ligger midt
mellom lyng og grantrær, nordøst for
den urbane, pulserende bykjernen.
Med skogen i ryggen har byen vendt ut
mot Oslofjorden over 20 øyer du kan
besøke en varm sommerdag. Med en
T-banebillett kommer du deg raskt og
enkelt ut til flere øyer fra Rådhusbrygga
(1).
Oslo er Europas raskest voksende
hovedstad, og har en uvanlig ung
befolkning. Innflyttere blir boende i
denne byen. Per i dag har Oslo rundt
670 000 innbyggere og det forventes at
befolkningen vil øke til om lag 900 000
innen 20 år.
I byens kjerne er Slottet (2), storting,
rådhus, departementer og rettsaler
samlet innenfor en radius på kun
en kilometer. Blant de mest besøkte
turistattraksjonene er Vigelandsparken,
Holmenkollen, Vikingskipmuseet og
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Nasjonalgalleriet. De nye bygningene
i Barcode (3), Astrup Fearnley museet
(4) og den nye badeplassen på Sørenga
har ført til at unge, urbane mennesker
velger å besøke Oslo. Samtidig som
Oslo kom med på New York Times’
prestisjefylte reise-liste, kåret «Lonley
planet» byen til en av verdens beste å
besøke i 2018.
Oslo beskrives som den nye, hippe
byen i Europa, og det er spesielt den
moderne arkitekturen, den gode maten
og det yrende sommerlivet som har ført
til at byen har kommet i søkelyset. Ha
alltid med deg badebukse og håndkle
– i Oslo sentrum finnes det flere
muligheter for en dukkert i fjorden en
varm sommerdag.

Åpningssermoni i Oslo Rådhus
Da Oslo rådhus (5) ble påbegynt i 1931
måtte både Tivoli og bordeller som
"Dueslaget" og "Napoleons slott" vike
plass, for her skulle byen saneres.
Byggingen av rådhuset ble forsinket

av ande verdenskrig og sto derfor først
ferdig i 1950. I Rådhushallen, som er
byens festsal, har Nobels fredspris siden
1901 blitt delt ut årlig. Veggmaleriene i
hallen gir et bilde av nasjonen og byen
under okkupasjonen. De viser også
utviklingen av byens næringsliv med
fremveksten av arbeiderbevegelsen. Det
er lagt vekt på bruk av norske materialer
og alle rom i rådhuset er dekorert av
norske kunstnere. NOK 2018 ønsker
velkommen til mottakelse i Oslo rådhus
onsdag 22. august!
Etter mottagelsen i Oslo Rådhus
anbefales en spasertur ned mot
Rådhuskaia (1). Rådhusplassen med
fontene og statuepark vender ut mot
Oslofjorden, og på Rådhusveggen
henger byens skytshelgen - St. Halvard.
Ser du at tårnene på Rådhuset ikke er
like høye? Det ene er 63 meter og det
andre 66. Tenke seg til, at for nøyaktig
20 år siden fløy faktisk et småfly
mellom de to tårnene. Det vågemodige
stuntet var til minne om en flyger som
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skal ha utført samme manøver under
frigjøringsdagene i 1945. I det østre
Rådhustårnet kan klokkenisten boltre
seg på Nordens største klokkespill
med 49 klokker. Du kan høre hennes
melodier hver time mellom klokken 7 og
midnatt.
Ta turen helt ned til kaia – finner
du froskemannen «Dykkaren» på
bryggekanten?
Du befinner deg midt på den 9
kilometer lange Havnepromenaden
som åpner byen ut mot fjorden. En
etterlengtet gave!
Velger du å følge promenaden
vestover kan du nyte det yrende
sommerlivet langs Aker Brygge (6) som
ligger på det tidligere verftsområdet til
Akers mekaniske verksted. Flere av de
store verkstedhallene har blitt ombygget
og området har blitt en betydelig
møteplass med shopping, servering,
uteliv og underholdning. Ta deg tid
til å rusle helt ut til Tjuvholmen (7)
hvor Astrup Fearnley museet, med sitt
karakteristiske seil ut mot fjorden, har
møtt alle som kommer sjøveien inn til
byen siden bygget sto ferdig i 1993. Her
finner du en flott park med skulpturer,
gressplen for solbading og Tjuvholmen
sjøbad - med første mulighet for en
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dukkert. Husk badetøy om du blir fristet
til å hoppe i det salte havet.
Velger du å følge Havnepromenaden
østover, følger du de høye oransje
container-tårnene som viser vei. Her
kan du lese om byen og dens historie,
eller følge tegneseriekarakterene
«Krüger og Krogh» på oppdrag
i promenadeområdet. Langs
Akershusstranda finner du flere gode
restauranter, og ytterst på Vippetangen
ligger «Vippa» som byr på utepils
med panoramautsikt og båtliv. Her
har det i sin tid vært badehus og de
første Norgesmesterskap på skøyter
ble arrangert på fjorden om vinteren.
I dag prøver mange fiskelykken langs
bryggekanten. Ta med fiskestangen og
gjør et kast mens du retter blikket mot
operaen. Byens flotte signalbygg som i
år feirer 10 års jubileum.

Kongressmiddag ved den norske opera
NOK 2018 ønsker velkommen til
kongressmiddag i Den Norske Opera (8)
fredag 24. august!
Operaen markerte starten på
utbyggingen i Bjørvika, Oslos moderne
bydel i det historiske havneområde.
Under byggingen av den
karakteristiske «Barcode-rekken» ble
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det funnet ikke mindre enn 13 skipsvrak
og en haug med 1100 krittpiper fra
1600-tallet. Antagelig har lasten med
piper stått lagret på bryggen den dagen
byen Oslo brant ned for 14. gang i 1624.
I dag er Bjørvika en moderne bydel,
basert på bærekraftige og miljøvennlige
premisser, med syv nye torg. Området
vil romme 20 000 nye arbeidsplasser
og over 7 000 nye boliger når alt
står ferdig. Dronning Eufemias gate
(9) - byens nye praktgate - er en grønn
akse som forbinder øst med vest.
Bjørvika blir Oslos nye kulturbydel
hvor blant annet Munchmuseet og det
Deichmanske hovedbibliotek skal være
innflytningsklart i 2020.
Ta deg tid til å vandre fra Operaen,
forbi det kommende Munchmuseet og
ut mot Sørenga. Gyng over gangbroen
som ligger på vannet. Under deg er det
faktisk satt ut et kunstig rev, med huler
hvor hummeren har flyttet inn. Ønsker
du å komme deg ut på fjorden kan du
leie kajakk på Sørenga Friluftshus eller
legge på svøm ved Sørenga sjøbad.
Snakk om sommerstemning!
Velkommen til Oslo og NOK 2018.
Martine Eriksen, Oslo-guide
NORIO, guiding in Oslo
me@norio.oslo.no, www.norio.oslo.no
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