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 Royan's Reisblog: Tijgerstad Oslo 

Er zijn meerdere associaties bij de Noorse hoofdstad : een tijger, 
Vikingen, trollen. Ze kloppen allemaal. Het huidige Oslo kun je bijna niet 
met goed fatsoen verlaten zonder in ieder geval met deze drie in 
aanraking te zijn geweest.

Foto links: De tijger van Oslo – Foto rechts: Trol op straat

Het grote bronzen beeld van een tijger kom je tegen zodra je het 
centraal station uitloopt. Zo’n 150 jaar geleden beschreef de dichter 
Bjørnson het gevecht tussen een paard en een tijger. De tijger stond 
voor de verderfelijkheid en het gevaar van de stad terwijl het paard het 
veilige en zuivere platteland vertegenwoordigde. Dit poëtische verhaal 
heeft de Noren nooit meer losgelaten en het beeld staat er nu om dat te 
symboliseren.

Trollen horen nog veel meer bij dit noordelijke land dan katachtigen. 
Deze mythische en meestal niet al te vriendelijke wezens komen voor in 
oude sprookjes en maken kinderen nog steeds bang. Het schijnt dat het 
aanraken van hun beelden geluk brengt. Het zijn overigens vooral 
toeristen die dit geloven.

De Vikingen daarentegen brachten geen geluk, zeker niet buiten hun 
territorium. Tot het jaar 1100 plunderden deze bloeddorstige krijgers en 
zeemannen meedogenloos hele delen van Europa en zelfs daarbuiten. Ze 
staan aan de oorsprong van de huidige Scandinavische koninkrijken en 
worden vereerd vanwege hun heldenmoed en ontdekkingszin. 
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Foto links: Karl Johans gate – Foto rechts: Het koninklijk paleis

De ontdekking
Om Oslo te ontdekken mag je de twee kilometer lange hoofdstraat Karl 
Johans gate niet missen. Hij voert vanaf het beeld van de tijger tot aan 
het koninklijk paleis, dat op een heuvel ligt. Langs deze boulevard vind 
je veel van wat Oslo te bieden heeft. Hier bevinden zich de luxe winkels, 
leuke terrasjes en restaurants. Maar ook tref je hier de Domkerk, het 
parlementsgebouw, het nationale theater en de universiteit. Wanneer je 
iets afwijkt van deze straat kom je bij de oogverblindend witte en 
moderne Opera waar je met een gerust hart overheen kunt lopen. 
Indien je verderop van de boulevard afbuigt vind je tegenover de haven 
het grote gemeentehuis met een wat discutabele architectuur. In 
ditzelfde gebouw wordt ieder jaar de soms eveneens controversiële 
Nobelprijs voor de vrede uitgereikt. 

Foto links: Universiteit van Oslo – Foto rechts: Het gemeentehuis

Het koninklijk paleis en het park eromheen stammen uit 1848 en zijn 
zoals alles in Oslo goed te benaderen. De paleiswachten zien er prachtig 
uitgedost uit en de wisseling van de wacht is een plezier voor het oog. 
De ceremonie duurt niet al te lang en als toeschouwer mag je dicht in de 
buurt van de geüniformeerde mannen en vrouwen komen, zolang je de 
overdracht maar niet hindert.

Foto’s: Wisseling van de wacht

Museumeiland



Iets verderop hoort het museumeiland Bygdøy zeker bij een ontdekking 
van Oslo. Het schiereiland is te bereiken over de weg maar het is veel 
leuker om vanuit de haven de boot te pakken en na de oversteek aan 
land te gaan. Er bevinden zich tal van musea op het eiland, maar je kunt 
er ook wandelen en zelfs naar het strand gaan wanneer het mooi weer 
is. Het openluchtmuseum geeft prachtig aan hoe Noorwegen de 
afgelopen eeuwen was. Er staan boerderijen, vissershutten, woonhuizen 
en winkeltjes vanuit het hele land die hier opnieuw zijn opgebouwd. 
Mensen in klederdracht laten je zien hoe ze vroeger leefden. Het meest 
indrukwekkende gebouw is de houten staafkerk van Gol, die uit de 12e 
eeuw stamt. Hier betreed je iets heel bijzonders en authentieks. In de 
11e eeuw lieten de Vikingen hun goden Odin en Thor los en bekeerden 
ze zich tot het christendom. Deze kerk komt uit de periode dat de 
nieuwe godsdienst zich in Scandinavië verspreidde. 

Foto links: De staafkerk van Gol – Foto midden: Tankstation uit de vorige eeuw – Foto rechts: 
binnenkant staafkerk

Het Vikingskiphuset op het schiereiland brengt je terug naar de tijd van 
die Vikingen. Drie van hun schepen staan in dit museum tentoongesteld. 
Na hun woeste zeetochten werden de drakkars samen met belangrijke 
en overleden notabelen begraven voordat ze eeuwen later in zeer goede 
staat werden teruggevonden. Hier worden ook de schatten getoond die 
aan boord waren gebracht. In de hoofdstad zelf kun je je verder 
verdiepen in de geschiedenis van deze Noormannen. In het Historisch 
museum aldaar ligt de enige Vikinghelm die de tijd heeft overleefd.

Foto links: Het Osebergschip – Foto midden: De Vikinghelm – Foto rechts: De Fram

Het oude paleis
De Noren hebben meer heroïek gekend dan alleen het Vikingtijdperk. 
Een getuige daarvan is het Frammuseum, ook weer op het eiland. Met 
enige trots laat men hier de poolexpedities zien die in de 19e en aan het 
begin van de 20e eeuw plaats vonden. Twee volledige schepen liggen 
hier op het droge: de Fram en de Gjøa. De Fram is het oudste schip en 
je kunt er aan boord gaan om te zien hoe de bemanning de zware en 
ijzige zeetochten doorstond. De rest van het museum wordt gevuld met 
vitrines met voorwerpen die herinneren aan de heldhaftige reizen van 
weleer.

Met zo’n 650.000 inwoners is Oslo niet een heel grote stad maar je kunt 
er moeiteloos een paar dagen doorbrengen om het te ontdekken. 
Vergeet dan niet de vesting Akershus bij de haven. Het oude bastion is 
van binnen en van buiten te bezoeken en ook de koninklijke crypte is te 
bezichtigen tijdens een rondgang door het 700 jaar oude slot. Dit was 
ooit het paleis van de vorst en ondanks de vele aanvallen is het nooit 



ingenomen.

Foto links: Het Akershus – Foto rechts: De koninklijke crypte

Een stukje lopen verder naar het noordwesten kom je uit bij het 
Vigelandspark. De honderden beelden, eerst langs een brug en verderop 
verenigd in één groot monument, zijn tot ver over de Noorse grenzen 
beroemd. Buiten de brug met het bekende bronzen beeld van het boze 
jongetje is de Monoliet de grote aandachtstrekker. Hier wordt het leven 
uitgebeeld met honderden gestalten die de levenscyclus van geboorte 
tot ouderdom symboliseren. 

Foto links: Sinnataggen, het boze jongetje – Foto midden: De Monoliet – Foto rechts: Brons 
op de brug

Een echte citytrip
Oslo is een citytrip absoluut waard. Je zult je er niet vervelen en zelfs 
eerder tijd tekort komen. Alles ligt relatief dicht bij elkaar en vanaf het 
vliegveld gaat er een sneltrein rechtstreeks naar het centrum. Je krijgt 
er ook weer een echt buitenlandgevoel omdat je ineens euro’s moet 
inwisselen tegen kronen. Je moet er overigens aardig wat aanschaffen 
omdat het leven er niet bepaald goedkoop is. Maar de stad is verrassend 
veelzijdig en de geschiedenis is er zoveel rijker dan je zou denken. Oslo 
is het waard om op je bucketlist geplaatst te worden. 

Meer lezen?

Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer 
Noorwegen Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast 
schrijver van boeken en verhalen waaronder het boek ‘Reizen door 
landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns 
over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.


