GAY TRAVEL

Oslo (wat vlakte van de goden betekent) is de hoofdstad van Noorwegen en daarmee ook de hoofdstad
van de Noormannen. Met water en schepen alom is Oslo the one and only Viking Capital. Oslo is de grootste stad van Noorwegen, maar heeft slechts 580.000 inwoners. Alles is daardoor prima te belopen en
verdwalen zul je er niet. Het stadhuis is het centrale herkenningspunt en zie je overal bovenuit steken. En
op slechts een half uur varen afstand bevind je je al te midden van de prachtige Noorse fjorden. En zo mix
je stad en natuur in een handomdraai!
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Omdat Oslo zo klein is, is de gay scene er ook niet erg groot – tja, wat
wil je in een land met slechts 4,8 miljoen inwoners; in Noorwegen
vind je meer bomen dan mensen! Er zijn slechts vijf gay bars/clubs,
maar het aanbod mag dan schaars zijn; gezellig is het gay nightlife
wel. Scandinavië staat bekend om de tolerantie jegens gays en de inwoners van de noordelijke landen zijn ruimdenkend, vriendelijk en
gastvrij. Maar dadelijk meer over de bars, nu eerst wat over de must
do’s en sees die de Noorse hoofdstad te bieden heeft.
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VIKING CITY
Oslo (literally meaning plain of the gods) is Norway’s capital
and with that the capitol of the Norsemen. Surrounded by
water and ships, Oslo is the one and only Viking capital. It is
the largest city in Norway, but has a population of just 580.000. As
a result pretty much everything is within walking distance and getting lost would take tremendous effort. The town hall is the central
landmark and it towers above everything else in the city. In just a
half an hour boat ride, you will find yourself among the beautiful
Norse fjords. Combining city life with nature is easy as pie.

EN

Het Vigelandpark
Als je in Oslo bent mag je zeker een bezoek aan Het Vigelandpark
niet overslaan. Dit is een gigantisch groot en indrukwekkend park
met meer dan 200 beeldhouwwerken van (naakte) mensen, gemaakt van brons, graniet en ijzer. Ze symboliseren de kringloop van
het menselijk bestaan. Dit beeldenpark (waar je ook een museum
vindt) is het levenswerk van de Noorse kunstenaar Gustav Vigeland
(1868-1943), die zijn beelden ruilde tegen een woning en een atelier op de voorwaarde dat alle beelden bij elkaar gehouden zouden
worden. En het resultaat mag er wezen! Het park is 24 uur per dag
open en gratis te bezichtigen.
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Because Oslo is so small in size it is only logical that the gay scene isn’t very large either.
With only 4.8 million inhabitants Norway is richer in trees than in people! There are
only five gay clubs/bars, and this may be few, but the gay nightlife is most definitely pleasurable. Scandinavia is known for tolerance towards homosexuals and the people of the
northern countries are generally open-minded, friendly and welcoming. More about the
bars later, first some must do’s and sees that the Norwegian capital has to offer.

Vigelandpark
When visiting Oslo one must not leave out a visit to Vigelandpark. This is a gigantic and
impressive park with over 200 sculptures of (naked) people made out of bronze, granite
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Ski Jump & Vikingsschepen
Een andere toeristische trekpleister is de Holmenkollen Ski Jump (zo’n
6 kilometer ter noorden van het stadscentrum van Oslo). Die is er al
een tijdje; sinds 1892 worden er op die plek al wedstrijden gehouden. Maar afgelopen jaar is er een compleet nieuwe springschans gebouwd, speciaal voor de World Ski Championships van 2011. Je kan
er omhoog de ski toren in, en zo op ruim 400 meter boven zeeniveau
genieten van het uitzicht en prachtige foto’s maken. Verder vind je er
een ski museum en een ski simulator, die een klein tipje van de sluier
oplicht over hoe het is om van die hoge schans af te skiën. Voor de
echte ski-fetisjist!
Heb je meer behoefte om terug te gaan naar de tijd van de stoere,
blonde blauwogige en oh-zo gevaarlijke Noormannen? Ga dan zeker
even een kijkje nemen in het Viking Ship Museum. Hier vind je drie
schepen waar de Vikingen op voeren tussen 789 tot 1100 na Christus.
Een fikse duik in de geschiedenis dus! Het museum herbergt het Gokstad Schip, het Oseberg Schip en het Tune Schip; de drie best bewaard
gebleven Vikingschepen, gevonden als scheepsgraven.

Boottocht langs de fjorden
Zin gekregen om te varen na het zien van deze massieve houten
boten? Boek dan een fjorden-tocht in de haven van Oslo, en vaar
mee op bijvoorbeeld de Johanna of de Helena. Voor 395 Noorse
kronen (omgerekend zo’n 50 euro) heb je A Summer Evening on
the Fjords op de Johanna; een drie uur durende cruise op een oud
zeilschip langs de fjorden, inclusief garnalenbuffet. Houd je wel van
een fijn muziekje? Vaar dan mee met de Helena op de Jazz- Bluesand Operacruise (zelfde route, zelfde prijs en ook met garnalen). Wil
je langer op het water vertoeven? Dan kan je ook voor een Grand

De inwoners van de noordelijke
landen zijn ruimdenkend,
vriendelijk en gastvrij
lator, on which you can get a small taste of the ski jumping experience. Something
for the real ski-fetishist!
Feeling more like going back to the era of the husky, blond, blue-eyed and oh-so
dangerous Norsemen? Then do take a look in the Viking Ship Museum. Here
you’ ll find three ships the Vikings sailed between 789 and 1,100 AD. So that’s
quite the leap into the past! The museum exhibits the Gokstad Ship, the Oseberg
Ship and the Tune Ship, these three ships are the best preserved ones from the
Viking era. They were all found in ship burials.

Boat ride along the fjords

and iron. They symbolize the cycle of human existence. This statue garden (where you’ll
also find a museum) is the life work of the Norwegian artist Gustav Vigeland (18681943), who traded his sculpture collection for a house and a workplace on condition that
the sculptures would remain together in one place. And the result is amazing! The park
is open 24 hours a day and there is no entrance fee.

Ski Jump & Viking ships
One of the other tourist attractions is the Holmenkollen Ski Jump (about 6 kilometres north of Oslo’s city centre). It has been there for quite some time, as early as
1892 competitions were held at this location. With the World Ski Championships
drawing nearer (in 2011) in mind, a completely new ski jump was built last year.
You can go up the ski tower, enjoy the view and take breathtaking pictures at more
than 400 meters above sea level. The location also has a ski museum and a ski simu-

You might just have to urge to sail after seeing these massive wooden ships, and
that’s possible. You can book a fjords tour in Oslo’s harbour, and cruise on for
instance the Johanna or the Helena. For 395 Norwegian crowns (about 50 euro)
you can have A Summer Evening on the Fjords on the Johanna: a three hour
long cruise along the fjords on this old sail ship. The price includes a shrimp buffet. Does music tickle your fancy? Then sail along on the Helena on the special
Jazz, Blues and Opera cruise (same route, same price, also including the shrimps).
Would you like to spend even more time on the water? Then you might want to
take the Grand Tour of Oslo (which will cost you 620 crowns: about 77 euro) and
you’ ll be on the roll for 7.5 hours.

Cruise and dance
And last but not least: the gay party scene. What does Oslo have to offer? Since
there are only a few clubs we’ ll go by them all: the London Pub and Club (The
oldest and largest gay club/bar in Oslo), the Ett Glass, Elsker, So and Bob’s Pub.
The first four are on crawling distance from one another. The London Pub looks
suspiciously like a basement, with a narrow window at the top of the room so
you can still see the feet of people passing by a place, where you can get brazenly
smashed. The pub is geared towards an older crowd, but the nightclub is located
above the pub and aims for a hipper, younger crowd. The London Pub is opened
daily and the club is busy mostly after midnight on Saturdays. The Ett Glass
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Tour of Oslo kiezen (voor 620 kronen: zo’n 77 euro) en ben je 7,5 uur
on the roll.

Cruise and dance
En last but not least; de gay party scene. Wat heeft Oslo voor je in
de aanbieding? Welnu, dit zijn de bars/clubs: de London Pub en Club
(de grootste en oudste gay bar/discotheek), Ett Glass, de Elsker, So
en Bob’s Pub. De eerste vier gelegenheden liggen zo ongeveer bij
elkaar om de hoek. In de London Pub vind je beneden in de soort
van kelder – er is nog wel een smal raam aan de bovenkant van de
pub zodat je langs wandelende voeten kunt bewonderen – de oude
garde gays. Het is er rustig, donker en je kunt er ongegeneerd dronken worden. Op de bovenverdieping vind je een nachtclub, die is
voor het jongere, hippere publiek. De London Pub is elke dag geopend, en de Club wordt vooral op zaterdagavond na middernacht
zeer druk bezocht. De Ett Glass - volgens lokale gays de meest populaire bar - was afgelopen maand nog dicht wegens verbouwing,
maar gaat in september weer open. Op plek nummer drie treffen
we de Elsker (wat geliefde betekent in het Noors), en dit is zowel
een restaurant als een bar als een plek waar je ’s nachts op de tafels
kunt dansen. Het publiek is een goede mix van mannen en vrouwen,
en het personeel is er zeer aardig. En dan hebben we nog de So en
Bob’s Pub. De So is een drukbezochte girls only bar, Bob’s Pub is een

van plan flink wat alcoholische
drankjes naar achteren te tikken?
zorg dan dat je je spaarvarken
van huis meeneemt
kleine bruine kroeg, als enige wat verder uit het centrum gelegen.
Een klein maar fijn assortiment dus!
Dan sluiten we de sectie uitgaan en dit artikel af met een laatste tip:
ben je van plan om flink wat alcoholische drankjes naar achteren te
tikken, zorg dan dat je je spaarvarken en een hamer van huis meeneemt. Oslo is namelijk een dure stad om te verblijven (reken gerust
het dubbele of soms zelfs driedubbele van de Nederlandse prijzen),
maar vooral alcohol is erg duur. Schrik niet als je tussen de 8 en 12
euro voor een biertje neer moet tellen! Maar als je net in rehab bent
geweest, kan je je geen betere plek wensen om te vertoeven dan
hier. Mits je je varkentje thuis hebt gelaten…
Al met al is Oslo een zeer knusse en gezellige stad, en een goede
uitvalsbasis om van de mooie mannen en natuur in Scandinavië te
genieten. Ha en fin tur!

- according to locals the most popular bar - was closed last month due to renovation, but shall reopen in September. The third bar, Elsker (which means lover in
Norwegian), is both a restaurant and a pub and at night you can dance on the
dining tables! The crowd is a nice mix of male and female and the staff is very
friendly. Then we have left the So and Bob’s Pub. So is a very busy girls-only bar,
Bob’s Pub is a cosy dark tavern, and is the only place located a little more outside
of the city centre. So that’s a small but pleasant selection!
We’ ll close the nightlife section and this article with one last tip: if you are planning
to get your drink on you’re going to need a hammer and your piggy bank. Oslo is
a very expensive city (prices reach up to double or even triple the Dutch standard),
but alcohol in particular is very pricy. Don’t be surprised if you’ ll have to lay down
between 8 and 12 Euros for one beer. So if you have just came out of rehab, it’s the
best place to be at, that is if you left your piggy bank at home...
All in all Oslo is very cosy and enjoyable, and a great operating base if you want to
explore the beautiful nature and men that Scandinavia has to offer. Ha en fin tur!
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Erheen
Met Scandinavian Airlines vlieg je in 1,5 uur tijd van Amsterdam naar
Oslo, www.flysas.com.

Slapen
Oslo heeft prima hotels, ga je voor basic en kindvriendelijk, kies dan
bijvoorbeeld voor het Thon Hotel Panorama
(www.thonhotels.com/oslo). Wil je iets exclusievers, slaap dan in het
sexy designhotel First Hotel Grims Grenka (www.firsthotels.com).

Adressen gay bars
London Pub en Club, C.J. Hambros plass 5/Rosenkrantz gate,
www.londonpub.no. Ett Glass, Karl Johans gate 33/Rosenkrantz gate,
www.ettglass.no. Elsker, Kristian IVs gate 9. So, Arbeidergata 2,
www.so-oslo.no. Bob’s Pub, Grønland 1.

Tip
Koop de Oslo Pass (via www.visitoslo.com), daarmee heb je onbeperkt
toegang tot alle musea, attracties en het openbaar vervoer.

Voor meer info over (gay) Oslo, kijk op: www.visitnorway.nl,
www.visitoslo.com en www.nighttours.com/oslo.

Getting there
You can fly from Amsterdam to Oslo in 1,5 hour with Scandinavian Airlines,
www.flyas.com.

A place to stay
Oslo has excellent hotels, if you want basic and child-friendly then go for the Thon
Hotel Panorama (www.thonhotels.com/oslo). Want something a bit more exclusive?
Then spend the night in the sexy design hotel First Hotel Grims Grenka
(www.fristhotels.com).

Addresses gay bars
London Pub en Club, C.J. Hambros plass 5/Rosenkrantz gate, www.londonpub.
no. Ett Glass, Karl Johans gate 33/Rosenkrantz gate, www.ettglass.no. Elsker,
Kristian IVs gate 9. So, Arbeidergata 2, www.so-oslo.no. Bob’s Pub, Grønland 1.

Tip
Buy the Oslo Pass (via www.visitoslo.com) and have unlimited access to all
museums, attractions and public transport.
More info on (gay) Oslo, check: www.visitnorway.nl,
www.visitoslo.com and www.nighttours.com/oslo.

