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5 Locaties in uw favorieten 

 by k.OmpOt   

Historisch Museum (Historisk

Museum) 

"Drie Universiteitsmusea"

Het bijna 100 jaar oude gebouw heeft drie universiteitsmusea:

Oldsakssamlingen (antiquiteiten), Etnografisk Museum (etnologisch) en

Myntkabinettet (munten), en het staat bekend als een van de beste

Noorse voorbeelden van Jugend of art nouveau architectuur. De Noorse

architect Henrik Bull heeft ook de glazen mozaïeken ontworpen en de

trapleuningen en de kroonluchters. De toegang is gratis.

 +47 22 85 1900  www.khm.uio.no/besok-

oss/historisk-museum/

 postmottak@khm.uio.no  Frederiks Gate 2,

Kulturhistorisk museum, Oslo

 by Jon Callas   

Nobel Peace Center 

"Beacon of Peace"

Nestled in Oslo's southeastern frontier that overlooks the azure waters of

the Pipervika, the Nobel Peace Center seeks to create a lasting legacy for

the prize laureates beyond ceremonial award function. Inaugurated by the

king of Norway Harald V in the year 2005, the center occupies a historic

train station with a beautiful facade. Interactive exhibits and innovative

use of technology characterize the center's temporary exhibitions

persuading visitors to contemplate on a slew of topics related to ideas of

war and peace. At the heart of the center is The Nobel Field, a striking

permanent installation that is a beautiful tribute to all the Nobel laureates

and their stories. Other prominent highlights include the Magical Book,

which offers an intriguing insight into the life of Alfred Nobel, and The

Peace Cloud, an installation that pays tribute to all the laureates thus far.

 +47 4830 1000  www.nobelpeacecenter.or

g

 post@nobelpeacecenter.or

g

 Brynjulf Bulls Plass 1, Oslo

 by Lyn Gateley   

Kon-Tiki Museum 

"Museum of Maritime Expeditions"

Kon-Tiki Museum focuses on explorer and scientist Thor Heyerdahl's

amazing expeditions all over the world. In addition to the original Kon-Tiki

raft, the museum contains vessels like Ra II, a model of the Tigris and

countless relics from Heyerdahl's expeditions. A cinema hall here shows

films about Heyerdahl's scientific research; there is also a multimedia

program. Various exhibitions at the museum include an underwater

exhibition featuring a giant whale-shark, a cave tour and a display of rare

kinds of boats.

 +47 23 08 6761  www.kon-tiki.no/  kon-tiki@kon-tiki.no  Bygdøynesveien 36, Oslo

http://www.flickr.com/photos/k_ompo_t/


 by Roede   

Noorse Volksmuseum (Norsk

Folkemuseum) 

"Bezoek het Noorse Volksmuseum"

Norsk Folkemuseum, het 100 jaar oude openluchtmuseum, heeft meer

dan 150 authentieke gebouwen uit verschillende regio's. Het gebouw

dateert uit de middeleeuwen, ook de Gol stave kerk uit de 13e eeuw. De

permanente tentoonstelling heeft onderdelen handwerken, traditionele

kleding en de cultuur van het Sami volk. Op de benedenverdieping zijn

een souvenirwinkel, een café en een restaurant.

 +47 22 12 3700  www.norskfolkemuseum.n

o/

 post@norskfolkemuseum.n

o

 Museumsveien 10, Oslo

 by Kjetil Bjørnsrud   

Vikingschiphuis (Vikingskipshuset) 

"Schepenmuseum"

Het kindje van professor Gustafson, dit museum werd gebouwd toen de

oude schepen werden ontdekt bij Tune, Gokstad, Oseberg en Borre. De

laatste vleugel van het museum werd in 1957 bijgebouwd. Als je het

museum binnenloopt, moet je eerst langs het Osebergschip om naar het

midden te kunnen komen. De tussenverdieping heeft een thematische

tentoonstelling. Naast het 900 jaar oude schip hebben ze ook Viking

artefacten en een begraafkamer met nog hele skeletten. Ze hebben ook

een boekenwinkel met boeken, kaarten, posters, briefkaarten, souvenirs

en sieraden. Er is een toegangsprijs.

 +47 22 85 1900  www.khm.uio.no/vikingski

pshuset/

 postmottak@khm.uio.no  Huk Aveny 35, Oslo
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