
fragment książki

https://wielkalitera.pl/sklep/zapowiedzi/oslo/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-oslo-miasto-ktore-oddycha&utm_content=na-pierwszej-stronie
https://wielkalitera.pl/sklep/zapowiedzi/oslo/?utm_source=fragment-ksiazki-pdf&utm_medium=okladka&utm_campaign=fragment-ksiazki-oslo-miasto-ktore-oddycha&utm_content=na-pierwszej-stronie


!"#

V.
WZD!U" I#WOKÓ!  
RZEKI AKERSELVA



Akerselva skuta lodem
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Ma%a wielka rzeka

Nie sposób j! zignorowa", a#jednak nie jest $elaznym punk-
tem na turystycznych szlakach. Ta ignorancja nie przesta-
je mnie zadziwia", bo nie do%", $e Akerselva jest „matk!” 

wspó&czesnego Oslo, to jeszcze trasa wzd&u$ niej jest jednym 
z#najpi'kniejszych i#najbardziej lubianych przez mieszka(ców te-
renów spacerowych w#mie%cie. 

Na pierwszy rzut oka Akerselva to prawie strumyk. W#niektó-
rych miejscach wydaje si', $e mo$na przez ni! przej%" na dru-
gi brzeg niemal such! stop!. Ale nie dajmy si' zwie%", Akerselva 
to rzeka o#pot'$nej sile i#znaczeniu, zró$nicowana, humorzasta 
i#pe&na niespodzianek. Czego tam nie ma: rycz!ce wodospady, 
romantyczne zak!tki, hipsterskie bary, miejsca na rodzinne pik-
niki, k!pieliska, muzea, restauracje na europejskim poziomie czy 
tereny do ostrego treningu. Jaka inna stolica mo$e si' pochwali" 
stosunkowo naturaln! rzek! z#dwudziestoma wodospadami i#po-
nad stoma gatunkami ptaków w#%rodku miasta? Nie wspomina-
j!c o#skacz!cych w#gór' nurtu dzikich &ososiach i#pstr!gach!

Akerselva prze$y&a naprawd' wiele. By& czas, kiedy by&a nad-
miernie wykorzystywanym przez przemys& %ciekiem. Jej zanie-
czyszczenie wydawa&o si' nieodwracalne, a# to, co miasto mu-
sia&o po%wi'ci", aby przywróci" jej %wietno%"#– niewyobra$alne. 



Historia rzeki wprowadza mnie w#nieco patetyczny nastrój, który 
przywodzi na my%l metafor': jej odrodzenie jest troch' jak pro-
ces, który to miasto umo$liwia swoim mieszka(com. Refleksja 
i#zrozumienie, potem strach przed kolosaln! zmian!, wymuszone 
spowolnienie, które przynosi uwa$no%", i#na koniec odrodzenie. 

Taka jest dla mnie Akerselva i# tak! funkcj' pe&ni dla mnie 
Oslo. Jestem nad rzek! przynajmniej raz w#tygodniu, przez ca&y 
rok. Ogl!dam j! obsypan! na brzegach p!kami, siln! i#spienio-
n!, otoczon! spacerowiczami i#biegaczami. Widz' j! te$ cich!, 
zamro$on! i#chowaj!c! si' pod lodem, który tworzy niemal ar-
tystyczne instalacje z#zamarzni'tych wodospadów, ale te$ br!zo-
w!, pachn!c! gnij!cymi li%"mi, w#deszczu i#b&ocie. Widz' matki 
z#wysi&kiem pchaj!ce wózki wzd&u$ jej brzegów i#ludzi nie%mia&o 
wygl!daj!cych z#okolicznych barów. Akerselvie koniecznie trzeba 
po%wi'ci" czas. Dla mnie to by&a mi&o%" od pierwszego wejrzenia, 
i#to mi&o%" bardzo wierna.

Rzek' mo$na poznawa" na rowerze, pieszo lub p&yn!c po niej, 
a#najlepiej po&!czy" te wszystkie sposoby. Niezale$nie jednak jak to 
zrobimy, najlepiej podjecha" autobusem do Kjelsås, w#gór' rzeki, 
tam, gdzie si' zaczyna, i# towarzyszy" jej a$ do uj%cia w#Bjørvice. 
Ostrzegam: to sporo chodzenia! Wiele moich przyja)ni zawis&o na 
w&osku, gdy poprowadzi&am odwiedzaj!cych mnie znajomych t! 
tras! za jednym zamachem, warto wi'c rozwa$y" podzielenie jej 
na etapy.
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Od 'cieku do czysto'ci 
i(z(powrotem…

Akerselva obecnie pe&ni przede wszystkim funkcj' rekre-
acyjn!, ale tak jest od stosunkowo niedawna. Historycznie 
to rzeka, dzi'ki której zacz'&a si' rewolucja przemys&owa 

w#Norwegii, co sta&o si' dla niej zarówno b&ogos&awie(stwem, jak 
i#przekle(stwem. 

Wszystko zacz'&o si' w#1840 roku, kiedy niejaki Knud Graah 
wróci& do domu w#Christianii po pobycie w#Manchesterze i#po-
stanowi& skopiowa" rozwi!zania, które zobaczy& w#Anglii. Kupi& 
prawa do jednego z#wodospadów w#górze rzeki i#za&o$y& pierwsz! 
fabryk' tekstyln! w#Norwegii. W#ci!gu kilku lat powsta&y kolej-
ne zak&ady zasilane energi! z#wodospadów, a#Akerselva sta&a si' 
„matk!” norweskiego przemys&u. Nowy przemys& potrzebowa& 
naturalnie tysi'cy r!k do pracy, co doprowadzi&o do ogromnego 
wzrostu populacji i# przynios&o Oslo s&aw' najszybciej rozwija-
j!cej si' stolicy Europy. Oczywi%cie nikt wtedy nie my%la& o#wa-
runkach pracy i#wp&ywie przemys&u na %rodowisko naturalne czy 
sam! rzek', a# warto zaznaczy", $e w# %redniowieczu Akerselva 
(nazywana wtedy Frysj!) by&a pe&na $ycia i#panowa&y w#niej nie 
tylko fantastyczne warunki do &owienia ryb, ale nawet $y&y ma&$e 
per&owe! 



Zapora na Akerselvie i dawne budynki fabryczne
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Mniej wi'cej od po&owy XIX wieku przez kolejne sto lat, roz-
wijaj!c przemys& i#miasto, stopniowo zabijano Akerselv', a$ osta-
tecznie „uda&o si'” j! przekszta&ci" w#martwe, %mierdz!ce wysypi-
sko %mieci, nie%mia&o schowane mi'dzy zaro%ni'tymi brzegami. 
Co najgorsze, ca&e to paskudztwo, które ze sob! nios&a rzeka, do-
ciera&o jako cuchn!cy przemys&owy %ciek do fiordu w#Bjørvice, 
w#samym %rodku Christianii. 

Gdy w# 1917 roku pierwszy socjaldemokratyczny burmistrz 
Kristianii Carl Jeppesen otwiera& nowy most na rzece, obieca& 
miastu równie$: „Akerselva, która sta&a si' brzydk! zmarszczk! 
na twarzy naszego miasta, znów nada mu wyraz u%miechni'-
tej buzi!”. Plan by& jasny#– wzd&u$ rzeki, a$ do samego jej uj%cia, 
mia& powsta" park. Rado%" trwa&a jednak krótko. Tu$ przed wy-
buchem drugiej wojny %wiatowej oddano wprawdzie fragment 
parku, ale zaraz potem wojna przerwa&a prace. Powojenne dzie-
si'ciolecia przynios&y rozproszone inicjatywy, które nie zmieni&y 
zasadniczo oblicza rzeki. Woda w#niej nadal by&a brudna, a#brze-
gi zaro%ni'te jak dawniej.

Pod koniec lat 80. co% drgn'&o. Ówczesna minister %rodowiska 
(i# mi&o%niczka rzeki) powo&a&a kompleksow! inicjatyw' „Park 
ekologiczny Akerselva”. By& to pocz!tek ambitnej, ale i#kontro-
wersyjnej operacji naprawczej, która zaowocowa&a jednym z#naj-
bardziej udanych projektów dotycz!cych %rodowiska naturalnego 
w#Norwegii. Ratuj!c rzek', musiano tak$e zadba" o# kulturowe 
i#historyczne warto%ci tego obszaru, z#naciskiem na histori' prze-
mys&u i#robotników. W#tej kwestii pojawia&y si' tarcia, ale osta-
tecznie uda&o si' osi!gn!" porozumienie. Dzi% mo$emy zarówno 
podziwia" rzek', jak i#dowiedzie" si' czego% o#historii przemys&u 
w#Oslo.

Obecnie woda w#Akerselvie jest czysta i#pe&na $ycia. Nie zna-
czy to jednak, $e ten happy end jest dany raz na zawsze. W#2011 
roku z#zak&adu wodoci!gów i#kanalizacji w#Oslo wyciek&o 6000 



litrów chloru i#zabi&o niemal wszystko, co $yje w# rzece. W#ci!-
gu jednej nocy wygin'&a ca&a populacja raków, owadów, $ab, 
a#do tego dwie lub mo$e nawet trzy generacje &ososi i#pstr!gów 
morskich. Tragedia wydarzy&a si' w#górze rzeki, wi'c zniszcze-
nia wyst!pi&y na ca&ej jej d&ugo%ci. Po pechowym zrzucie chemi-
kaliów badaczom uda&o si' znale)" jedn! ledwo $yw! ryb'… To 
by&a absolutna katastrofa: dziesi'ciolecia ci'$kiej pracy przepad&y 
w#zaledwie kilka godzin. Kolejne 10 lat zaj'&a odbudowa popula-
cji rzecznej, by jesieni! 2021 roku Oslo w#ko(cu mog&o hucznie 
%wi'towa" powrót &ososi do rzeki. Oby na zawsze!
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Z(góry na dó%

Do górnego biegu rzeki na Kjelsås# – jak wspomnia&am# – 
mo$na przyjecha" autobusem, ale warto wzi!" ze sob! 
rower i#wygodne buty. Trzeba uwa$a", $eby nie pomyli" 

Kjelsås z#Kolsås (cho" to te$ ciekawe miejsce), bo to drugie le$y 
w# zupe&nie innej cz'%ci miasta (mnie taka wpadka si' zdarzy&a 
i#kosztowa&a d&uuug! przeja$d$k' metrem). Po drodze do uj%cia 
rzeki b'dzie wiele okazji, $eby co% przek!si", ale nie zaszkodzi za-
bra" kanapek i# termosu z#herbat!, bo miejsca piknikowe wzd&u$ 
rzeki zach'caj! do odpoczynku na &onie natury. Akerselva zaczy-
na si' 149 metrów nad poziomem morza, wi'c ambitni piechurzy 
i#biegacze mog! rozwa$y", miejscami bardzo wymagaj!cy, kieru-
nek odwrotny: z#do&u na gór', ale na spokojny weekendowy spacer 
lepiej ruszy" z#góry. Trasa ma nieco ponad 8 kilometrów, 20 wo-
dospadów, niemal 50 mostów z#ró$nych okresów rozwoju miasta 
i#mas' zabytków z#czasów norweskiej rewolucji przemys&owej. 

Wszystko zaczyna si' w#pobliskim jeziorze Maridal (Maridals-
vannet), od drugiej po&owy XIX wieku najwi'kszym zbiorniku 
wody pitnej dla Oslo. Wcze%niej pobierano wod' z#Akerselvy, ale 
jak si' &atwo domy%li", zanieczyszczenie rzeki sta&o si' tak wielkie, 
$e uj'cie wody przeniesiono tutaj. W#Maridalsvannet znajduje si' 
stacja uzdatniania wody Oset (to z#niej w&a%nie wyciek& chlor), 



Jedna z(figurek Isaaca Cordala
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b'd!ca najwi'ksz! górsk! oczyszczalni! wody w#Europie. Jezioro 
le$y na terenie chronionym i# jest otoczone pi'knym lasem, nie 
mo$na si' w#nim k!pa", ale ju$ troch' ni$ej w#rzece jest wspa-
nia&e k!pielisko. Przed k!piel! mo$na wej%" (raczej z#dzie"mi, ale 
mo$na i#bez) do Norweskiego Muzeum Techniki (Norsk Teknisk 
Museum). To niez&y wst'p do tego, co si' mija, id!c w#dó& rzeki. 
Sporo tam o#rewolucji przemys&owej, ale tak$e %wietne wystawy 
czasowe, weekendowe kursy kodowania dla dziewczynek i#mnó-
stwo ciekawych wydarze(. Norweskie Muzeum Techniki uwa$a 
si' za jedno z#najlepszych miejsc aktywno%ci dla dzieci w#Oslo. 

Zanim jednak ruszy si' w#dó& rzeki, warto rozejrze" si' wokó&, 
bo s! tu interesuj!ce pofabryczne budynki. Niektóre z#nich zo-
sta&y przej'te przez grupy artystyczne na pracownie i#sale wysta-
wowe, a#w#okresie przed%wi!tecznym organizuje si' tu popularne 
jarmarki bo$onarodzeniowe, gdzie mo$na kupi" prace artystów. 
Tutaj te$ znajduje si' urokliwe i#s&yn!ce z#czystej wody k!pielisko. 
Latem brzegi rzeki zape&niaj! si' rodzinami z#dzie"mi i#s! do%" 
gwarne, je%li wi'c ma si' ochot' na chwil' zadumy i#medytacji 
z#szumem wody w#tle, warto przesun!" si' z#kocem nieco ni$ej, 
w#okolice Brekkefossen#– pierwszego wodospadu w#biegu rzeki.

I#tu zaczyna si' przygoda nie tylko z#wypatrywaniem kolejnych 
wodospadów, ale równie$ rze)b. I#to niezwyk&ych. W#2017 roku  
organizatorzy cenionego festiwalu sztuki ulicznej NUART ze 
Stavanger zaprosili do wspó&pracy Isaaca Cordala, rze)biarza 
i#fotografa, po czym wspólnie ustawili wzd&u$ rzeki 21 male(-
kich figurek. Artysta zabawnie, a#niekiedy refleksyjnie wkom-
ponowa& swoje ludziki w#przestrze( otaczaj!c! Akerselv': a# to 
na belce pod mostem, a# to na male(kim balkonie na %cianie 
starego budynku lub w#norce w#murze tu$ przy ziemi. Mnie uda-
&o si' znale)" 10 figurek i#nadal szukam pozosta&ych. Przyzna-
j' jednak, $e mia&am lekkie fory: bliska kole$anka pracowa&a 
przy tym projekcie i#da&a mi delikatne wskazówki. Ludziki s! 
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umieszczone od k!pieliska Frysja a$ do dolnego biegu rzeki 
w#dzielnicy Grønland.

Ruszaj!c dalej w#dó&, trafimy na d&ugi fragment Akerselvy, 
który jest naprawd' dziki. Wi'kszo%" europejskich stolic ure-
gulowa&a swoje rzeki, ale Oslo w#du$ej mierze z#tego zrezygno-
wa&o. Dzi'ki temu powsta&o tu nie tylko miejsce do aktywnego 
lub (rzadkiego w# Norwegii) leniwego wypoczynku, ale tak-
$e nad# rzek' wróci&a przyroda. Szacuje si', $e w# zielonym pa-
sie wzd&u$ rzeki $yje ponad 100 gatunków ptaków#– wida" to 
zw&aszcza w# górnej cz'%ci nurtu, gdzie cywilizacja jest nieco 
oddalona. To raj dla miejskich obserwatorów ptaków. Mo$na tu 
podgl!da" rudziki, drozdy i#modraszki, a#wieczorami (wiem, $e 
to nie ptaki!) cztery ró$ne gatunki nietoperzy, w#tym do%" rzad-
kie nietoperze kar&owate i# pó&nocne. Wczesnym latem mo$na 
je zobaczy", gdy jeszcze jest jasno, ale najlepiej zaczai" si' ko&o 
22.30 i#poczeka". Im ciemniej, tym cz'%ciej wyfruwaj! z#cienia 
drzew. Bli$ej ziemi i#wody warto zwróci" uwag' na raki i#$aby, 
które ch'tnie si' tu rozmna$aj!, oraz bobry. 

Zanim rzeka dop&ynie do kolejnych pofabrycznych zabudo-
wa(, drzewa na chwil' si' rozst'puj! i#pojawia si' w%ród nich 
obiekt, który, cho" mo$e nie sprawia" takiego wra$enia, ma za 
sob! ciekaw! histori'. To ekstremalnie strome schody Skibakke-
trappa. Dwie%cie trzydzie%ci stopni potu i# &ez, z#do&u prawie nie 
wida" szczytu! To obecnie jedno z#najpopularniejszych w#Oslo 
miejsc do trenowania biegów po schodach. Tu warto zazna-
czy", $e mieszka(cy Oslo trenuj! wsz'dzie i#na czym si' tylko 
da, a#bieganie i#skakanie po schodach jest wyj!tkowo modne… 
Ale trenowanie w# tym miejscu to nie nowo%", wcze%niej znaj-
dowa&a si' tu bowiem skocznia narciarska, na której odbywa&y 
si' presti$owe zawody w# skokach Nydalsrennet! W# 1921 roku 
wystartowa& w# nich nawet ksi!$' (a# pó)niejszy król Norwegii) 
Olav. Skoczkowie skakali w#kierunku rzeki i#l!dowali na mo%cie. 
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Schody w(miejscu skoczni

Na#archiwalnych filmach wida" Akerselv' p&yn!c! pod unosz!-
cymi si' nad ni! skoczkami. Rekord skoczni wynosi& 53 metry, 
a#ostatnie zawody zorganizowano w#1953 roku.



Tutaj zacz+%a si+ norweska rewolucja przemys%owa
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Nauk, i(prac,

Od Skibakketrappa ju$ tylko jakie% 150 metrów do miej-
sca, gdzie norweska rewolucja przemys&owa zacz'&a si' 
na dobre. Poni$ej imponuj!cej tamy Nydalsdammen 

wkraczamy na obszar dwóch wielkich i#wa$nych dla wczesnego 
rozwoju przemys&u w# Norwegii fabryk# – tekstylnej i# gwo)dzi. 
Obie zatrudnia&y tysi!ce ludzi, a#w#oddalonym od centrum mia-
sta miejscu oferowa&y pracownikom „ca&y pakiet”: miejsce pracy, 
sto&ówk', &a)ni', mieszkanie, szko&' i#kaplic'. Oczywi%cie warun-
ki $ycia i#to, jak wcze%ni kapitali%ci traktowali swoich pracowni-
ków (w#tym dzieci!), by&y absolutnie karygodne. Dzi% panuje tu 
sielankowa atmosfera: s! biura, kawiarnie i#restauracje, a#w#starej 
prz'dzalni bawe&ny mie%ci si' akademik. Wielkie pofabryczne 
okna pozwalaj! zajrze" do przestronnych pokoi dla studentów, 
w# niczym nieprzypominaj!cych akademików, które pami'tam 
z# czasów studiów. Warto przej%" przez g&ówny plac fabryczny 
i#przemkn!" starym mostem na praw! stron' rzeki, bo ju$ kilka-
set metrów ni$ej znajduje si' centrum nowego Nydalen. To cie-
kawy kontrast z#dziewi'tnastowiecznymi budynkami z#czerwonej 
ceg&y. 

W# nowym Nydalen rzeka &!czy, a# nie dzieli, jak wsz'-
dzie indziej. T' cz'%" miasta pozna&am stosunkowo wcze%nie, 
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poniewa$ w#pierwszych miesi!cach pobytu w#Oslo je)dzi&am tu 
na lekcje norweskiego. Najpierw zwróci&am uwag' na wielkie 
hale magazynowe, które wygl!da&y troch' jak studia filmowe 
w#Hollywood, i# jak si' okaza&o#– nie pomyli&am si'. Mieszcz! 
si' tu norweskie studia telewizyjne, w#których kr'ci si' progra-
my. Ale Nydalen to te$ gigantyczny o%rodek naukowy z# reno-
mowan! szko&! biznesow! i#kilkoma innymi instytucjami edu-
kacyjnymi.

Rozwój tej dzielnicy zaplanowano z#rozmys&em. Nie tak, jak 
w#znanym z#wielu polskich (i#nie tylko) miast przepisie na po-
ra$k': bez &adu i# sk&adu zabudujmy pole blokami, a#potem b'-
dziemy si' martwi", jak mieszka(cy b'd! tu $yli. Tutaj najpierw 
pojawi&y si' stacja metra i#miejsca pracy, potem zacz'to rozwija" 
zaplecze mieszkaniowe, które od razu sta&o si' niezwykle popu-
larne.#W#Nydalen prawie nie ma ruchu samochodowego, ze stacji 
metra wychodzi si' prosto w#przestrze( miejsk!, a#nie na ruchli-
w! ulic'. Ju$ na etapie planów rzeka zosta&a uznana za serce tej 
dzielnicy i#z#tym zamys&em planowano zabudow'. W#weekendy 
przestrze( nad wod! jest wr'cz zat&oczona. *awki, sto&y pikniko-
we, trawniki i#bezpieczne k!pielisko rzeczne przyci!gaj! miesz-
ka(ców z#ca&ego Oslo. Jest nawet plan, by wykorzysta" naturalny 
nurt rzeki i#po wzmocnieniu go systemem nap'dzaj!cym stwo-
rzy" sztuczn! fal' do surfingu. Nydalen rozrasta si' dalej, to tutaj 
buduje si', wykorzystuj!c jedne z#najbardziej nowatorskich tech-
nologii w#mie%cie, naturalnie wentylowany zeroemisyjny biuro-
wiec z#rewolucyjnym systemem ogrzewaj!co-ch&odz!cym.

Kolejnym ciekawym miejscem na chwil' przerwy jest Lille-
borg#– teren dawnej fabryki myd&a, dzi% przekszta&cony w#nie-
wielkie, kameralne osiedle mieszkaniowe. Po drodze warto za-
trzyma" si' w#okolicach mostu Treschow: czu" tu wilgo", ch&ód 
i# s&ycha" wyra)ny szum, rzeka wydaje si' spokojna. To tylko 
pozory, bo to tutaj znajduje si' najwy$szy, szesnastometrowy 
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K,pielisko rzeczne Nydalen
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wodospad rzeki#– Bjølsenfossen, popularnie nazywany ma&! Nia-
gar!. Jest on niestety ukryty na terenie fabryki, na satelitarnych 
zdj'ciach w#Google Maps wida" jednak jego spienione wody. Ka-
wa&ek dalej, na wysoko%ci parku Myraløkka, po przej%ciu przez 
most i# mini'ciu siedziby telewizji NRK, wznosz! si' budyn-
ki dawnej fabryki cegie&, w#których znajduj! si' szko&a filmowa 
i#rozmaite studia produkcyjne. Podpowiadam, $e na ich %cianach 
znalaz&am dwie figurki ludzików Isaaca Cordala! 

Je%li odejdziemy na chwil' od rzeki i#skr'cimy w# lewo, tra-
fimy do dzielnicy Torshov. Znajduj! si' tam uroczy park z#mu-
zycznym pawilonem, ciekawe osiedla robotnicze z# czasów re-
wolucji przemys&owej, a#tak$e, a#mo$e przede wszystkim, stare 
kino Soria Moria, które po prostu trzeba zobaczy", najlepiej 
w# ramach jednego z# koncertów, które si' tutaj odbywaj!. Tu 
spotka&am si' te$ z#Ani! Sienkiewicz, która wraz z#partnerem 
Miloudem Guiderkiem prowadzi zas&u$on! dla Oslo scen' kon-
certow! Cosmopolite. 

NAUKA DYPLOMACJI  
W!RYTMIE JAZZU 
rozmowa z!Ani" Sienkiewicz
Przyjecha!a" do Oslo w#latach 90. i#od tego czasu tu mieszkasz. Je-
ste", razem ze swoim partnerem i#twórc$ sceny Cosmopolite, Milo-
udem Guiderkiem, producentk$ i#autork$ programu tej zas!u%onej 
dla Oslo sceny koncertowej. Od 1992 roku prezentujecie na niej mu-
zyków z#ca!ego "wiata, od jazzu, soulu po world music#– jak ogólnie 
okre"la si& muzyk& spoza zachodniego kr&gu kulturowego. Chcia!a-
bym porozmawia' o#muzyce na %ywo w#Oslo, jaki wasza scena mia-
!a wp!yw na gusta mieszka(ców miasta? Interesuje mnie te% twoje 
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