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Vill du besöka butiker bortanför de förväntade svenska och norska kedjorna är 
Grünerløkka, det som tidigare var arbetarkvarter längs Aker-älven i Oslo, perfekt. 
Det är hippt, coolt och fullt av spännande nisch-, vintage- och konceptbutiker. Här 
finns shopping och inspiration i massor. Dessutom hittar man god mat, trendiga 
kaféer och nattöppna barer i vart och vartannat kvarter.

För den kulturintresserade finns roliga museer, som Popsenteret, och många 
gallerier.

Hit kommer man på några få minuter från centralstationen med någon av 
spårvagnarna 11, 12, 13 eller 17 till hållplats Schous Plass. Eller med en rask  
15-minuterspromenad.

Missa inte relativt nya Mathallen, en kombination av saluhallar och 
restauranger, bara ett stenkast över älven när du ändå är i området.
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Oslos enda saluhall med 
ett 25-tal butiker och 
restauranger. Här kan du 
provsmaka ostar, charku terier, 
gelato, skaldjursröror och 
cupcakes. Anmäl dig till en 
champagneprovning, shoppa 
goda korvar eller slå dig ned 
i foodcourten med en pulled 
chicken-sandwich eller en bit 
gåsleverpastej. Byggnaden, 
en gammal industrilokal från 
1800-talet, är bara den värt ett 
besök på andra sidan Akerelva.

Tio butiker du måste 
besöka på Grünerløkka

3 Fontanas Kjøkken
Markveien 35

1 Mathallen
Vulkan 5

En konceptbutik som säljer 
kända märkeskläder från 
hela världen som Marni och 
Drôle de Monsieur, men med 
tyngdpunkten på norska 
designer. Butiken firar 
tvåårsjubileum i höst och firar 
det med att ta över grannlokalen 
och addera gröna växter (!) till 
sitt sortiment. ”Det fanns en 
marknad” berättar ägaren.

Vägg i vägg med 
retrobutiken ligger 
köksbutiken som vägrar 
gå mainstream. Ägaren, 
vars butik tidigare 
tillhörde en av de stora 
kedjorna, säljer inte de 
märken som alla andra 
gör. Roliga prylar-som-
du-inte-visste-att-du-
behövde i massor och 
presentfynd till ”vännen 
som har allt” hittar du här.

2 Luck
Grüners gate 9

Underbar retrobutik där ”allt som 
finns på hyllorna” är till salu. Här 
kan den som är intresserad av 
50-, 60- och 70-talsprylar fynda 
inredning, porslin, husgeråd 
och en del kläder. Sitt ner bland 
prylarna, njut av en kaffe och 
hembakt kaka och lyssna på 
rockklassikerna från förr.

4 Retrolykke
Markveien 35

Detta är inte en traditionell reseffekt-butik. 
Visst finns  resväskor och nackkragar, 
bagagetaggar och ryggsäckar här. Men butiken 
är snarast en kombination av Natur kompaniet 
och en accessoar-butik. Här hittar den 
äventyrslystne all tänkbar utrustning för safarin, 
bergsbestigningen eller fjällvandringen. Men 
också bra att ha-elektronik som adaptrar och 
bärbara fläktar.

5 Chillout
Markveien 55
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Välkända och exklusiva Roliga, 
kreativa och galna t-shirts med tryck. 
Men även muggar, tygväskor, tavlor 
och kort. Här kan kunden även skapa 
sin egen personliga tisha. Vad sägs om 
kaxiga texten: ”Jeg kan godt væe enig 
med deg, men då har vi fel begge to”?

7 Nye Probat
Thorvald Meyers Gate 54

Detta är en av blott sex 
fysiska butiker som det 
haussade modemärket 
driver i USA. Omtalad 
och fantastisk skulptur 
av den kände konstnären 
Robert Bryce Muir 
sträcker sig mot 
butikstaket och genom 
detsamma. På håll syns 
överdelen av skulpturen 
på taket till butiken.

6 Robot 
Korsgaten 22

8 Sykkelpikene
Thorvald Meyers gate 54

En annorlunda cykelbutik som har sin 
största försäljning på nätet. Företaget 
startade i cykelstaden Köpenhamn och 
finns nu även i en handfull norska städer 
med fysiska butiker. Cykelflickorna säljer 
inte bara de förväntade cyklarna och 
tillbehören utan trendiga sadelskydd med 
Mumintryck, kläder för alla väder, fina 
(läs dyra!), cykelväskor i läder men också 
väskor för alla möjliga ändamål.

9 Olivenlunden 1830
Olaf Ryess Plass 3

En av 16 butiker i en 
växande kedja som 
 specialiserat sig på 
olivoljor, balsamvinäger, 
tapas, pesto och annat 
gott från Medelhavet. 
Butiken bjuder, ute på 
gatan, på  provsmakning 
av personalens  egna 
sopprecept  toppade med 
den senaste  smaken på 
olivoljan. 

10  Fröken Dianas 
salonger,

Markveiej 56

Vintagebutiken med 
det roliga namnet 
gör verkligen 
skäl för det. Bara 
inredningen och 
provrummen är 
värda ett besök. 
Snygga, annorlunda 
exponeringar där 
alla blusar har 
uppkavlade ärmar 
och hänger på tjusiga 
galgar med ”pärlor”. 
Ägarna lockar med 
en ”gammaldags 
butiksupplevelse” 
och ”garanterar 
komplimanger på 
festen”.
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Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.
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