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Forord 

I 2000 vedtok Oslo bystyre Fjordbyplanen. Dette medfører at store deler av tidligere 

havneareal omdannes til andre byutviklingsformål. 

 

I forbindelse med utvikling av Vippetangen ytterst på Akersneset utarbeidet Superunion, 

Architects, Carl-Viggo Hølmebakk Arkitektkontor, Studio HP, Buro Happold, Hovind og 

Odel parallelloppdrag for Oslo Havn KF, Oslo kommune.  
 

Vippetangen ligger sentralt i Oslo, men er dårlig utnyttet i dag. Stedet preges av lang tids 

virksomhet med kaier, lagerbygninger med ulike funksjoner og parkeringsplasser. Oslo kommune 

ønsker å utvikle arealet til et attraktivt område som binder Bjørvika sammen med Pipervika.  

 

Området skal utvikles med eventuelt boliger, restauranter og næringsformål, men også skape 

byrom som gir den nye bydelen kvaliteter og en identitet med dagens sentrum.  

 

Deltemaet kulturmiljø ble utført av Odel. 
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Torbjørn Røberg  
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Konklusjon 

Vippetangen er et «nytt» landskapselement. Området steg sannsynligvis opp av havet 

mellom 1646 og omkring 1700. Tangen fantes dermed ikke da Akershus slott og festning ble 

anlagt omkring 1290. Dette medfører at Vippetangen ikke er forhistorisk. Strukturer bygget 

på tangen omfattes derfor ikke av Lov om kulturminner. Det vil heller ikke ligge noen i 

undergrunnen pga. ung alder og omfattende omstrukturering av landskapet.   

 

Den opprinnelige Vippetangen, den gangen det fikk navnet, og dagens Vippetangen er ikke 

geografisk nøyaktig det samme arealet. Den opprinnelige Vippetangen var mindre og 

innbefattet ikke dagens sydlige område. På deler av området som omtales som Vippetangen i 

dag sto Akershus festnings sydligste bastion: Vippen bastion, senere kalt Ekserserbatteriet og 

til slutt Strandbatteriet. Bastionen ble oppført mellom 1700 og 1774 og revet mellom 1902 og 

1904. 

 

Vippetangen har vært gjenstand for flere og omfattende utbygginger, planeringer og 

utfyllinger. Disse har medført at terrenget er senket samtidig som tangen har vunnet areal ved 

å dumpe masser ut i fjorden.  

 

Det er registrert fire nyere tids kulturminner ved bygninger på Vippetangen. Det riktige tallet 

bør være fem. «Pumpehuset» (ca. 1925–) er ikke registrert. Bygningens opprinnelige funksjon 

er ukjent, men huset bruker som administrasjonsbygning av Strand Unikorn, som driver 

Kornsiloen (1935–). 

 

Vippetangen innehar store historiske og kulturhistoriske verdier, flere av dem av nasjonal 

betydning. Årsakene er nærhet til Akershus festning og slott, men også stillingen som et aktivt 

havneområde i hovedstaden med strukturer og bygninger fra tiden da Vippetangen ble 

industrialisert på slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. 

 

I høringsdokumentet Kommunaldelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005–2020 

er Vippetangen klassifisert som et historisk kjerneområde med meget høy bevaringsverdi (A-

område).  

 

Eldste synlige og bevarte struktur på Vippetangen er kaiene med granittfronter. Disse ble 

anlagt mellom 1899 og 1902, og er blant de eldste bevarte havnestrukturene i Oslo havn.  

 

Bygningene som står i vår tid, ble oppført i tidsrommet 1915–1953. Eldste og yngste 

bygninger er Skur 38 og Skur 39. 

 

Utvalgte kulturminner på Vippetangen som inngår i Maritim kulturminneplan for Oslo havn, 

2011, inngår blokkmurskaia med granittforblending over vannlinjen og Skur 36: Et av Norges 

første armerte betongbygg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planområdet 

Planområdet ligger ytterst på Akersneset mellom Bjørvika og Pipervika. 

 

Hoveddelen av planområdet har vært brukt til havne- og jernbaneområde.   

Havnevirksomhetene er fortsatt aktive. Jernbanevirksomheten er derimot avviklet.  

 

Området benyttes til ulike formål, men de har det til felles at de er tilknyttet transport av 

mennesker og bulklast. Her ligger fergeterminal til Danmark, cruisekai for utenlandske skip 

og lokal fergetransport til øyene i Oslofjorden. Strand Unikorn losser korn fra skip som lagres 

i kornsiloen før det transporteres bort med lastebiler. AL Oslo Fiskehall, Norges største 

fiskemarked, forsyner Oslo og hele østlandsområdet med fersk fisk og fiskeprodukter. Sjømat 

transporteres inn og ut med kjøretøyer.  

Vippetangen er derfor et utpreget infrastrukturområde bygget for å ta imot store 

mengder folk og varer på kort tid og for å lagre varer og biler og ta imot tungtransport til 

lands. Kaier, veier og parkeringsplasser preger derfor stedet. 

 

Området er langstrakt, ca. 600 m langt og ca. 300 m bredt, og det ligger ca. 2 moh. og 

omfatter: 

 

- Kaier og utstikkere  

- Bygninger  

- Infrastruktur til transport ved veier, bussholdeplass og fergeleie 

- Parkeringsplasser 

 
Figur 1. «Samlet premisskart.» Kilde: Program for parallelloppdrag Vippetangen. Ansvarlig for 
gjennomføringen av parallelloppdraget vil være direktørgruppen for 
Vippetangen, som består av etatsdirektører for Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og 
byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten, Byantikvaren og Oslo Havn KF. 13.7.2013. 



1 VIPPETANGENS OPPHAV OG UTVIKLING (ca. 1660–1915) 

1.1 Områdebeskrivelse 

Vippetangen er den sydligste tangen på Akersneset og Oslos viktigste nes. 

 

Tangen er med sin nærhet til Akershus slott og festning et av Norges viktigste kulturminner, 

en del av festningsanleggets umiddelbare nærmiljø. Vippetangen er også naboområde til 

Kvadraturen, Oslos eldste eksisterende bystrøk, i tillegg til å være en del av Oslo bys 

maritime miljø.  

 

Opp gjennom tiden har Vippetangen endret funksjon og utseende i takt med endringen av 

festningens størrelse, bruksområde og byutviklingen. I dag fremstår Vippetangen som et av 

hovedstadens få gjenværende industri- og havneanlegg. 

1.2. Vippetangens opprinnelse og alder 

Vippetangen er som navnet beskriver, et smalt landstykke, en tange, som strekker seg ut i 

fjorden.  

 

Landhevningen i indre del av Oslofjorden er på omkring 5,1 millimeter per år. Det vil si at 

Vippetangen er et forholdsvis nytt topografisk element så lavt som terrenget er. 

 

Ved å tolke og sammenligne historiske kart er det mulig å hente opplysninger om 

Vippetangens opprinnelse og alder. På et kart over Akershus slott og festning fra 1646 er det 

ikke inntegnet en tange sydvest for festningsmuren. Kartet viser at det lå en liten bukt her som 

festningsmuren er tilpasset med to bastioner, figur 2. 

 

På et kart fra omkring 1700 er det inntegnet et nes sydsydvest for festningen. Dette tyder på at 

i tidsrommet mellom 1646 og omkring 1700 steg Vippetangen opp av havet. Inntil da var den 

en langstrakt grunne. På kartet fra omkring 1700 vises også det som i denne rapporten tolkes 

som tørrlagte grunner ved lavvann, figur 4.  

 

I årene fremover vokste Vippetangen i lengde og bredde. De sydligste skansene ble dermed 

liggende lenger inne på land. Dette medførte at festningen ble oppgradert med en siste bastion 

(Vippen bastion, senere kalt Ekserserbatteriet og til slutt Strandbatteriet) mellom 1700 og 

1774, figur 5. Store deler av tangen ble dermed innlemmet under festningen, og på den måten 

forsvant, men påfølgende landhevning førte til at nytt land kom til. 

 

Hvis kartene er tegnet riktig, ble Vippetangen tørt land ved høyvann omkring 1660. Det vil si 

at tangens naturlige høyde i dag skulle ha vært 1,77 moh. Det kan stemme med dagens 

topografi på omkring 2 moh. og med historiske og nyere tids kart. 

  

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Oslofjorden


 
Figur 2. Kart av Isaac van Geelkerck fra 1646. Det er ingen spor av en tange, men en liten bukt. 

Kart: http://www.verneplaner.no 

 

 
Figur 3. «Viser hyldning av Fredrik 3. på Hovedtangen i 1648. Hovedtangen er provisorisk befestet 

med palisader og forskansning. Christiania, grunnlagt 1624, sees til høyre med byvoller og brygger.» 
Prospekt: 1648. Isaac van Geelkerck. 

Arkiv: Forsvarsbygg.   

http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


1.3 Vippetangen fra 1700-tallet og frem til i dag 

Landstripen mellom bastioner og fjorden inngikk i festningens forsvarsanlegg. Området skulle 

ikke brukes siden bygninger ville by på uklar skuddlinje og ly for angripende styrker.  

 

Pågående landhevning førte til at Akersnesets areal økte, hvilket ga kortere rekkevidde for 

kanonene helt syd på festningen, dessuten medførte nytt land et sikkerhetsproblem. Dette må 

være årsaken til at ytre mur ble utvidet med Vippen bastion, som gikk under flere navn opp 

gjennom årene, det siste var Strandbatteriet. (Bastionen ble revet mellom 1902 og 1904.) 

 

 
Figur 4. Kart fra 1700. Kart: Statens kartverk. Figur 5. Kart fra 1774.  
 Ny bastion, Vippen, innringet. 

     Kart: Statens kartverk. 

 

Etter at Vippen bastion ble bygget, vokste neset fortsatt. Det nye landet ble liggende brakk og 

forble et tilnærmet øde område til demilitariseringen av Akershus festning i 1814, og dens 

brukshistorie kan sies å begynne med den svenske unionsinngåelsen.  

 

Navnet Vippetangen tyder på at det sto et vippefyr her. Vippefyr er en konstruksjon bygget på 

vektarmprinsippet. Ytterst på enden av en stang hang en jerngryte som kunne senkes til 

bakken ved ildspåsettelse eller for etterfylling av brensel.  

 

 
Figur 6. Verdens Ende med sitt karakteristiske vippefyr (rekonstruert). 

Arkiv: Wikimedia.org/. Fotograf: Magnus Manske. 



Første kjente vippefyr ble reist i 1561 på Skagen i Danmark. Vippefyr ble visstnok første 

gang tatt i bruk i Norge i 1725 på Lindesnes. Konstruksjonen ser i hovedsak ut til å ha vært et 

1700-tallsfenomen i Norge, og tårn med lykt begynte å overta som fyr i 1802.  

 

 
Figur 7. Utdrag av litografiet «Akershus fra dampskip Prinds Carl». Innrammet sees en selvstendig 
murbygning. Dette er angivelig fyrtårnet som etterfulgte vippefyret. Prospekt: 1831.  

Arkiv: Oslo Museum. www.oslobilder.no. ID: JWC.245. Kunstner: Gotlieb Louis Fehr. 

 

Det vil si at tangen angivelig ble tatt i bruk som fyr en gang mellom 1650 og 1800. 

Kartmateriale fra denne tiden viser ingen tegn til et fyr på Vippetangen. Fehrs tegning av 

Akersneset fra 1831, figur 7, viser at det sto en bygning her som kan tolkes som et fyr. Denne 

bygningen er ikke avbildet på 1800-tallskart. Det kan åpne for at kart ikke alltid gjengir 

landskapet 100 %, eller at Fehr tillot seg kunstnerisk frihet. Det som er dokumentert er at det 

sto et fyr på Vippetangen fra 1891 til 1905 – hvilket tyder på at stedet er strategisk egnet og at 

det angivelig bygger på en fyrtradisjon.  

 

Hvis dette er tilfellet, så er det nærliggende å tenke at Akersneset odde ble brukt som fyr. 

Navnet Vippetangen henviser således til tangens tidligste konstruksjon og anvendelse. 

 

 
Figur 8. Kart fra 1774 med antatt angivelse av tangen vippefyret sto på. 
Kart: Statens kartverk. 

 



 

 
Figur 9. «Tegning av hovedfestningen mot øst. Store deler av slottets østfløy ble senere revet i løpet 

av 1700-tallet.» Prospekt: 1698. Jacob Coning. Arkiv: Forsvarsbygg.  

 

På midten av 1700-tallet begynte Akershus slott og festning å miste sin militære betydning, 

og med unionen med Sverige i 1814 ble den ytterligere redusert. Dette medførte at deler av de 

utenforliggende områdene ble frigitt til byggetomter for offentlige og private formål. 

 

Vippetangen har hatt ulike bruksmåter etter hver som Akershus slott og festning endret 

funksjon. Under den militære tiden skal Vippetangen ha vært brukt som militært rettersted. 

Omkring midten av 1800-tallet var det steinhuggeri på Vippetangen, der fangene fra Akershus 

landsfengsel bl.a. hugget sokler til byens monumenter, løvene ved Stortinget, trapper og 

søyler til Trefoldighetskirken og Youngstorgets basarhaller.  

 

Tilknyttet det fremvoksende moderne samfunnets fritidskultur og nye natur- og 

sunnhetsidealer med bade- og båtliv mot siste halvdel av 1800-tallet, fikk fjorden og øyene 

betydning som viktige rekreasjonsområder. Ved slutten av 1800-tallet lå det en rekke sjøbad i 

de sentrale havneområdene langs Vippetangen. Rett ned for Prins Carls bastion lå det militære 

badehuset. Videre mot øst lå studenterbadehuset Sølyst og det private herrebadet Hygea, og 

lengst mot øst lå det kommunale badehuset for kvinner, Iduna. 

 

 
Akershusstranda. Det militære badeanlegget utenfor Akershus festning. Disse ble også benyttet av 

elever fra kommunale skoler og institusjoner. Til høyre sees studenterbadet Sølyst, 1905.  

Arkiv: Oslo byarkiv. Digitalt museum. ID: A-20015/Ua/0003/157. Foto: Olaf Martin Peder Væring. 



I 1897 kjøpte kommunen strandlinjen rundt festningen til kaianlegg. Badehusene ble etter 

hvert revet, med Iduna som det første i 1899. 

 

 
«Vippetangen badehus, revet 10.05.1899.» Til venstre sees Vippetangen fyr.  
Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F02374. Foto: Ukjent. 

 

Oslo gjennomgikk en rivende utvikling som sjøfarts- og skipsfartsby fra siste halvdel av 

1800-tallet til mellomkrigsårene. Dette medførte at byen vokste kraftig, hvilket medførte at 

Vippetangen fra 1898 til 1911 forvandlet seg fra naturterreng, benyttet hovedsakelig til 

friluftsliv, til et topp moderne kaianlegg med passasjertrafikk til utlandet og lasting og lossing 

av varer med lagerbygninger, vei og jernbane. Det første store tiltaket var å knytte sammen de 

to sentrale vikene i havneområdet, Pipervika og Bjørvika, som var skilt av Akersneset med 

kaier og jernbane mellom Øst- og Vestbanen. 

 

Havnevirksomheten både preget sjøfronten og grunnla for etablering av maritime håndverks- 

og industribedrifter med fiskere, fiskehandel, fiskehall, kornsilo, rutebåter, jernbane og kafé 

og spiserom for havnearbeidere, fyrtårn, sete for rederivirksomhet med kai for oversjøiske 

reiser til Europa og Amerika med transitt- og ventehaller, lagerhaller, lossekraner og tollbod. 
 

 
«Amerikabåten Bergensfjord.» Akershusstranda, 1918–1920. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum.  

ID: OB.OH505. 



2 VIPPETANGENS STRUKTURER OG BYGGVERK I VÅR 
TID (1898–2014) 
Dagens infrastruktur, utforming, byggverk og bruk av Vippetangen bygger på intensjonen 

som ble lagt til grunn på slutten av 1800-tallet. Grunnlaget var transport på sjøen med 

mennesker og varer og de bygningene som trengtes for folk og last og virksomhetene 

tilknyttet dem, og denne virksomheten har fortsatt frem til vår tid. 

 

Dagens bryggestrukturer på Vippetangen med kaier og utstikkere ble således grunnlagt fra 

1898 til 1911, men utvidet i tiårene etterpå. Eldste synlige og bevarte struktur på Vippetangen 

er kaiene med granittfronter. Disse ble anlagt mellom 1899 og 1902, og er blant de eldste 

bevarte havnestrukturene i Oslo havn.  

 

Bygningene som står i vår tid, ble oppført i tidsrommet 1915–1953. Eldste og yngste 

bygninger er Skur 38 og Skur 39. 

 

Vippetangen er således Oslos eneste bevarte havneanlegg der infrastruktur, bygninger og 

funksjon er tilnærmet lik den som ble grunnlagt i den første halvdelen av 1900-tallet, men er 

modernisert og tilpasset vår tid. 

 

Største endringer de siste 50 årene er avvikling av jernbanen og kraner, og en del mindre 

bygninger er revet til fordel for etablering av store parkeringsplasser for privatbiler tilknyttet 

danskebåtene ved Revierbrygga. 

 

Til sammen har Vippetangen kai, to utstikkere og fem bygninger som representerer ulike 

funksjoner, tidsepoker, arkitekturhistorie og kulturhistorisk og estetisk verdi, samtidig som de 

hver for seg og samlet representerer et stykke by- og havnehistorie.  

 

Til tross for sin alder er dette et levende havneanlegg med to store bedrifter; Fiskehallen og 

Kornsiloen, og det viktigste transportområdet for oslobefolkningen til øyene samtidig som 

området tar imot utenlandske cruisebåter.  

 

 
Figur 13. Vippetangen er et helhetlig maritimt kulturmiljø med både bygninger og havneanlegg fra 
første del av 1900-tallet. Bilde: www.norgeibilder.no. 



Kaier og utstikkere 
Fra slutten av 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallet ble de eldre trebryggene erstattet av 

solide forstøtningsmurer av blokker. Bakgrunnen for denne endringen var den teknologiske 

utviklingen der dampskipene, som erstattet seilskutene, trengte mer solide og effektive 

kaianlegg til lasting og lossing.  

 

Området bak forstøtningsmurene ble fylt med løsmasser. Det er mulig at deler av fyllmassen 

som ble brukt, kom fra rivning av Strandbatteriet. Overflaten ble brolagt og utstyrt med 

kranspor til kraner som gjerne hadde tilgang til jernbanen.  

 

Blokkmurskaiene i havna er bygget opp av fint tilhuggete granittblokker over vannlinjen. 

 

Disse kaiene er så solide at de stort sett er bevart i god stand frem til i dag. Vippetangkaia 

med Utstikker II og Utstikker III er eksempler på denne kaitypen, og vurderes å ha betydelig 

verneverdi. 

 

 
Utsikker II og III, 1953. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum.  

ID: A-20027/Ua/0022/005. Foto: Widerøes Flyveselskap/Vilhelm Skappel. 

 



 
Figur 14. Kilde: Byantikvaren, 2008. Strategi for vern av maritime kulturminner. 

 

 
Figur 15. «Kaiene med granittfronter på Vippetangen ble anlagt 1899–1902, og er blant de eldste 

bevarte havnestrukturene i Oslo havn. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren.» Bygningen på bildet er 
Fiskehallen (1934–). Arkiv: Byantikvaren, 2008. Strategi for vern av maritime kulturminner. 



Vippetangkaia (1898–) 

Vippetangkaia er det største gjenværende eldre kaifrontanlegget i havna, figur 14 og figur 15. 

Sprengnings- og oppfyllingsarbeidene langs stranden ble påbegynt i 1898. Fra 1899 ble det 

anlagt vei og forbindelsesbane. Blokkmurskaia her ble bygget i to etapper 1899/1901 og 1902.  

 

Rett etter at Vippetangkaia sto ferdig i 1905 ble den brukt til å ta imot den nye norske kongen. 

I anledning dagen, var det reist en større mottagelsespaviljong ved fiskehavna, figur 17. 

 

Kaianlegget her representerer det største sammenhengende kaianlegget i Oslo fra rundt 1900. 

 

 
Figur 16. Skipsanløp ved Vippetangen, 1906. Opprinnelig Skur nr. 38, revet i 1915, sees til høyre og 
Akershus slott bak dette. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F18656a. Foto: L. Szacinski. 

 

 
Figur 17. Kongmottagelsen med ærestribune 25. november 1905. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt 

museum. ID: OB.Y7566. Foto: Elis Nilsson. 



Utstikker II (1901–) 

Utstikker II bygget 1901–1907 som kai for passasjer- og godstrafikken til Danmark (DFDS: 

Oslo–København og Stena Line: Oslo–Frederikshavn). 1963–1964 ble det oppført en 

terminalbygning og et velferdsbygg for laste- og lossearbeidere. Kaiarbeiderne holdt tidligere 

til i en gammel spise- og ventehall fra 1912, kalt «Rampely», som ble revet 1962. 

 

 
Figur 18. Utstikker II med terminal og Kong Olav V, 1964. 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F22997. Foto: Ukjent. 

 

Utstikker III (1934–) 
Utstikker III ble forlenget med 10 m pga. planlagt ny kornsilo, i 1934. Hensikten med 

forlengelsen var å gjøre det mulig å bruke losseapparater på begge sider av kornsiloen.  

 

 
Figur 19. Bratsberg S/S og Borgland S/S. Utstikker II og III, 1919. På bildet  

sees kran på skinner som losser. Angivelig losses det kornsekker til Kornsiloen.  
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Y2236. Foto: Anders Beer Wilse. 



Kraner og transportmidler 
Hovedbanestasjonen (Sentralstasjonen) ble strategisk plassert ved Bjørvika i 1854. Den 

fremvoksende industrialiseringen i Oslo la grunnlag for å utvikle havneområdene ut fra 

skipsfartens behov samt effektivisere lasting og lossing og transport av varer til og fra skip. 

 

 
Figur 20. Havneskur 38, 1922. Amerikabåten Stavangerfjord S/S ligger til kai. Godstog med vogner 
sees til høyre inntil Akershus slott og festning. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. 

 

Kraner (ca. 1900–ca. 1970) 

En viktig del av havnas modernisering rundt 1900-tallet var mekanisering ved skinnegående 

kraner som erstattet manuelt arbeid, og lastebommer tilknyttet laste- og lossearbeidet. Dette 

gjaldt først Amerikalinjens hus, Skur 38, og senere Kornsiloen på Utstikker III. Kranene var i 

bruk til 1960–70-årene, og er nå fjernet. 

 

 
Figur 21. Havnemiljøet med kraner, 1962. På det meste fantes det 119 kraner i Oslo havn etter 

krigen. Bildet fra Vippetangen viser 6-tonnskraner ved Skur 38 bygget av og for Havnevesenet i 1950-
årene. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OMu.A8972. Foto: E. N. Christiansen. 



Havnebanen (1907–1980) 

Havnebanen besto av to typer skinnenettverk, alle er i dag fjernet, men strukturen kan sees. 

Det første var jernbanespor som forbandt Østbanen med Vestbanen og gikk rundt Akershus 

festning. Linjen ble åpnet i 1907 og nedlagt i 1980 ved åpningen av øst–vest-tunnelen. 

Sidespor fra jernbanen til havneområdet gjorde det mulig å laste gods direkte mellom båt og 

jernbane. Fiskehallen hadde egne godsvogner for fisk. Disse hadde forbindelse mellom 

bygning og jernbane.  

 

Dernest var det trikkeskinner som endte i en sløyfe rundt Vippetangen kafé og trikkeskinner 

mellom Kornsiloen og Bjølsen Valsemølle for spesialbygget korntrikk.  

 

   
Figur 22, til venstre. Vippetangen, ca. 1930. 1. Jernbanespor. 2. Trikkelinje rundt Vippetangen kafé.  
3. Trikkespor mellom Kornsiloen og Bjølsen Valsemølle. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum.  

ID: OB.FS0859. Foto: Ukjent. 

 
Figur 23, til høyre. Vippetangen, 2010. Spor etter jernbane- og trikkelinje. 1. Jernbanespor.  
2. Trikkelinje rundt Vippetangen kafé. Bilde: www.norgeibilder.no. 

 

 
Figur 24. «Oslo Sporveier. Trikk spesialbygd godsmotorvogn type K nr. 355, korntrikken på vei ut av 

den eldste siloen. I bakgrunnen lukket godsvogn for fisketransport (kjølevogn) ved NSB og lengst i 
bakgrunnen trikk i sløyfa rundt Vippetangen Kafé.» 1957. 

Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: A-70036/Ub/0013/449. Foto: L. Welander.  

http://www.norgeibilder.no/


Bygninger 
Bygningene på Vippetangen gjenspeiler havnevirksomhetens ulike epoker hva gjelder 

utviklingen i skipstrafikk, gods- og passasjertrafikk, volum, effektivisering, teknologi og 

sikkerhetskrav.  

 

Dette førte til at det på 1900-tallet ble lagt vekt på mer praktiske lagerbygninger med større 

kapasitet og brannsikkerhet oppført i mur som erstattet mindre bygninger i tre. 

 

Bygningene viser den historiske utviklingen av Vippetangen, men representerer også 

hovedstadens havnehistorie, byens industrielle epoke fra rundt slutten av 1800-tallet til midten 

av 1900-tallet og fortidens teknologi som dagens bruk bygger på. 

 

De bygningene som står i vår tid, ble oppført i tidsrommet 1915–1953. Eldste og yngste 

bygninger er Skur 38 og Skur 39. 

 

 
Figur 23. Vippetangen, 2012. 1. Skur 38 (1915–). 2. Skur 39 (1953–). 3. Fiskehallen (1934–).  
4. Kornsiloen (1935–) og 5. «Pumpehuset» ca. 1925–). Arkiv: Oslo Havn KF. 

 

 
Figur 24. Vippetangen, ca. 1930. 1. Stettiner skuret (ca. 1900–1953). 2. Vippetangen kafé (1900–

1970). 3. Fiskehallen (ca. 1925–). 4. Kornsiloen (1913–1976) og 5. «Pumpehuset» ca. 1925–). Arkiv: 
Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.FS0859. Foto: Ukjent. 



Skur 38 (1915–)  

 
«Provianten heises om bord på Amerikalinjens skip Stavangerfjord før avgang 24.mai 1918.» 

I 1922 fikk linjen sin egen utstikker på østsiden av Vippetangen, men her ligger skipet utenfor Skur 38 
på Vippetangkaia. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 19928 / NBR9405:19069. Foto: A. B. Wilse. 

 

Den første tiden Amerikalinjen trafikkerte Oslo havn, la skipene til 

ved Vippetangen utenfor Skur 38. Bygningen ble oppført som lager og venterom for 

Amerikalinjens passasjerer, og sto ferdig i 1915 og erstattet da et eldre lagerskur bygget av 

planker, som gikk under navnet skur 38.  Hovedkontoret til Oslo Havn KF flyttet inn i 

bygningen i 1987.  

 

Amerikalinjens lager og venterom er et av Norges tidligste armerte betongbygg. I 1922 fikk 

linjen sin egen utstikker, Utstikker I, figur 13.  

 

Skur 39 (1953–) 

Vareskur nr. 39, kjent under navnet Stettinerskuret, ble oppført omkring århundreskiftet og 

ble brukt til å lagre gods i. Stettinerskuret ble revet i 1953, og ny bygning, Tollpakkhus, ble 

reist rett øst for rivningstomten og innviet i 1953. Ny bygning ble lengre og videre enn 

tidligere vareskur. Tollpakkhus var eid av Fred. Olsen.  

 

Første etasje disponerte Fred. Olsen som vareskur, mens Tollvesenet og Havnevesenet brukte 

andre etasje som kontorer. Det var både ekspedisjons- og varelager i begge etasjer for gods 

med Fred. Olsens Newcastle- og Antwerpen-båter. 

 

 
Arkiv: Oslo bymuseum. Udatert avisutklipp, angivelig 1953.  



 «Pumpehuset» (ca. 1925–) 

Bygningens opprinnelige funksjon er ukjent, men huset omtales som «Pumpehuset» av Strand 

Unikorn, som driver Kornsiloen (1935–) og bruker det som administrasjonsbygning.  

 

På bilder fremkommer det at huset ble bygget etter Kornsiloen (1913–1976) og før 

Fiskehallen (1933–). Bygningen sees på Oslo Museums bilde ID: OB.Y2956 datert 1926. 

 

 
«Pumpehuset» (ca. 1925–) midt i bildet med Kornsiloen (1913–1976) og Fiskehallen (1905–1933) til 

venstre og fiskehavna (1905–1934) i forgrunnen. «Pumpehuset» er omgitt av stillas, noe som tyder 

på at det er under oppføring. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Z02681. Fotograf: Ukjent. 

 

Kornsiloen (1935–) 

Kornsiloen ble drevet av Oslo Havnesilo A/S. Import- og lageranlegg for brødkorn til Oslo-

området. Kaia ble bygget 1899–1901. I 1913 ble det ført opp en kornsilo, som ble et av de 

tidligste eksemplene på bruk av armert betong i Norge. Siloen ble ødelagt av en 

støveksplosjon i 1976 og siden revet.  

 

Ny kornsilo ble oppført i 1935 på Utstikker III, figur 18, og bygget inntil «Pumpehuset» (ca. 

1925–), siloen var forbundet med den gamle kornsiloen (1913–1976) med en transportbro. 

Siloen er oppført i armert betong og har intakte laste- og losseinnretninger.  

 

 
Gammel (1913–1976) og ny kornsilo (1935–) koblet sammen, 1937. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt 

museum. 



Fiskehallen (1934–) 

 
Den nye fiskehallen. Bilde tatt 1934. Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.FS0859.  

Foto: Ukjent. 

 

Fisketorget med fiskehall ble flyttet til Vippetangen fra Sadelmakerhullet ved Børshaven, og 

åpnet i 1905. Den opprinnelige fiskehallen på Vippetangen ble erstattet med ny stor fiskehall i 

1934. Dette medførte at fiskehavna ble gjenfylt og brukt som fundament for hallen. 

 

Bygningen er utformet i modernismens formspråk med kubiske volumer, baldakin, store 

kjøreporter, åpne fasader mot sjøen og et nøkternt formspråk med fravær av dekorative 

elementer. Fiskehallen er oppført i armert betong og er dermed representativ for sin tids nye 

konstruksjonsprinsipper, der «jernbetong» tok over for teglsteinsbyggeriet.  

 

Hallen ble reist med klare krav til funksjonelle løsninger, noe som gjenspeiles i 

arkitekturutformingen, både i interiør og eksteriør, og er i tråd med de modernistiske 

arkitekturidealene som preget mellomkrigstiden.  

 

Fiskehallen er Norges største fiskemarked, men er i dag kun for grossister. 

 

Ferger 
Transport til øyene i Indre Oslofjord ble utført av Kristiania Færgeindretning med robåter om 

somrene. Først i 1906 ble det etablert motorbåtrute til Hovedøya. Senere kom det båtanløp 

også til de andre øyene. I 1910 startet Kristiania Kommunale Bad badebåttrafikk. I dag driver 

Oslo-Fergene AS helårsruter fra Vippetangen til Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Lindøya 

og Nakholmen, og sommertrafikk til Langøyene. 

 

Fergene brukes av innbyggerne for å komme ut til øyene for å sole seg, bade og fiske. En del 

har også sine sommerstuer der. 



3 KULTURMINNEVERDIER 
Vippetangen innehar store historiske og kulturhistoriske verdier, flere av dem av nasjonal 

betydning. Årsakene er nærhet til Akershus festning og slott, men også stillingen som et aktivt 

havneområde i hovedstaden med strukturer og bygninger fra tiden da Vippetangen ble 

industrialisert på slutten av 1800-tallet og i begynnelsen av 1900-tallet. 

 

I høringsdokumentet Kommunaldelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005–2020 

er Vippetangen klassifisert som et historisk kjerneområde med meget høy bevaringsverdi (A-

område). Dette begrunnes i dokumentet i nærhet til Akershus slott og festning. 

 

 
Skravert område på Vippetangen er i Kulturminnesøk oppført som Akershus festning. Kategori: 

Nasjonale interesser i by. Vernestatus: Ukjent. Dato: 15.1.2014. 
Kilde: http://www.kulturminnesok.no/ 

 

Kaianlegget her representerer det største sammenhengende kaianlegget fra rundt 1900 med 

tilhuggete blokkmurskaier av granitt. Derfor har det høy aldersverdi samtidig som det har stor 

kulturhistorisk og estetisk verdi og er et verdifullt innslag i byens fasade mot sjøen. 

Vippetangkaia med Utstikker II og III vurderes derfor å ha betydelig verneverdi. 

 

 
Figur 14. Kilde: Byantikvaren, 2008. Strategi for vern av maritime kulturminner. 

http://www.kulturminnesok.no/


Sporene etter båttrafikk viser et spenn fra oversjøisk passasjertrafikk til kontinentet og USA 

til lokaltrafikken til øyene på fjorden. Sistnevnte forteller om vår nære fortids internasjonale 

passasjertrafikk og sistnevnte om fritidskultur fra Oslos tidlig moderne periode – en ferdsel 

som fortsatt pågår i dag fra samme sted. 

 

De ulike bygningene representerer sin tids byggeskikk, behov, drift på kaiene. 

 

Skur 38 (1915–), Amerikalinjens lager og venterom, er et av Norges tidligste armerte 

betongbygg bygget for passasjertrafikk til USA. 

 

Fiskehallen (1934–) er utformet i modernismens formspråk med kubiske volumer, baldakin, 

store kjøreporter, åpne fasader mot sjøen og et nøkternt formspråk med fravær av dekorative 

elementer. Fiskehallen er oppført i armert betong og er dermed representativ for sin tids nye 

konstruksjonsprinsipper der «jernbetong» tok over for teglsteinsbyggeriet.  

 

Kornsiloen (1935–) er i likhet med Fiskehallen bygget i funksjonalistisk arkitektur fra 1930-

årene.  

 

Skur 39 (1954–) er i liket med de andre byggene oppført i armert betong, og representerer 

1950-årenes byggestil og krav til større volum og effektivitet mht. passasjertrafikk og last.  

  

 
Oversikt over nyere tids kulturminner med bebyggelse og infrastruktur. 

1. Skur 38. Kategori: Bebyggelse og infrastruktur. Status: Lokalt listeført. ID 162498. 
2. Skur 39. Kategori: Bebyggelse og infrastruktur. Status: Lokalt listeført. ID 162689. 

3. Handelsanlegg. Kategori: Bebyggelse og infrastruktur. Status: Lokalt listeført. ID 163081. 

4. Kornsilo. Kategori: Bebyggelse og infrastruktur. Status: Lokalt listeført. ID 169535. 
5. Forsvarsanlegg. Kategori: Bebyggelse og infrastruktur. Status: Kommunalt vernet (PBL).  

ID 163311. 
Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

Dato: 3.1.2014. 

 

https://askeladden.ra.no/askeladden/


3.1 Vernekart – utvalgte kulturminner 

 
Figur 10. Kilde: Oslo Havn KF, 2011: Maritim kulturminneplan for Oslo havn. 

 

 
Kilde: Oslo Havn KF, 2011: Maritim kulturminneplan for Oslo havn. 

 

  
Figur 11 og 12. Kilde: Oslo Havn KF, 2011: Maritim kulturminneplan for Oslo havn. 
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VEDLEGG 1 

HISTORISKE KART OVER VIPPETANGEN 

MED 

AKERSHUS SLOTT OG FESTNING 

1646–1938 
 

Eldre kart er generelt mer usikre mht. proporsjoner i motsetning til nyere kart. Avviket på 

kartene over Akers hus slott og festning er ikke avgjørende store, selv om de er der. Når det 

gjelder Akershus slott og festning så har kartene fra 1648, 1700 og 1774 en mer nøyaktig 

gjengivelse av festningsmurene enn kartet fra 1830.  

 

1646 

 
Ytre forsvarsvoll er bygget opp av palisader mot syd. Vippetangen ligger på denne tiden under 
havoverflaten. 

Kart: 1646. Tegnet av Isaac van Geelkerck.  
Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4 

http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


1648 

 
Kart: 1648. 
Arkiv: Statens kartverk. 

 

 

  



Ca. 1690 

 
Ytre forsvarsvoll mot syd er forsterket av murbygde voller med bastioner. Vippetangen ser ut til å bli 
tørt land. 

«Kartet viser Hovedtangen utbygd med permanent bebyggelse og befestninger. Befestningene utvides 
gradvis frem til begynnelsen av 1700-tallet. På kartet vises også Hornverket, Redangens bastion og 

kontreeskarpen mot byen. Hovedinngangen har fått nåværende plassering med bro over 

festningsgraven midt på Østre kurtine og inngang til slottet fra nord.» 
Kart: 1646. Tegnet av Isaac van Geelkerck.  

Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4 

javascript:oppslag('113','id249427')
javascript:oppslag('467','id249427')
http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


1700 

 
Kart datert 1700. 

Arkiv: Statens kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1774 

 
Kart datert 1774. 

Arkiv: Statens kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1802 

 
«Kartet viser festningen fullt utbygd, bortsett fra «Vippens batteri» som kom i 1809. Mot byen er 
festningen adskilt av en åpen «esplanade». Både hovedfestningen og Hovedtangen er utbygget med 
garnisons- og magasinbygninger. Festningen ble nedlagt som aktiv festning i 1815, men senere 
reetablert i 1836 for en periode på 20 år.» 
Kart: 1802. 

Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4 

javascript:oppslag('124','id249433')
javascript:oppslag('282','id249433')
http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


Ca. 1860 

 
Kart: Ca. 1860. 

Arkiv: Ukjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1863–1866 

 
«Kartet viser festningen etter at fjerningen av festningens utenverker er påbegynt. De første ble 

fjernet i 1820-årene ved anlegg av Bankplassen og Grev Wedels plass. Vollene mot sjøen ble først 

fjernet i begynnelsen av 1900-tallet. Kartet viser forslag til et havnebatteri på Vippetangen som aldri 
ble realisert.» 

Kart: 1863–1866. 
Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4 

http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


1906 

 
«På dette tidspunktet gjenstår kun en liten del av vollene mot sjøen, samt Hornverket av de ytre 

befestninger. Kartet viser avgrensningen av festningsområdet etter avståelse til havne- og 
jernbaneformål i 1897. Hovedtangen og «Redangen» er utbygd med depot, garnisons- og 

stallbygninger m.m. i et kvartalsmønster tilpasset kvadraturen.» 
Kart: 1906. 

Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4 

 

http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=249408&a=4


1921 

 
Utsnitt av kart over Kristiania. Arkiv. Byantikvaren. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



1938 

 
Kart datert 1938. 

Arkiv: Statens kartverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

HISTORISKE PROSPEKTER 

OVER VIPPETANGEN 

MED 

AKERSHUS SLOTT OG FESTNING 

Ca. 1588–1873 
 

Ca. 1588 

 
«Relieff fra Fredrik 2.'s sarkofag i Roskilde domkirke. Motivet viser Akershus under beleiring under den 
nordiske 7-års krigen i 1567 og er det tidligste kjente bilde av Akershus. På bildet kan sees Munks tårn 

fra 1559 og provisoriske forskansninger mot nord og øst. Beleiringen viste tydelig behovet for nye, 
tidsmessige festningsverk, et arbeide som ble påbegynt straks etter.» 

Relieff: Ca. 1588. 
Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4 

 

  



1648 

 
«Viser hyldning av Fredrik 3. på Hovedtangen i 1648. Hovedtangen er provisorisk befestet med 
palisader og forskansning. Christiania, grunnlagt 1624, sees til høyre med byvoller og brygger.» 

Prospekt: 1648. Isaac van Geelkerck. 
Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4 

 

1698 

 
 «Tegning av hovedfestningen mot øst. Store deler av slottets østfløy ble senere revet i løpet av 1700-

tallet.» 

Prospekt: 1698. Jacob Coning. 
Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4


1792–1796 

 
«Akershus festning». Prospekt: Mellom 1792 og 1796. Christian August Lorentzen. 
Arkiv: http://digitaltmuseum.no/ 

 

1790–1799 

 
«Christiania fra Ekebergveien». Prospekt: Mellom 1790 og 1799. Georg Haas. 
Arkiv: http://digitaltmuseum.no/ 

 

http://digitaltmuseum.no/


1800–1815 

 
«Akershus festning». Prospekt: 1800–1815. John-William Edy. 
Arkiv: http://digitaltmuseum.no/ 

 

1814 

 
Christiania. Prospekt: 1814. Margrethe Kristine Tholstrup. 

Arkiv: http://www.oslobilder.no/ 

 



1831 

 
«Akershus fra dampskip Prinds Carl». Prospekt: 1831. Gotlieb Louis Fehr.  

Arkiv: http://www.oslobilder.no/ 

 

1825–1855 

 
«Akershus med skøytebane sett fra sjøen». Prospekt: Udatert, 1822–1855. Gotlieb Louis Fehr. 

Arkiv: http://www.oslobilder.no/ 

http://www.oslobilder.no/


1825–1870 

 
«Utsikt fra Kongshavn (Ekeberg)». Prospekt: Udatert, 1825–1870. R.N. Nielsen. 
Arkiv: http://www.oslobilder.no 

 

1829 

 
Oslo med Akershus slott og festning. Prospekt: 1829. Peder Balke. 

Arkiv: Oslo bymuseum. 
Kilde: Byantikvaren, 2008. Strategi for vern av maritime kulturminner. 



1833 

 
«Utsikt fra Ekeberg over Christiania». Prospekt: 1833. Peder Balke. 

Arkiv: Nasjonalmuseet. 
Kilde: http://www.digitaltmuseum.no/things/utsikt-fra-ekeberg-over-christiania-maleri/NMK-

B/NG.M.04233?type_filter=Fineart&search_context=1&page=868&count=21464&pos=20809&owner=
NMK-B&slug=utsikt-fra-ekeberg-over-christiania-maleri&id=NG.M.04233 

 

1873 

 
«Festningen fra sydvest. Viser skøytebane utenfor Akershusstranden.» 
Prospekt: 1873. Wilhelm v. Hanno. 

Arkiv: Forsvarsbygg. http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4 

http://www.verneplaner.no/index.php?f=akershus&id=249446&a=4


1850? 

 
Kilde: http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=248676&a=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.verneplaner.no/?f=akershus&id=248676&a=2
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OVERSIKTSBILDER AV VIPPETANGEN 

FRA EKEBERG 

1864–1970 

1864 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F02160E. Fotograf: Ukjent. 

 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F02143C. Fotograf: Jens Peter Broch. 



Udatert 

 
Oslo Museum. Arkiv: Digitalt museum. ID: OB.F01865. Fotograf: William Dobson Valentine.. 
 

1866 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F02144B. Fotograf: Jens Peter Broch. 

 



1880–1890 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.F02900. Fotograf: Olaf Martin Peder Væring. 

 

1890–1900 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Y0634. Fotograf: Ukjent. 



1907 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Y1646. Fotograf: Anders Beer Wilse. 

 

1922 

 
«Kristiania fra Ekeberg.» Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Y2330.  

Fotograf: Anders Beer Wilse. 



1926 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Y2619. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 

1939 

 
«Utsikt fra Ekebergrestauranten.» Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.X1155.  

Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 

 



1959 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.R09999d. Fotograf: E. Rude. 
 

1965–1970 

 
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.A8483. Fotograf: Henrik Ørsted.  
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BILDER AV VIPPETANGEN 

Ca. 1870–1964 

 

1870–1880 

 
Arkiv: Digitalt museum. 
http://www.digitaltmusem.no/ 

 

Ca. 1890 

 
Nedriving av festningsmur mot Vippetangen. Arkiv: Digitalt museum. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-mot-
vippetangen/OMU/OB.F01347?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=9&count=456&po

s=200 

http://www.digitaltmusem.no/
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-mot-vippetangen/OMU/OB.F01347?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=9&count=456&pos=200
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-mot-vippetangen/OMU/OB.F01347?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=9&count=456&pos=200
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-mot-vippetangen/OMU/OB.F01347?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=9&count=456&pos=200


1899 

 
«Vippetangen badehus, revet 10.05.1899.» Oslo Museum. ID: OB.F02374. Fotograf: Ukjent. 

 

Ca. 1897–1904 

 
«Porten fra Ekserserbatteriet på Vippetangen inn i Wedels batteri i forbindelse med gjennomføringen 

av Havnebanen.» Oslo Museum. ID: OB.OF01329. Fotograf: Ukjent. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-
festningsmur/OMU/OB.F01329?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&p

os=455 
 

http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-festningsmur/OMU/OB.F01329?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=455
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-festningsmur/OMU/OB.F01329?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=455
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-festningsmur/OMU/OB.F01329?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=455


1902–1904 

 
«Gjennomskjæringen i Gyldenløves bastion og Wedels batteri for å forlenge Skippergata ut til 

Vippetangen. Bygningen til venstre er Arsenalbygningen (bygning 62) nåværende Forsvarsmuseet.» 
Oslo Museum. ID: OB.OF01329. Fotograf: Ukjent. 
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-nedrivning-

av/OMU/OB.F01333?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=453 

Ukjent år 

 
Gyldenløes bastion. Oslo Museum. ID: OB.F02868. Fotograf: Narve Skarpmoen. 

http://www.primusweb.no/things/akershus-festning-artilleriets-magasin/OMU/OB.F02868/gallery 

http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-nedrivning-av/OMU/OB.F01333?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=453
http://www.digitaltmuseum.no/things/akershus-festning-nedrevolls-nedrivning-av/OMU/OB.F01333?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=19&count=456&pos=453
http://www.primusweb.no/things/akershus-festning-artilleriets-magasin/OMU/OB.F02868/gallery


1904 

 
«Baadhavn.» Skur nr. 39 Stettinerskuret. Oslo Museum. ID: OB.OH499. 

 

1904 

 
«Fiskebryggen.» Oslo Museum. ID: OB.OH484. 
 



1905 

 
«Akershusstranda. Det militære badeanlegg (badehuset) utenfor Akershus festning. Ble også benyttet 
av elever fra noen kommunale skoler og institusjoner. Bildet fra 1905 viser et forfallent anlegg og i 

1907 åpnet havnebanen over Vippetangen. Anlegget måtte da vike plassen. Til høyre ses 

studentbadet.» 

Arkiv: Oslo byarkiv. Digitalt museum. ID: A-20015/Ua/0003/157. Fotograf: Olaf Martin Peder Væring. 
 

1905 

 
«Akershus fra Vippetangen.» Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.Y1570. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 



1905 

 
Amerikabåt ved Vipptangkaia og Skur nr. 39 Stettinerskuret. Oslo Museum. ID: OB.OH498. 

 

1905 

 
Kongmottagelsen med ærestribune 25. november. Oslo Museum. ID: OB.Y7566. 

 



Ca. 1905 

 
«AS Kristiania Sporveisselskaps sporvogn på vei til Festningshavna/kaia.» 

http://www.digitaltmuseum.no/things/festningskaia/BAR/A-
40202/Ug/0014/014?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=216 

 

1906 

 
«Fiskehal på Vippetangen, bygget 1904 - 05.» Vippetangen fyr sees i bakgrunnen. Oslo Museum. ID: A-

20031/Ua/0014/044. 
 

http://www.digitaltmuseum.no/things/festningskaia/BAR/A-40202/Ug/0014/014?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=216
http://www.digitaltmuseum.no/things/festningskaia/BAR/A-40202/Ug/0014/014?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=216


1907 

 
Skur nr. 39, Stettinerskuret, ved fiskehavna. Dampskipet Dronning Maud sees i bakgrunnen.  
Bilde fra utstikker III. 

Oslo Museum. ID: OB.Z05899. 
http://www.digitaltmuseum.no/things/havn-skip-dronning-maud-smbter-

fiskere/OMU/OB.Z05899?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=14&count=456&pos=31
6 

 

1907 

 
«Skipet M.G. Melchior.» Stettinerskuret i enden av havnen. 

Oslo Museum. ID: OB.Z05897. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/havn-skip-dronning-maud-smbter-fiskere/OMU/OB.Z05899?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=14&count=456&pos=316
http://www.digitaltmuseum.no/things/havn-skip-dronning-maud-smbter-fiskere/OMU/OB.Z05899?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=14&count=456&pos=316
http://www.digitaltmuseum.no/things/havn-skip-dronning-maud-smbter-fiskere/OMU/OB.Z05899?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=14&count=456&pos=316


1913 

 
«Skipsanløp ved Vippetangen.» Arkiv: Digitalt museum. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/skipsanlp-ved-
vippetangen/OMU/OB.F18656a?query=vippetangen&search_context=1&page=4&count=456&pos=86 

 

1913 

 
Kornsiloen på Vippetangen. Arkiv: Digitalt museum. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/christiania-parti-af-bryggerne-og-kornsiloen/BAR/A-

70091/Ua/0001/079?query=Vippetangen&search_context=1&page=2&count=456&pos=25 

http://www.digitaltmuseum.no/things/skipsanlp-ved-vippetangen/OMU/OB.F18656a?query=vippetangen&search_context=1&page=4&count=456&pos=86
http://www.digitaltmuseum.no/things/skipsanlp-ved-vippetangen/OMU/OB.F18656a?query=vippetangen&search_context=1&page=4&count=456&pos=86
http://www.digitaltmuseum.no/things/christiania-parti-af-bryggerne-og-kornsiloen/BAR/A-70091/Ua/0001/079?query=Vippetangen&search_context=1&page=2&count=456&pos=25
http://www.digitaltmuseum.no/things/christiania-parti-af-bryggerne-og-kornsiloen/BAR/A-70091/Ua/0001/079?query=Vippetangen&search_context=1&page=2&count=456&pos=25


1914 

 
http://www.digitaltmuseum.no/things/bjrvika-skip-i-
opplag/OMU/OB.Y2004?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=225 

 

1915–1920 

 
«Den gamle amerikalinjekaia på vestsiden av Vippetangen med Prins Carls bastion i bakgrunnen. 
Muren i mellomgrunnen er ommuring for Havnebanen.» Oslo Museum. ID: OB.F04219a. Fotograf: 

Ukjent. 
 

http://www.digitaltmuseum.no/things/bjrvika-skip-i-opplag/OMU/OB.Y2004?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=225
http://www.digitaltmuseum.no/things/bjrvika-skip-i-opplag/OMU/OB.Y2004?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=225


1918 

 
Provianten heises om bord på Amerikalinjens skip ”Stavangerfjord” før avgang 24.mai 1918. 

I 1922 fikk linjen sin egen utstikker på østsiden av Vippetangen, men her ligger skipet utenfor skur 38 

på Vippetangkaia. Bygningen ble oppført for Amerikalinjens oversjøisk passasjertrafikk i 1915 og 

huser i dag Oslo Havn KFs hovedkontor. De tre stykkgodskranene viser hektisk lasteaktivitet før 

avgang. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 19928 / NBR9405:19069. Fotograf: Anders Beer Wilse. 

 

1918–1920 

 
Amerikabåten Bergensfjord.  

Oslo Museum. ID: OB.OH505. 
 



1919 

 
Bratsberg S/S og Borgland S/S. Utstikker III og II. 
Oslo Museum. ID: OB.Y2236. 

 

1919 

 
Oslo Museum. ID: OB.Y2235. Fotograf: Anders Beer Wilse. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-
havn/OMU/OB.Y2235?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=383 

http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-havn/OMU/OB.Y2235?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=383
http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-havn/OMU/OB.Y2235?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=383


1920–1930 (<1926) 

 
Gamle kornsiloen med Fiskehallen på Vippetangen. Arkiv: Digitalt museum. 
Oslo Museum. ID: OB.Y27795. 

 

1920–1930 (ca. 1926) 

 
Kornsiloen (1913–1976) med Fiskehallen (1905–1933) og «Pumpehuset» (ca. 1925–), midt i bildet, og 

fiskehavna i forgrunnen. «Pumpehuset» er omgitt av stilas som tyder på at det er under oppføring.  
Arkiv: Oslo Museum. Digitalt museum. ID: OB.Z02681. Fotograf: Ukjent.  

 



1920–1930  

 
Vippetangen kafé. Oslo Museum. ID: OB.Z02684. 

 

1922 

 
Fra venstre, langs kaien: Skur nr. 39 Stettinerskuret og Skur nr. 38 der Oslo Havn KF har kontorer i 

dag.  
http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-

avgang/OMU/OB.Y2361?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=22
9 

 

http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2361?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=229
http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2361?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=229
http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2361?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=229


1922 

 
“Stavangerfjords avgang.” Oslo Museum. ID: OB.Y2360. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-

avgang/OMU/OB.Y2360?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=36
9 

 

1923 

 
Kranene på Vippetangen utgjorde noen av de titalls kraner i mellomkrigsårenes Oslo havn.  

Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.Y2462. Fotograf: Anders Beer Wilse. 

http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2360?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=369
http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2360?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=369
http://www.digitaltmuseum.no/things/stavangerfjords-avgang/OMU/OB.Y2360?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=16&count=456&pos=369


1926 

 
http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-fra-

ekeberg/OMU/OB.Y2956?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=2

24 
 

1926 

 
Luftskipet Norge på veg til Nordpolen med Roald Amundsen i 1926.  

Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.Y2941. 

 

http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-fra-ekeberg/OMU/OB.Y2956?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=224
http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-fra-ekeberg/OMU/OB.Y2956?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=224
http://www.digitaltmuseum.no/things/oslo-fra-ekeberg/OMU/OB.Y2956?query=vippetangen&js=1&search_context=1&page=10&count=456&pos=224


1928 

Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.Y3114. 

 

Ca. 1930 

 
Stettinerskuret og den nye fiskehallen. Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.FS0859. Foto: Ukjent. 



Ca. 1930 

 
Oslo Museum. ID: OB.Z17399. 

 

1931 

 
Arkiv: Oslo Museum. ID: OB.Z10741. 

 



1936 

 
Bygging av nye kornsiloen. Arkiv: Digitalt museum. 
 

1937 

 
Ny og gammel kornsilo koblet sammen. Arkiv: Digitalt museum. 

 



1937 

 
Arkiv: Digitalt museum. 
 

Ca. 1938 

 
Vippetangen kafé omgitt av trikkespor. Arkiv: Digitalt museum. 

 



1935–1940 

 
Arkiv: Digitalt museum. 
 

1940 

 
«Norwegen, Oslo, Deutsche Panzer im Hafen» April 1940. 
Bilde: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-

L03744,_Norwegen,_Oslo,_Deutsche_Panzer_im_Hafen.jpg. 

 



1940–1945 

 
Arkiv: http://www.festningsverk.no/Oslo_7.htm 

 

1940–1945 

 
Sykehusskipet D/S Meteor til kai ved Vippetangen. Skipet var en norsk turistbåt bygget i 1904. Meteor 
ble satt i tjeneste som hospitalskip 7. mai 1940 til hun ble senket 9. mars 1945 i Pillau i Øst-Preussen. 

Arkiv: http://www.festningsverk.no/Oslo_7.htm 

http://www.festningsverk.no/Oslo_7.htm


1947 

 
Arkiv: Digitalt museum. 
 

Ca. 1950 

 
Arkiv: Byarkivet. 

 



Ca. 1950-II 

 
Arkiv: Digitalt museum. 
 

1952 

 
Stettinerskuret og bygging av nytt skur nr. 39. Arkiv: Oslo Museum. ID: A-20027/Ua/0022/003. 
 

 
 

 



1953 

 
Arkiv: Byarkivet. 

 

Ca. 1954 

 
Arkiv: Digitalt museum. 

 



1953 

 
Arkiv: Byarkivet. 

 

1953 

 
«Oslo Sporveier. Trikk spesialbygd godsmotorvogn type K nr. 355, korntrikken på vei ut av den eldste 

siloen. I bakgrunnen lukket godsvogn for fisketransport (kjølevogn) ved NSB og lengst i bakgrunnen 
trikk i sløyfa rundt Vippetangen kafé.» 

Arkiv: Digitalt museum. 



1964 

 
På det meste fantes det 119 kraner i Oslo havn etter krigen. Bildet fra Vippetangen viser 6-

tonnskraner bygget av og for havnevesenet i 50-årene, og viser en bitt av havnemiljøet de utgjorde. 

Oslo Havn KF, 2011.  
Oslo Museum. ID: OMu.A8972. 

Arkiv: Digitalt museum. 
 

1964 

 
Arkiv: Byarkivet. 

 



1964 

 
Utstikker II med terminal og Kong Olav V. 
Oslo Museum. ID: OB.F22997. 

 

1964 

 
Oslo Museum. ID: OB.A1895. 
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FLYBILDE OVER VIPPETANGEN MED 

REKONSTRUERTE FESTNINGSMURER FOR  

AKERSHUS SLOTT OG FESTNING  
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TIDSLINJE 

VIPPETANGEN 
 

1650–1680 Vippetangen stiger opp av fjorden pga. landhevning. 

 

1700–ca.1750 Festningen ble utbedret med en ny bastion helt syd mot Vippetangen (Vippens 

batteri). 

 

1290–1815 Under den militære tiden skal Vippetangen blitt brukt som militært rettersted.  

 

1808  Vippens batteri utbedret i 1808. Det ble senere kalt Ekserserbatteriet/ 

Strandbatteriet.  

 

1850–1900 Steinhuggeri på Vippetangen, der fangene fra Akershus landsfengsel bl.a. 

hugget sokler til byens monumenter; løvene ved Stortinget (1865), trapper og 

søyler til Trefoldighetskirken og Yongtorgets basarhaller. 

 

Ca.1850– 

ca.1900 Rett ned for Prins Carls bastion lå det militære badehuset.  

Videre mot øst lå studenterbadehuset Sølyst og det private herrebadet Hygea, 

og lengst mot øst et kommunalt badehus for kvinner, Iduna.  

 

Ca. 1880 Kristiania Færgeindretning fraktet badegjester til Hovedøya og de andre øyene 

i fjorden med robåter.  

 

1891–1892 Vippetangen fyr oppføres. 

 

1897   Kommunen kjøpte strandlinjen rundt Festningen til kaianlegg med badehus 

 

1899  Badehusene rives med Iduna som det første. 

 

1899–1901 Utstikker III bygget.  

 

1899–1902 Vippetangkaia ble bygget. Fiskehavn ved den søndre del av kaia. 

 

Ca. 1890 og  

1902–1904 Vippens batteri (Ekserserbatteriet/Strandbatteriet) rives.  

 

1900   Vippetangen kafé bygget. 

 

1901–1907 Utstikker II bygget. Kai for passasjer- og godstrafikken til Danmark. 

 

1902  Skur revet for å gi plass til Skur 39. 

 

1902  Skur 38 bygget og brukt til lager. 

 

1902  Skur 39 Stettinerskuret bygget. 

 

javascript:oppslag('124','id249404')
http://no.wikipedia.org/wiki/1449
http://no.wikipedia.org/wiki/1450
javascript:oppslag('124','id249404')
javascript:oppslag('124','id249404')


1904–1905  Fiskehall bygget. Åpnet i 1905. Den gamle havnen ved dagens Børskvarter 

gjenfylles og fisketorget flyttet til den nye fiskehavnen ved Vippetangen.  

 

1905  Vippetangen fyr rives i forbindelse med kaibygging. 

 

1905   Den nye norske kongefamilien kom i land på Vippetangen. I anledning dagen, 

ble det reist en større mottagelsespaviljong ved fiskehavna. 

 

1906  Etablert motorbåtrute til Hovedøya. Senere kom det båtanløp også til de andre 

øyene. 

 

1907   Havnebanen, jernbanespor som forbandt Østbanestasjonen med 

Vestbanestasjonen, ble åpnet. Sporet gikk langs havneområdet, rundt Akershus 

festning og over Rådhusplassen.  

 

1912  «Rampely» spise- og ventehall bygget. 

 

1913   Kornsiloen bygget.  

 

1915  Gamle skur 38 revet og erstattet med dagens skur 38 og brukt til lager og 

transitthall for oversjøiske passasjerer.  

 

1922  Utstikker I bygget. Den Norske Amerikalinjens terminal for trafikken til og fra 

USA.  

 

Ca. 1925  «Pumpehuset», dagens administrasjonsbygg til ny kornsilo, ble oppført.  

 

1933-34 Fiskehallen, dagens, ble bygget over den gamle fiskehavnen på Vippetangen, 

som ble gjenfylt. Fiskehallen fra 1905 ble revet. 

 

1934 Utstikker III ble forlenget med ti m pga. ny kornsilo.  

 

1935  Ny kornsilo sto ferdig på Utstikker III.  Denne var forbundet med den gamle 

med en transportbro.  

 

1953  Skur 39 Stettinerskuret revet. 

1953  Skur 39 Tollpakkhuset bygget og brukt til lager og tollkontorer. 

 

1962  «Rampely» spise- og ventehall revet. 

 

1963–64  Terminalbygning og et velferdsbygg for laste- og lossearbeidere tilknyttet 

Utstikker II. Kaiarbeiderne brukte tidligere «Rampely».   

 

1970   Vippetangen kafé revet for å utvide parkeringsplassen. 

 

1976   Kornsiloen av 1913 ble ødelagt av støveksplosjon og revet. 

 

1980  Havnebanen ble nedlagt ved åpningen av øst–vest-tunnelen. 

 

1981  Utstikker I. Den Norske Amerikalinjens terminal revet. 


