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I BAKGRUNN 
 
Sjøen som kommunikasjonsvei var en forutsetning for bydannelsen i Oslo. Beliggenheten ved 
fjorden er felles for både middelalderbyen Oslo, den nyanlagte Christiania fra 1624 og det 
utvidete Oslo anno 2006. Tilgangen til sjøen har gitt grunnlag for aktiviteter som skipsfart 
med havn for import, eksport og persontransport, verftsindustri, rutebåttrafikk til nær og fjern, 
fiskerier med fiskebrygge og fiskemottak, samt en fritidskultur med badehus, lystbåter og 
småbåthavner. Den varierte havneaktiviteten har hatt behov for et bredt spekter av 
havnefasiliteter, og har omfattet alt fra store skip til A-joller. Sporene etter denne 
virksomheten er en vesentlig del av Oslos historie. 
 
Havna har vært modernisert i takt med endringer i transportteknologi og byens næringsliv. 
Kulturminnene og -miljøene har som regel ikke rukket å bli gamle nok til å bli interessante, 
før de er vesentlig endret eller erstattet til fordel for mer moderne løsninger. Endringene har 
vært så omfattende at sporene etter tidligere havnestruktur og -arkitektur bare unntaksvis er 
bevart. Ytterligere endringer av de historiske havnemiljøene er på trappene og kan innebære 
tap av tidsdybden i områdene og føre til at Osloborgerne mister muligheten til kunnskap om 
viktige deler av sin nære historie. Oslo som sjøfarts- og havneby står overfor vesentlige 
omlegginger i de nærmeste årene. De gamle havneområdene i Bjørvika er allerede under 
transformasjon og Fjorbyplanen som tar sikte på å omdanne resten av de sentrale 
havneområdene, er under utarbeidelse. Denne meldingen tar sikte på å synliggjøre de 
maritime kulturminnene som en viktig premiss for den videre planleggingen av de historiske 
havnearealene. Det er nettopp de områdene som ikke lenger skal brukes som havn som utgjør 
kjernen i den historiske havnen. 
 
Bystyremeldingen ”Kulturminnevern i Oslo” ble vedtatt i 2003. Den gir rammene for 
kommunens arbeid med kulturminneverdiene i Oslo i årene fremover. Et av oppdragene 
Byantikvaren fikk av Bystyret var å utarbeide en tilleggssak om de maritime kulturminner 
hvor også fartøyvernet behandles. Norsk Sjøfartsmuseum har på oppdrag fra Byantikvaren 
utarbeidet et grunnlagsdokument for meldingen. Oslo Havn KF, Forbundet KYSTEN og 
Norsk Forening for Fartøyvern har også bidratt med verdifull kunnskap i prosessen frem mot 
sluttføring av meldingen. 
 
Bystyremeldingen om maritime kulturminner er en oversikt over kulturminneverdier knyttet 
til byens maritime historie, samt overordnede målsetninger og strategier for vern. De store 
endringene som er under planlegging gjør det viktig å være konkret slik at kulturminnene kan 
være et sentralt og forutsigbart premiss. Selv om meldingen ikke er en verneplan, foreslås det 
derfor i noen grad konkrete vernetiltak. Konkrete beslutninger om bevaring forutsettes likevel 
å behandles gjennom ordinære prosesser.  
 
Virkemidlene i arbeidet for å ivareta de maritime kulturminnene er først og fremst å 
synliggjøre kulturminneverdiene ved oppføring på Byantikvarens gule liste og regulere 
prioriterte objekter og miljøer til spesialområde bevaring i forbindelse med pågående og 
fremtidige planprosesser i området. Dernest vil Byantikvaren bidra til arbeidet med 
kulturminneplanen for havnevirksomheten som Oslo Havn KF har satt i gang. Videre kan 
Oslo kommune gjennom planarbeid, eiendomsforvaltning og økonomiske tilskudd bidra med 
gode rammebetingelser for det store frivillige arbeidet som gjøres av det private fartøyvernet 
og kystkulturorganisasjonene. 
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Kart fra begynnelse av 1700-tallet og dagens kaifront.. (Avvik på Vippetangen og Grønlia skyldes at 
1700-tallskartet ikke er målriktig). 1700-talls kart: Statens Kartverk, landkartsamlingen, Kristiania 
nr.7. Illustrasjonen er utarbeidet av maritim arkeolog Dag Nævestad, Norsk Sjøfartsmuseum.  
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Meldingen er lagt opp som en historisk gjennomgang av de maritime aktivitetene i Oslo i 
kapittel 3, mens kapittel 4 tar for seg de maritime kulturmiljøene og foreslår målsetninger, 
strategier og tiltak for bevaring av disse. Fartøyvernet er behandlet i kapittel 5, mens kapittel 6 
redegjør for virkemidlene i vernearbeidet. Avslutningsvis er hovedmål, delmål, strategier og 
tiltak samlet i et kapittel som forslag til målsetninger for den videre forvaltningen av Oslos 
maritime kulturarv.  
 
 
1.2.  Den historiske «fjordbyen»  
 
Kulturminner og -miljøer knyttet til fritidskulturen og byen som møteplass og marked, er to 
av de overordnete temaene som Bystyremelding 4/2003 Kulturminnevern i Oslo, legger 
særlig vekt på. Oslos maritime dimensjon er et vesentlig element i begge disse urbane 
hovedtemaene.  
 
I Bystyremelding 4/2003 blir stedsdannelsen og utviklingen beskrevet på følgende måte: 
 
Byens vesen er møte- og markedsplassen. Møteplasser og markeder oppstår hvor ferdselsårer 
krysses, og ferdsel utvikles i forhold til møteplasser. Kommunikasjon er derfor et av de 
viktigste stikkordene for forståelse av hvorfor byer oppstår og hvordan de utvikler seg. 
Tilsvarende er de fysiske mulighetene i landskapet for ferdsel og transport blant de viktigste 
forklaringsfaktorene for historisk stedsdannelse og utvikling.  
 
Oslofjorden går dypt inn i landet og muliggjør sjøveis transport til og fra et rikt skog- og 
jordbruksområde. Fra fjordbunnen er det god landverts ferdselsmulighet videre innover i de 
åpne østlandske landskapene. Det skapte forutsetningene for de første bosettingene og skapte 
forutsetningen for bydannelsen med Bjørvika/Bispevika som det naturlige og strategiske 
transportmøtepunktet. Det er stedet hvor stapelplassen ble etablert for import og eksport til 
området – og med dét markedet.  
 
Oslo ble til som møteplass mellom land og sjø; som havn. Havna med sine ulike funksjoner 
har hele tiden vært en sentral faktor i byformingen. Litt forenklet kan man si at byen er bygget 
opp rundt havna. Først ved Alanaelvens utløp i Bjørvika, siden flyttet til den andre siden av 
Bjørvika hvor Akerselva etter hvert fikk stor betydning for byens utvikling. 
 
Beliggenhet ved sjøen har vært en nødvendig premiss for alle de store bydannelsene i Norge. 
Det var også en forutsetning for at Oslo ble hovedstad første gang i 1299 og siden i 1814.  
 
Varer og impulser utenfra så vel som vareeksporten, gikk over havna. Historiske dokumenter 
og kart viser stadige havneutvidelser. Både veksten i trelasteksporten på 1600- tallet og 
industrialiseringen på 1800-tallet kan avleses på kartene over havnearealene. Gjennom det 
meste av det 20. århundre har Oslo vært Norges ubestridt største havneby. 
 
Havnevirksomheten har ikke bare preget sjøfronten direkte. Den ga også et godt grunnlag for 
etableringen av maritime håndtverks- og industribedrifter, og etter hvert betydelige verft og 
mekaniske verksteder. Oslo ble dessuten sete for viktig rederivirksomhet som etablerte seg 
med markante bygninger i sentrum. Sentrale bygninger som Sjøfartsbygningen, 
hovedkontorene til Amerikalinjen og Fred. Olsen vitner om skipsfartens sentrale betydning 
for Oslo. Sjøfolkenes enkle bolighus og havnekneipene er imidlertid forsvunnet. Bare Grei 
kafé i Skippergata 3 er et sjeldent unntak. Her har det vært vertshus for sjøfolk siden 1836. 
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Beliggenheten ved fjorden har også preget livet i byen. Rutebåter har gått ut i fra kaier i 
sentrum, og fersk fisk har vært å få kjøpt rett fra fiskerne. At vi fortsatt kan handle rett fra 
fiskebåten på Rådhuskaia er en kvalitet som få andre byer kan skilte med. 
 
Oslos urbane kultur på 1800-tallet gjorde at byen også var tidlig ute når det gjaldt sjørelatert 
fritidskultur. Landets seilsportpionérer holdt til i byens farvann, og etter hvert fikk 
fritidsbåtene stor utbredelse med et sterkt miljø blant annet i Frognerkilen og i nedre del av 
Akerselva. Sjøbadene som ble etablert fra 1819, skapte en aktivitet som i dag omfatter hele 
folket sommerstid. Hyttene på øyene i indre Oslofjord ga en folkelig mulighet til friluftsliv 
ved fjorden, mens andre tok pappabåtene til landsteder i indre og ytre Oslofjord, eller 
rutebåter til Sørlandet. 
 
I sum har fjorden påvirket livet i Oslo direkte og indirekte på så mange felt at det er god grunn 
til å bruke betegnelsen ”Fjordbyen” om hele Oslo, og ikke bare de gamle havneområdene som 
nå står overfor transformasjon til nye bolig- og næringsarealer. 
 
Med denne meldingen foreslår byrådet følgende prinsipielle hovedmål: 

 
 
 
Artikkel I. II  DE MARITIME AKTIVITETENE 
 
Artikkel II. Sjøfartsbyens historie kan best forstås gjennom de maritime aktivitetene 
som har foregått her. Dette kapitlet er en temavis gjennomgang som gir en komprimert 
introduksjon til de ulike aktivitetene. 
 
II.1   Havnevirksomheten  
Oslo havn hadde gode naturlige betingelser, med liten forskjell på flo og fjære, grei innseiling 
og godt ankerfeste. Det er derfor ingen tilfeldighet at byen ble plassert akkurat der den ligger i 
dag, innerst i Viken. 
 
Isen gjorde at havna var stengt cirka fire måneder om vinteren. I vinterhalvåret tjente ofte 
ladestedet Drøbak som omlastningsplass. Skutene kunne også gå helt inn til isen lenger inn i 
fjorden og losse og laste der. Et slikt område var for eksempel ”Ringene” mellom Nakholmen, 
Lindøya og Heggholmen. Trafikken til og fra gikk med hest og slede. Veiene på isen var langt 
opp i tid viktigere enn sommerveiene på landjorden. I 1878 fikk byen sin første isbryter, 
”Mjølner”. Så sent som i 1898 var likevel månedene januar-februar dødtid i havna. Isbryting 
og motoriserte fartøy førte til at havna bare noen få år seinere var helårshavn. 
 
I tillegg til havnas kjerneaktiviter som lasting og lossing, fikk Oslo etter hvert også flere 
servicefasiliteter knyttet til skipsfartsnæringen. Det omfattet både lagerbygg og 
transportsystemer på kaia, samt verftsindustrien. 
 
Oslos sentrale havneområde har to viker, Bjørvika/Bispevika med den eldste delen av 
havnehistorien og Pipervika som er en noe yngre del av Oslo havn.  

HOVEDMÅL: 
Oslos maritime kulturhistorie skal være en sentral premiss for den videre 
byutviklingen. Dette gjøres ved at tilknytningen mellom byen og vannveiene 
opprettholdes eller styrkes, og ved at et representativt utvalg av maritime 
kulturminner bevares for fremtiden 
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I dag dekker havneaktivitetene hele sjøfronten fra Filipstad i vest, til Sjursøya i sørøst. 
Virksomheten er under avvikling i de sentrale havneområdene på grunn av endrete betingelser 
for sjøveis transport, og ønske om andre aktiviteter på disse sentrale arealene. 
 
Middelalderbyens havn 
Navnet Bjørvika kommer av Boejarvik og betyr rett og slett Byvika. Her har det vært havn i 
mer enn 1000 år. Middelalderbyens bryggeanlegg besto av trebrygger fundamentert på laftede 
og steinfylte tømmerkar med lange utstikkere på trepeler ut i sjøen. Gatestrukturen forholdt 
seg til havneområdet med lange veiter innover i byen. 
 
Arkeologiske utgravinger langs den gamle strandlinjen har gitt kunnskap om middelalderens 
by- og havnestrukturer. Sannsynligvis lå det tett med sjøboder langs vikens østre bredd. I 
sjøbodene ble varer for eksport og import oppbevart. Bjørvika var svært langgrunn. 
Tilslamming og landheving gjorde havneforholdene gradvis vanskeligere, så bryggene måtte 
stadig flyttes lenger ut i Bjørvika for at skip skulle kunne legge til. Det er også funnet 
laftekasser som er tolket som fortøyningskister ute i det tidligere havnebassenget.  
 
I seinmiddelalderen hadde byen en betydelig handel med utlandet, særlig med Hansabyene 
ved Østersjøen. Da Håkon 5. Magnusson begynte byggingen av Akershus Festning sent på 
1200-tallet, var Oslo blitt en viktig handelsby. Dette spilte sannsynligvis en betydelig rolle for 
at byen ble rikshovedstad i 1299.  
 

 
 
Peder Balkes maleri fra 1829 viser de store trelasttomtene ved Akerselvas munning.  
Arkiv: Oslo Bymuseum. Foto: Rune Aakvik. 
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Christianias havn  
Etter bybrannen i 1624 ble byens sentrum flyttet til vestsiden av Bjørvika, inn under Akershus 
festning. Fortsatt var Bjørvika byens havn, men nå var det vestsiden av vika som ble 
tyngdepunktet. De første bryggene som ble bygd var to smale utstikkere, Søndre og Nordre 
Brygge. Søndre Brygge ble bygget i forlengelsen av det som nå er Rådhusgata.  
 
I annen halvdel av 1600-tallet ble sjøgrunnen rundt bryggene utfylt og det ble oppført nye 
sjøboder. Det ble fremdeles brukt laftede tømmerkar fylt med stein som fundament for 
bryggene og de nye sjøbodene. Nåværende Fred. Olsens gate ble i begynnelsen av 1700-tallet 
fastsatt som grense for byens bebyggelse mot havna, men allerede i 1710 oppførte admiralråd 
Treschow murgården som i dag er Fred. Olsens gate 2. 
 
Etter at oppgangssagene kom i bruk på 1500-tallet, ble store mengder sagflis fra sagbrukene 
langs Akerselva ført ut i Bjørvika. På 1600-tallet begynte all sagflisen for alvor å forandre 
havnebildet. Hele den indre delen av Bjørvika ble en sagflisbanke som stadig bredte seg 
utover. Sagflisen og den langgrunne vika vanskeliggjorde havneforholdene. Da det ved en 
kongelig forordning ble opprettet en havnekommisjon i 1735, var mudring av havna den 
vesentligste oppgaven. Den første havneavgiften ble også kalt ”mudderpenge”. 
 

 
 
Plankart fra cirka 1745-50 over indre del av Bjørvika og utløpet av Akerselva, Tøyen- og 
Hovinbekken. Kartet viser en gråsteinsforbygging av Akerselvas utløp gjennom sagmuggbankene med 
sideløp i byggeprosessen, samt planlagte kvartaler i området som var tørt ved lavvann. De rastrerte 
feltene er bolverk av tømmer til sagbordstabling som tilhørte byens innbyggere. Det nedre horisontale 
gateløpet til venstre er Tollbugata, og dagens trafikkmaskin, Bispelokket, ligger rett over utløpet av 
elva. Kartet er tegnet av Krigsskolens bestyrer Georg Michael Døderlein. Arkiv: Byantikvaren. 
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Utsnitt av Næsers kart over Christiania fra 1860. Arkiv: Byarkivet. 
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Det ble bygget støttevegger langs Akerselva for å få fart på vannet slik at sagflisen ikke skulle 
tette løpet. Den stadige elveforbygningen langs Akerselva dannet etter hvert ei tunge midt i 
Bjørvika, og det oppstod et skille mellom Bjørvikas vestre og øst del. Den østre delen har fått 
navnet Bispevika, etter det tidligere bispegården i nåværende Oslo Ladegård.  
 
Byens stadig voksende trelasteksport krevde store lagertomter. Bordtomtene lå på 
”Saugbanken”, Vaterland og langs Akerselvas vestre bredd. Tomtene var eiet av handelsmenn 
som fikk tillatelse til å fylle ut nye arealer. Fra 1770- til 1850-årene ble gradvis ”det nye land” 
etablert på vestsiden av Akerselvas løp.  
 
Det økende behovet for bordtomter førte til at også arealer utenfor byens daværende grenser 
ble tatt i bruk. På 1700-tallet ble arealene ned mot sjøen på Grønland opplagstomter. Hit kom 
bøndene fra hele Østlandsområdet med trelast på sledeføre om vinteren.  
 
Størstedelen av transporten til og fra havna foregikk gjennom 16- og 1700-tallet på 
utenlandske skip. På 1600-tallet av var dette fortrinnsvis hollandske båter, men etter hvert 
som England ble en stormakt kom englenderne til å overta mye av transporten. Byens egen 
flåte var til å begynne med liten og gikk i hovedsak med trelast til England, Holland og 
Frankrike.  
 
1800-tallets havn 
1800-tallet var en ekspansiv periode for byen og havna. Utskipingen av trelast økte kraftig, og 
kravene til en effektiv havn med kort laste- og lossetid steg.  Havnevesenet hadde en sentral 
rolle i effektiviseringen og utviklingen av havnearealene, særlig etter innføringen av 
kommunalt selvstyre i 1837. Etablering av rutetrafikk utover i århundret innebar også behov 
for nye kaiarealer. Løsningen var både økt kailengde, samt en mer funksjonsdelt havn. 
 
Etablering av jernbaneforbindelser fra midten av 1800-tallet medførte en effektivisering av 
transporten innover i landet. Da Hovedbanestasjonen (Sentralbanestasjonen) ble anlagt i 1854 
var plasseringen ved havna en avgjørende lokaliseringsfaktor, og befestet Oslos betydning 
som nasjonalt kommunikasjonsknutepunkt. Industrialiseringen ga grunnlag for utvikling av 
havneområdene ut fra skipsfartens behov. De to store mekaniske verkstedene Aker og Nyland 
kom særlig til å prege havnebildet fra midten av århundret.  
 
Helt fram til midten av 1800-tallet lå Pipervika som en naturlig strand. Først i forslag til 
budsjett for 1844-45 tok havnekommisjonen opp spørsmålet om bygging av brygger i 
Pipervika. Havnedirektør Johnsen anførte i sitt forslag til budsjett for 1845 følgende:  
 

Pipervigen ansaaes for ikke mange aar tilbage for et Sted hvor skikkelige Folk neppe 
kunne komme enn mindre bo, og uagtet man naa nærmer seg dette Sted skjer det med en 
Engstelse eller Modbydelighed hvortil Aarsag antas formodentlig at være den stinkende 
Pøl hvortil Pipervigsbukten er dannet. At denne Bugt egner seg til en skjøn Havn og Kai 
med bagenforliggende Torv for den delen av Byen som er blevet liggende i dens Nærhed 
synes man ikke at vilde erkjenne – ei heller at det langs havnen er og kan blive 
fordelaktige Pakkhustomte---.  

 
Havnedirektøren fikk bevilgningen til å utvikle Pipervika, og utbyggingen ble gjennomført i 
løpet av andre halvdel av 1800-tallet. Samtidig ble det bygget ut kaiarealer videre vestover, 
forbi nåværende Aker Brygge og ut langs nyanlagte fyllinger på Filipstad. I Bjørvika og 
Bispevika ble de gamle kaiene modernisert og det ble bygget nye granittkaier.  
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Pipervika i 1880-90. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WL 00060* A/NBR9312:00076 . 
Fotograf: Axel Lindahl.  
 
Havnas utvikling på 1900-tallet  
Oslo hadde en rivende utvikling som sjøfarts- og skipsfartsby de første tiårene av 1900-tallet. 
Dette førte til ytterligere utvidelse og modernisering av havneområdet. Det første store tiltaket 
var å knytte sammen de to sentrale vikene i havneområdet, Pipervika og Bjørvika, som var 
skilt av Akersneset.  
 
Vippetangen er den ytterste delen av Akersneset. (Navnet kommer av at det tidligere lå et 
vippefyr her.) Da kommunen ervervet strandlinjen rundt festningen i 1897, var det en rekke 
badehus ved Vippetangen og langs Akershusstranda. Målet var å anlegge sporforbindelse 
mellom Øst- og Vestbanen, samt etablere havneanlegg rundt Akersneset. Vippetangkaia med 
Utstikker II og III ble utbygget i perioden 1899 til 1914. Havneanleggene vestover mot 
Pipervika ble bygget omtrent samtidig, i tidsrommet 1909-1919.  
 
Utviklingen av kaiområdet rundt Akershus festning førte til at byen fikk et sammenhengende 
kaianlegg som bandt sammen de to sentrale byvikene. I 1907 åpnet Havnebanen over 
Vippetangen. For å effektivisere havneaktiviteten, ble det gjennomført en funksjonsdeling i 
havneområdet. Kysttrafikken ble lagt til Akershusstranda og lokaltrafikken til Pipervika. 
Stykkgods til fortolling ble lokalisert til Bjørvika i tilknytning til Børsen, Tollboden og 
Havnelageret.  
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Utsprenging for havnebanen langs Akershus festning i 1890. 
Arkiv: Byarkivet/Stadsingeniøren A-20189/U/001/051  
 
 

 
 
Havnebanen åpnet i 1907, samme år som fotografiet er tatt. Øst- og Vestbanestasjonen var dermed 
forbundet via det nyanlagte jernbanesporet rundt Akersneset. Allerede i 1897 hadde stat og kommune 
inngått en overenskomst om at havnevesenet skulle overta arealene og anleggsarbeidene startet opp 
året etter. De mange badeanleggene som inntil da hadde ligget utenfor festningen måtte vike plassen, 
og flyttet blant annet til området ved Filipstad.  Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 06602 / 
NBR9404:04697 Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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Utsnitt av kart over Kristiania fra 1921. Arkiv: Byantikvaren. 
 
 

 
Langkaia i 1915, året før Oslo Havnelager ble påbegynt. To generasjoner med lagerbygg står til 
høyre, en eldre sjøbod og et nyere pakkhus. Gaten innover til høyre er Rådhusgaten. Ytterst på 
Vippetangen skimtes den eldste kornsiloen fra 1903, revet i slutten av 1970-årene. Arkiv: Norsk 
Folkemuseum, NF.WB 25866 / NBR9203:00182 Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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På 1950- og 60-tallet fortsatte utfyllingene innerst i Bjørvika. Da forsvant Tollbodbrygga, 
Palébrygga og Jernbanebrygga. På 1980-tallet ble så området mellom Utstikker II og 
Langkaia utfylt. I den sammenheng forsvant et variert kaiforløp med Revierkaia fra 1860-
tallet, Festningskaia, samt Utstikker I, hvor Den Norske Amerikalinjens skip hadde langt til i 
60 år.  
 
Filipstad/Hjortnes er den vestre delen av Oslo havn. Utfyllingsarbeider og kaibygging begynte 
i perioden 1909 – 1927. Filipstadutstikkeren, kaianlegget i forlengelsen av Filipstadkaia,  ble 
bygget ut i perioden 1945-57. Vesthavna inneholder i dag terminal for internasjonal 
fergetrafikk og containerhavn. Jernbaneforbindelsen til kaiene er ikke lenger i bruk, men 
sporene er intakte. 
 
 
 

 
 
Det var effektiv og moderne havedrift på Langkaia i 1922. Utstikkerne innerst i Bjørvika var 
forsvunnet til fordel for en lang kai. Jernbanen var kommunikasjonsmiddelet for transport innenfor og 
mellom havneområdene. Det gikk jernbanespor til alle viktige utstikkere og kaier. Allerede i 1907 var 
Havnebanen blitt åpnet og laget forbindelse mellom Øst- og Vestbanestasjonen rundt Akersneset. Det 
store og moderne Oslo Havnelager ble oppført i 1916-20, og var i sin tid en av Europas største 
bygninger og Norges første betongbygg. Havnelageret er tegnet av arkitekt Bredo Berntsen i nordisk 
nybarokk med både klassisistiske og jugendpregete detaljer. I 1982-85 ble det ombygd til kontorer. 
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 22965 /NBR9404:15972  Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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Bymarken vest for ”Pebervigs-fiorden” med halvøya Tjuvholmen, Filipstadbukta, Brannskjærene og 
Hjortnesbukta. Innenfor ligger løkkene Holmen (hvor Akers Mekaniske Verksted ble anlagt i 1854),, 
Sommerfryd, Munkedammen, Filipstad og Hjortnæs. Kartet er basert på oppmålinger fra 1794-96. 
Arkiv: Byantikvaren. 

 
Filipstadutstikkeren under bygging i 1954. Videre østover ligger Brannskjær- og Hjortnesutstikkerne, 
og på kaiområdet innenfor ses NSBs skiftespor og godsstasjon, samt store kullagere. Utfyllinger og 
havneutvidelser i Vesthavna (området mellom Hjortnes og Tjuvholmen) startet allerede i 1870-årene 
og har pågått i ulike faser fram til 2003. Arkiv: Byarkivet/Byantikvaren/ 
Widerøe Flyveselskap, A-20027/Uf/0001/027. Fotograf: Vilhem Skappel   
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I sørøst ligger kaianleggene på Sjursøya. Øya ble kjøpt av kommunen i 1920 med planer om å 
bygge havn. I 1934 var øya sprengt ned og massene var brukt til å gjøre den landfast. 
Havneområdene ble utbygget etappevis i perioden 1939-1964. Havnevesenets verksted som 
ble tatt i bruk i 1959 ligger på Sjursøya. 
 

 
 
Sjursøya før 1921, da kommunen startet arbeidet med transformasjon av øya til havneareal. 
Bebyggelsen besto i hovedsak av sommerboliger oppført i siste del av 1800-tallet. Forfatteren Johan 
Borgen har i sine barndomserindringer skildret sitt ferieparadis på øya.  
Arkiv: Byarkivet/ A/S Ekebergbanen: A-40207/Uaa/0003/131 
 
 

 
 
Sjursøya i 1937. Arbeidet ble i utført som nødsarbeid for havneingeniørvesenet i perioden 1921-1934. 
Cirka 90 000 m² masse ble sprengt ut, og på det meste var 1500 mann i arbeid. Under 2.verdenskrig 
ble øya brukt av det tyske luftvåpenet. Foto: Widerøe Flyselskap.  
Arkiv: Byantikvaren/Byarkivet: A-20027/Us/0001/111  
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Havna i 2007 
I løpet av det 20. århundre ble hele byens sjøfront fra Hjortnes i vest, til Ormsund i sørøst tatt 
i bruk og utviklet som havn. Nå er den ekspansive utviklingen snudd. Havneaktivitetene er i 
ferd med å bli komprimert og flyttet ut av de sentrale områdene i byen. I den 
transformasjonsprosessen som Oslo Havn KF er i ferd med å gjennomføre, er det i dag bare 
Hjortnes, Vippetangen/Revierkaia, Kongshavn, Sjursøya og Ormsund som fortsatt er tiltenkt 
ordinære havnefunksjoner.  
 

I 1960-årene startet 
containertrafikken. Det førte 
til store endringer i havna. I 
1960 var 600 mann i arbeid, 
og det var totalt 119 kraner. I 
1993 var det ansatt 100 mann 
og antallet kraner var redusert 
til 27. Kapasiteten i havna 
bestemmes nå av lagerplassen 
på land. Fotografiet til venstre 
viser Grønliutstikkeren med 
havneskur 71 og 72 våren 
2005. I dag er alt fjernet på 
grunn av arbeidet med 
senketunnelen. Foto nedenfor 
viser Filipstadkaia høsten 
2005. Foto: Byantikvaren/ 
Anne Sætren. 
 

Havnevirksomheten har tradisjonelt vært en integrert del av bylivet. Siden midten av 1800-
tallet har byen likevel i stadig sterkere grad snudd ryggen til sjøen og havna. En årsak har 
blant annet vært at virksomheten ble maskinell, støyende og farlig. Det har ført til at en 
intensiv, moderne havnevirksomhet i realiteten utgjør en barriere mot sjøen. Det har blitt 
forsterket av etablering av trafikkerte veier langs sjøen. Dagens krav til passasjertrafikk har en 
tilsvarende konsekvens, ved at kaiene må gjerdes inn for å tilfredsstille internasjonale 
sikkerhetskrav.  
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Artikkel III. II.2  Sjøfart og skipsfart 
Oslo har alltid vært en havneby. Sjøfarten utgjorde den viktigste kontakten med omverden, 
både nasjonalt og internasjonalt. I løpet av 1800-tallet utviklet Oslo seg til å bli en by preget 
av næring og aktiviteter knyttet til sjøfart. På 1900-tallet utviklet byen seg også til å bli en 
skipsfartsby, hvor merkantile og økonomiske sider ved skipsfarten satte sitt preg på byen. 
 
Tømmer og trelast var den viktigste eksportartiklene fra Oslo havn i over tre hundre år. Hele 
fortjenesten av denne eksporten gikk ikke tilbake til skogsbygdene. Avkastningen av 
tømmereksporten skapte grunnlag for å etablere skipsfart som en selvstendig næringsvei, og 
var en viktig faktor i utviklingen av skipsfarten som gjorde nordmenn til fraktemenn over hele 
verden. Denne utviklingen skapte etter hvert også grunnlag for etablering av 
skipsbyggingsindustrien. 
 
Industrialisering og frihandel fra midten av 1800-tallet førte til at sjøfarten med havna, Børsen 
og Tollboden fikk stor betydning for byutviklingen. Også etter at jernbaneforbindelser ble 
etablert til store deler av landet og veitrafikken fikk en større rolle, fortsatte sjøfarten og 
havna å spille en sentral rolle for transport av varer til og fra hovedstaden. Langt utover på 
1900-tallet ble hovedtyngden av volumhandelen i Norge fraktet sjøveien, ikke langs veier og 
jernbane.  
 
Utover på 1800-tallet etter at Oslo ble hovedstad, ble byen hovedkvarter for flere sjøfarts- og 
skipsfartsorganisasjoner. I 1845 ble Sjømannskolen etablert som offentlig skole for skipper- 
og styrmannsutdannelse. Skolen hadde lokaler flere steder i byen før den fikk sin egen 
monumentale bygning i Ekebergåsen i 1917.  
 
 

 
Seilskuter i vinteropplag i Bjørvika, januar 1903. 
Arkiv: Norsk Sjøfartsmuseum. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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Langbrygga med sjøboder i 1901, et parti av havna som i stor grad hadde beholdt sin utforming fra 
begynnelsen av 1800-tallet. Bakenfor ses hjørnet av Tollboden fra 1896 med utstikker, og lengst bak 
skimtes Østbanehallen med dampskip langs Jernbanebrygga. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 
00212 / NBR9404:16527. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 
I år 1900 var ingen av Oslos dampskipsrederier blant landets sju største rederier. Hovedstaden 
fikk imidlertid en rivende utvikling som skipsfartsby utover på 1900-tallet. I 1913 passerte 
Oslo Bergen som landets største skipsfartsby målt i tonnasje. Bergens dampskipsflåte var 
imidlertid fortsatt størst slik at Oslos lederstilling skyltes seilskipene. 
 
I 1913 holdt halvparten av landets 12 største rederier til i Osloområdet. I løpet av første 
verdenskrig og mellomkrigstiden utviklet hovedstaden et ledende skipsfartsmiljø. 
Klassifiseringsselskapet Det norske Veritas, skipsmeglere og andre næringer knyttet til 
skipsfartsmiljøet ble etablert i denne perioden. Før krigen hadde Norge verdens fjerde største 
handelsflåte og Oslo var blitt landets klare skipsfartshovedstad. 
 
Av sentral betydning for skipsfarten ble den oversjøiske linjetrafikken. I perioden 1907-1915 
ble det etablert faste linjer til Mexicogolfen, Afrika-Australialinjen, Den norske 
Amerikalinjen, Øst-Afrika- og Sør-Amerika-linjene, og Pacificlinjen gjennom 
Panamakanalen. Norge ble dermed en av verdens største skipsfartsnasjoner. Første 
verdenskrig ga enorme avkastninger for norske redere og det er ikke tilfeldig at mange av våre 
mest påkostede byggverk knyttet til skipsfarten ble reist i denne perioden.  
 
Siden starten av det 20. århundret har Oslo vært landets største sjøfarts-og skipsfartsby, og 
Norges hovedstad har fremdeles en sentral posisjon når det gjelder rederi- og 
meklervirksomhet. 
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II.3   Linje-, rute- og lokalbåttrafikk  
1800-tallets Norge var en unionsstat i en moderniseringsprosess. Utbyggingen av 
kommunikasjonsmidlene løper i forkant av økonomisk og kulturell endring i denne perioden. 
Staten kjøpte i 1826 inn landets første to dampskip ”Constitutionen” og ”Prinds Carl”. Fra 
1827 ble ”Constitutionen” satt inn i rute fra Christiania til Christiansand. I Stavern 
korresponderte den med ”Prinds Carl”, som gikk til København via Göteborg.  Dampskipenes 
hovedoppgaver var å frakte passasjerer, post og ekspressgods både innenlands og til 
kontinentet, og de var raskere og mer pålitelige enn seilskipene. 
 
Regelmessig trafikk og raskest mulig kommunikasjon til og fra hovedstaden var viktig både 
for statsadministrasjonen og for det voksende handelsborgerskapet i byen. Rutegående 
dampskipstrafikk langs hele kysten var derfor et statlig mål. I 1841 fikk Norge kystveis 
forbindelse helt fra Kristiania til Hammerfest i sommerhalvåret. Oslofjorden frøs til om 
vinteren, slik at rutene inn til hovedstaden måtte innstilles vinterstid mellom november  
og mars.  
 
 

 
 
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. 
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Staten forble den vesentligste eier av dampskip i rutetrafikk helt fram til rundt 1870. I siste del 
av perioden avvikles likevel det statlige eierskapet og private selskaper overtok rutetrafikken.  
Etter 1900 vokser linjefarten fram, og her hadde også passasjertransporten en viktig rolle. I 
1910 stiftes Den norske Amerikalinje, et viktig løft for den unge nasjonen Norge. Ett av de to 
første skipene fikk betegnede nok navnet ”Kristianiafjord”, og Amerikalinjens skip var et 
viktig innslag på havna i Oslo fram til avviklingen på 1960-tallet.  
 

 
Det var en stor begivenhet i byen når Amerikabåten ankom havna. Her er det ”Stavangerfjord” som 
ankommer Utstikker I, 22.juni 1925. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 26345* A / NBR9406:05952. 
Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 

 
Utstikker I på Vippetangen ble bygget i 1922, og Den norske Amerikalinje fikk fast kaiplass her.  
Her ses Amerikalinjens lager- og ekspedisjonshus i 1925, samme år som bygningen sto oppført. 
Arkitekten var Bredo Berntsen, som også tegnet Oslo Havnelager og Vippetangen kornsilo fra 1903, 
til høyre i bildet. Lagerhuset og kornsilo ble revet i 1979, og sjøområdet mellom Utstikker I og 
Revierkaia ble gjenfylt utover i 1980-årene. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WB 19196 / 
NBR9203:00112. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
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Middagsbåtene til Bundefjordselskapet;”Nesodden”, ”Helvig” og ”Bundefjorden”, ved Palébrygga i 
juni 1909. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 09175 / NBR9404:05957. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 
De nye og raskere dampbåtene ble også satt inn i trafikk på kortere ruter i indre Oslofjord. 
Startsskuddet gikk med etableringen av Christiania og Omegn Dampskibsselskab i 1857, som 
opprettet sine første ruter til Bygdøy og Sandvika.  
 
Utover 1800-tallet ble det etablert et tett nettverk av lokalbåtruter i Indre Oslofjord.  De lokale 
rutebåtene ble det dominerende transportmidlet både for passasjerer og gods mellom byen og 
bygdene langs fjorden. Båttrafikken økte også etter at jernbanen ble anlagt. Den store veksten 
i lokaltrafikken i denne perioden ble i stor grad påvirket av utbyggingen av sommerboliger 
langs fjorden og på øyene, og at friluftsliv og badeliv ble en populær aktivitet blant 
bybefolkningen.   
 
Fra 1860-tallet ble det etablert flere dampskipsselskap og det ble anlagt båtforbindelse 
mellom Pipervika og Bygdøy, mellom Palébrygga og Alunverket og til Bekkelaget og øyene 
utenfor. Den mest kjente båten på denne ruta var D/S Ceres som ble satt inn i trafikk i 1872. 
Steinbrygga i Ormsundet, ”Ceresbrygga”, er fremdeles bevart.  
 
Trafikken til Hovedøya og de andre øyene i havnebassenget ble først tatt hånd om av 
Kristiania Færgeindretning med robåter. 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 med Sjøbad I, den første av de senere klassiske 
”badebaljene”. I dag driver Oslo Fergene AS helårsruter fra Vippetangen til Hovedøya, 
Bleikøya, Gressholmen, Lindøya og Nakholmen, og sommertrafikk til Langøyene. 
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Rutebåtene til Nesodden kom i gang i 1874, da AS Bundefjord Dampskibsselskab ble stiftet. 
Selskapets første båt var en hjuldamper, DS Bundefjord. Allerede året etter i 1875, ble den 
avløst av en såkalt skruebåt (propelldrevet båt) med samme navn. Lokalbåttrafikken til 
Nesodden er den eneste av de tidlige båtrutene som har kontinuitet i driften fram til i dag. A/S 
Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap frakter årlig 2,4 millioner reisende mellom 
Nesodden og hovedstaden, og er et velkjent innslag i Oslo havn med fast kaiplass på 
Tingvallakaia ved Aker brygge.  
 
I dag er båtforbindelsen til Nesodden, øyene i havnebassenget og forbindelsen til Bygdøy de 
rutene som fremdeles er i full aktivitet. Det er få materielle spor etter den pulserende 
lokalbåttrafikken fra før bilismen overtok og bruforbindelser ble etablert. Det finnes likevel 
bevart noen mindre kaianlegg og ekspedisjonshus. Sporene etter lokaltrafikken på fjorden har 
høy kulturhistorisk verdi som historiefortellende elementer knyttet til transport og fritidskultur 
i Oslos tidligmoderne periode. 
 
 

 
 
Pipervika 1927-29. Ved Rådhusbrygge I ligger blant annet lokalbåten ”Spro” og dampskipet 
”Antarctis”. De store frakte- og passasjerskipene i bakgrunnen ligger ved Aker Mek. Verksted.  
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 30769 / NBR9406:10724. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
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II.4  Sjøflytrafikken 
 

 
Passasjerer ankommer sjøflyplassen på Gressholmen med fergen M/S Oslo IX i juli 1936. Fergen ble 
bygget for formålet i 1935, og er i dag restaurert og er fremdeles hjemmehørende i Oslo. Det er trolig 
Det norske luftfartsselskaps Junker LN-DAF ”Najaden”, som forbereder seg til avgang.  
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WF 04883 / NBR9204:06584. Fotograf: Anders Beer Wilse  
 
Oslos sjøområder har en sentral betydning i den tidligste fasen av norsk sivil luftfart. En 
hovedstad hadde behov for en flyplass, og Stortinget besluttet i 1923 at den skulle ligge på 
Gressholmen. Den første norske «hovedflyplassen» åpnet i 1927. Bakgrunnen var at sjøfly 
lenge ble ansett som mest egnet for norske forhold. De var fleksible i forhold til 
landingsplasser, og det var lite behov for kostnadskrevende investeringer. Sjøens betydning 
for flytrafikken avspeiles fremdeles i ordet ”lufthavn”. 
 
Flyplassen på Gressholmen ble bygget som nødsarbeid for arbeidsledige, slik som mye av 
havnearbeidene på Sjursøya i samme periode. I 1928 startet det tyske selskapet Deutsche Luft 
Hansa A.G en prøverute til Travemünde med Norske Luftruter A/S som agenter. I 1929 ble 
det gitt konsesjon for en prøvepostrute mellom Oslo og Malmø. Året etter ble den utvidet til 
strekningene Oslo-Göteborg-Malmö-København. De første årene var flysesongen fra juni til 
august, men ble utvidet til fem måneder i 1933.  

 
I Europa gikk utviklingen i retning av landfly, og i 1935 
vedtok regjeringen av det skulle bygges en ny flyplass for 
Oslo på Fornebu. Et viktig moment i lokaliseringsdebatten, 
var at det var mulig å etablere både en flyplass på land og en 
sjøflyhavn på samme sted. Da Fornebu åpnet 1. juni 1939, var 
den første pionértiden på Gressholmen over. Virksomheten 
fortsatte likevel fram til 1952, da øyas sjøflyhavn for alltid 
skrev seg inn i norsk luftsfartshistorie.  
 
Kvinnelig passasjer med ”Valkyrien” i 1936. Arkiv: Norsk Folkemuseum, 
NF.WF 0521 / NBR9204:07171. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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III.5 Fiske 
En svært vanlig næringsvei langs kysten var fiske i kombinasjon med jordbruk eller håndverk. 
I Oslofjorden gjorde nærheten til markedene i byene at fiske for salg tidlig ble viktig. De 
eldste fiskerbrukene i Oslo ligger både på øyene og langs fjorden, ofte i lune viker der det er 
god havn. De fleste av disse var husmannsplasser eller forpaktningsbruk med et par mål dyrka 
mark til poteter og eventuelt noen husdyr. Med den voksende fritidsbosetningen på 1800-tallet 
fikk mange av fiskebrukene båtslipper og drev med utleie og annen servicevirksomhet. Da 
den nye villabebyggelsen kom langs Nordstrandskråningen, Bekkelaget og på øyene utenfor, 
ga den også mulighet for avsetting av fisk og ekstrainntekter ved vedhugst og forefallende 
husarbeid som hus- og klesvask. Fiske var en tilleggsnæring som ble kombinert med andre 
muligheter for livberging, enten det ga kroner i kassa eller mat på bordet.  
 
Fiskeriene i Indre Oslofjord omfattet i første rekke torsk, sild, makrell og reker. I tillegg har 
det vært et rikt brislingfiske i Bunnefjorden som er beskrevet i kilder tilbake til 1795. 
Forurensingen av Indre Oslofjord har påvirket fiskeriene, men forholdene har bedret seg som 
en følge av omfattende rensetiltak og kloakksanering de siste tiårene. Det drives fortsatt 
kommersielt reke- og brislingfiske, selv om antallet fiskere er for nedadgående.  
 
 

 
Livlig aktivitet ved fiskerbryggen i 1903. Oslo har aldri vært en viktig fiskerihavn, men byen har vært 
et viktig marked for avsetting av fangst til byens befolkning. I 1831 ble fiskemarkedet i Christiania 
flyttet til Sadelmakerhullet. Sadelmakerhullet var en liten beskyttet havn oppkalt etter Ole Christian 
Sadelmager som hadde et øltapperi for sjøfolk og bønder her på 1700-tallet. Havna lå rett sør for 
Børshagen, mellom Rådhusgaten og Revierstredet. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 00870* B 
/NBR9405:21827. Fotograf: Anders Beer Wilse  
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Nordre Revierhavn sett fra Revierbryggen cirka 1900. Bebyggelsen langs Skippergaten til venstre med 
det store stenpakkhuset fra slutten av 1700-tallet midt i bildet. Innseilingen til Fiskehavnen og 
Fiskehallen fra 1833 til høyre. Arkiv: Oslo Bymuseum. Fotograf: Caroline Colditz. 
 
Det er få fysiske spor etter fiskerne i indre Oslofjord, unntatt spredt bebyggelse og stedsnavn 
som vitner om plasser for garntørker, gode fiskeplasser og andre viktige opplysninger for 
sjøfarende. Navnene Lille og Store Herbern kommer av herbergene som en gang lå på disse 
øyene. Her kunne fiskere langsveis fra ta inn, slik at de kom tidlig inn til fiskemarkedet neste 
morgen. Under makrellfisket i Ytre Oslofjord skulle det meste av fisken inn til Oslo for å 
selges. På 1800-tallet innebar det å ta årene fatt hvis vinden var dårlig. Da kunne det ta opp til 
et par døgn før fisken nådde fram til salgstedet, noe som både gikk ut over roeren og fangsten.  
 
På 1900-tallet ble fiske et eneyrke som de øvrige primærnæringene, og fiskeriene ble gradvis 
modernisert og rasjonalisert. Likevel kan man fortsatt kjøpe fisk direkte fra mindre fiskebåter 
ved Rådhuskaia. Den lokale fiskeflåten i Oslofjorden dekker langt fra byens behov. Oslo er 
derfor avhengig av å hente fisk fra andre land og landsdeler. Fiskehallen på Vippetangen er 
fortsatt byens viktigste markedsplass for fersk fisk, men i dag kun for grossister.  
 

 
Fiskebrygga ble flyttet til Vippetangen i 1905, og i 1935 ble en ny og moderne fiskehall  
oppført. Fotografiet er sannsynligvis tatt på slutten av 1930-tallet. Arkiv: Byantikvaren.  
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II.6  Fritidskulturen 
I kulturminnemeldingens punkt ”3.2 Fritidskulturen” trekkes skogen, fjorden, øyene og 
restene av jordbrukslandskapene fram som viktige rekreasjonsområder med tradisjoner tilbake 
til 1800-tallet. Friluftslivet er knyttet både til det moderne samfunnets fritidskultur og nye 
natur- og sunnhetsidealer. Normalarbeidsdagen på 8 timer ble for de fleste lønnsarbeidere 
innført i 1918-19, men borgerskapets fritidskultur går lenger tilbake i tid. Den frie tiden skulle 
gjerne benyttes til sunne aktiviteter i friluft.  
 
Friluftslivets maritime dimensjon domineres av bade- og båtliv, og for en del av befolkningen 
var den sjøvendte fritidsbebyggelsen base for dette livet. Fritidsbebyggelsen blant annet på 
Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Bygdøy er i dag for lengst konvertert til boliger, 
mens den på hytteøyene Nakholmen, Bleikøya og Lindøya fremdeles er sommerboliger for 
byfolk.  
 
Landets seilsportspionerer holdt til i Kristiania. Seilregattaer ble arrangert allerede fra 1865, 
og i begynnelsen var båttypene like for både fiskere og lystseilere. Ganske raskt ble imidlertid 
seilbåtsporten preget av spesialtegnete båttyper med klare krav til båtene i de ulike 
konkurranseklassene. Det ble en sport for borgerskapet, som også dannet egne seilforeninger.  
 
Etter hvert fikk nye grupper tilgang til fritidsbåter. Robåter og seilsnekker var tradisjonelle 
båttyper, og ut over 1900-tallet kom motorsnekka på markedet som båten for folk flest. 
Landets første båtforening ble stiftet i 1853, og har navn etter sitt opprinnelsessted, 
Revierhavna. Foreningen holder i dag til på Hovedøya, sammen med Arbeidernes båtforening 
og Akerselvens båtforening, foreninger som også tidligere hadde tilhold i sentrum. 
 

 
Kristiania seilforenings regatta observeres fra Hovedøya i 1919.  
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 21039 / NBR9404:15033. Fotograf: Anders Beer Wilse  
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Ved startstreken i Motorbaatforeninges regatta utenfor Bygdøynes i 1919. Damen sitter ombord i 
dommerbåten. I bakgrunnen ses restaurantbygningen Dronningen slik den var før brannen i 1929. 
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 21084/ NBR9405:21479. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
 
 

 
Holmen bad på Filipstad i 1919. Badet var oppkalt etter løkken med samme navn, hvor Akers mek. 
Verksted ble anlagt i 1868. Badet lå på vestsiden av Tjuvholmen og var kun for herrer. På andre siden 
av Filipstadbukta lå Hasvold bad, som hadde stupetårn og avdelinger både for kvinner og menn.  
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WB 12107* A / NBR9102:04107. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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Selskabet for Christiania Byes Vel åpnet Oslos første friluftsbad i 1819 ved Revieret i 
Bjørvika. Ved slutten av 1800-tallet lå det en rekke sjøbad i de sentrale havneområdene, langs 
Akershusstranda og ved Filipstad. De lå bak høye gjerder og inneholdt skifterom, stupetårn og 
badekummer for de som ikke kunne svømme.   
 
Badeanleggenes formål var til å begynne med av hygienisk karakter. Mulighetene for 
kroppsvask i trangbodde leiligheter uten innlagt vann var små, så et bad i sjøen var et godt 
alternativ. Ganske raskt ble også fysisk fostring og rekreasjon en del av ideologien bak 
friluftsbadene. Ut fra tidens syn på kropp og kjønn, var det atskilte bad for kvinner og menn . 
I 1905 kunne cirka 30% av guttene og cirka 12 % av jentene i Kristiania svømme.   
 
Etter som vannkvaliteten ble dårligere i det indre av havna og kaiutbyggingen ekspanderte, 
flyttet badeanleggene ut til Hovedøya og til Bygdøy. Folkebadet på Hovedøya ble anlagt i 
1914, med en gratis del og en for betalende gjester. Ferjeturen var gratis og gikk til å begynne 
med fra Akershusstranda, men fikk etter hvert også anløp fra Skillebekk, Bispebrua og 
Standpromenaden. I 1951 ble badet nedlagt på grunn av dårlig vannkvalitet, og Langøyene og 
Ingierstrand bad overtok som hovedutfartssted for Oslos badende befolkning.   
 
Rundt 1900 utviklet enkelte av sjøbadene seg til å bli underholdningsetablissementer. Det ble 
anlagt både restauranter og teaterscener ved badene, slik som på Bygdøynes Bad, Bygdøy 
Sjøbad, Nordstrand Bad, Kongshavn Bad og Malmøykalven Dame- og Herrebad. Det var 
private investorer som sto bak denne typen anlegg. De funksjonalistiske badeanleggene på 
Ingierstrand og Hvalstrand i Oslos nabokommuner, er en videreføring av de første anleggene 
innenfor Oslos grenser. Badeetablissementenes glanstid var perioden fra rundt 1900 og fram 
til okkupasjonen i 1940. 
 
 

 
Nordstrand bad i 1903.  Badeanlegget ble oppført rundt 1890, og fikk etter hvert både restaurant, 
konsert- og teatersal, samt kjegle- og rutsjebane. I 1914 brant anlegget og i dag er det friområde med 
offentlig badestrand. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.W 02229 / NBR9404:01986.  
Fotograf: Anders Beer Wilse.  
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III  DE MARITIME KULTURMILJØENE 
 
Kulturminnevernets mulighet og begrensing er å ta vare på fysiske spor fra vår fortid. Havnas 
mangfoldige aktiviteter har i forksjellig grad resultert i bygninger og anlegg som kan formidle 
den maritime historien. De historiske kulturmiljøene knyttet til de maritime aktivitetene er for 
en stor del forsvunnet, men de som er igjen er desto viktigere. Dette kapitlet er ikke en 
utfyllende oversikt over slike kulturmiljøer, men en samling viktige eksempler ordnet etter 
tema. Hvert tema er oppsummert i strategier og tiltak for vern av bevarte spor. 
 
III-1 Havna 
Havnehistorien formidles i første rekke av de bygninger og anlegg som er bevart i dag. For å 
presentere havnas fysiske kulturminner og kulturmiljøer best mulig, har vi valgt å ta 
utgangspunkt i havnas mange anlegg. Havnebyen har i liten grad bevart enhetlige, 
sammenhengende kulturmiljøer. Realistiske bevaringsambisjoner er derfor å sikre noen 
avgrensede kulturminner og områder i havna. Der flere kulturminner er bevart innenfor 
samme område, danner de et kulturmiljø som får særlig høy formidlingsverdi. Kulturminner 
og –miljøer vil kunne gi en historisk tidsdybde til et havneområde som står foran omfattende 
endringer. 
 
Ved at havnevirksomheten flyttes ut fra sentrale byområder og havneområdene transformeres 
til bolig- og rekreasjonsområder, er det stor fare for å tilsløre havne- og sjøfartshistorien og 
frata disse områdene en mulighet til historisk forankring. Å ta vare på kulturminnene i havna 
kan bidra til å gi havneområdene en egen karakter og identitet selv om funksjonen endres og 
områdene i stor grad transformeres. 
 
 

TILTAK 
Byantikvaren skal bidra til en kulturminneplan i regi av Oslo Havn som ivaretar 
bevaringsverdige elementer knyttet til Oslos havnehistorie og legger premisser for 
planarbeid og tiltak i de historiske havnearealene. 

 
TILTAK 
Byantikvaren skal levere grunnlagsmateriale om de maritime kulturminnene til 
reguleringsplanarbeidet for de historiske havnearealene. 

 
 

 
Langkaia fra 1906-09 ble bygget med tidstypiske granittfronter, og er et solid kulturminne med høy 
alder i Bjørvika. Arkiv: Byantikvaren april 2005/Anne Sætren. 
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Artikkel IV. 
Brinchekrana på Krankaia i 1878. Den nye operaen i Bjørvika ligger nå rett over stedet hvor verftet 
med mastekran ble anlagt i 1839. Arkiv: Norsk Sjøfartsmuseum. 
 

 
Skippergata 3 i 1988. Skipskaptein Nils Christian Brinch oppførte bygården i i 1837. Han drev også 
verftet og mastekrana på den andre siden av Bjørvika. Kafé Grei viderefører i dag tradisjonen som 
byens eldste bevertningssted. Bakgårdsbebyggelsen er innlemmet i Astrup Fearnley Museet.  
Arkiv: Byantikvaren/Thomas Widerberg.  
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Kaier og utstikkere 
Rester av middelalderens kaianlegg er funnet i form av steinfylte tømmerkister som ble brukt 
som fundamenter for kaiene. Disse er funnet langs middelalderens strandlinje mot Bjørvika. 
Havneanlegg av denne typen var i bruk frem til slutten av 1800-tallet og ligger ganske sikkert 
fortsatt bevart i kulturlagene mange steder der utfyllinger og landheving har flyttet vannlinjen 
utover. 
 
Utover på 1800-tallet ble kaiene bygget med solide forstøtningsmurer. Disse kaiene er så 
robuste at de stort sett er bevart i god stand frem til i dag. Kaifrontene fra slutten av 1800-
tallet og begynnelsen av 1900-tallet har gjerne fint tilhugne granittblokker over vannlinjen. 
Langkaia, Vippetangkaia med Utstikker II og III, samt Rådhusutstikker II, III og IV er 
eksempler på denne kaitypen, se kart over eldre, bevarte kaifronter, side 34-35. 
 
De eldre kaianleggene hadde gjerne innhuk, mindre havnebassenger og utstikkere. 
Sadelmakerhullet var opprinnelig et slikt beskyttet basseng. Det lå rett nord for Revierbryggen 
som lenge var en T-formet utstikker. Disse havnestrukturene ble flere steder borte til fordel 
for rettere kaistrekk tidlig på 1900-tallet. Helt fram til 1950-årene var likevel disse strukturene 
intakte. Frem til midten av 1900-tallet gikk kaiene blant annet helt inn til Østbanestasjon. Den 
Norske Amerikalinjen hadde sin terminal ved Vippetangutstikker I fra 1922. Utstikkeren ble 
overdekket ved utfyllingene mot Revierkaia fra 1981.  
 
Rådhusbrygge I hvor det nå er utstillingshavn for veteranbåter, ble trolig bygget på 1880-
tallet. Den har en solid trepelekonstruksjon, og er den siste av den gamle typen utstikkere som 
er bevart i sentrale havneområder i dag. 
 

 
 
Tømmerkister som fundament for nye kaianlegg er kjent siden middelalderen. Her er det tømmerkiste 
nr. 5 som løper på vannet ved etableringen av kaia på Vippetangen i 1899. Arkiv: Oslo Havn KF.  
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Kaiene med granittfronter på Vippetangen ble anlagt 1899-1902, og er blant de eldste bevarte 
havnestrukturene i Oslo havn. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
Den første Honnørbrygga ble innviet i 1890 da Keiser Wilhelm II gjestet byen. I 1930-åra ble 
bryggene i Pipervika omlagt og den gamle Honnørbrygga ble erstattet med ny honnørbrygge i 
i forlengelse av midtaksen på Rådhuset, mellom Rådhusbrygge 2 og 3. 
 
Akerselvas løp ble gradvis formet av elveforbygninger tilbake på 1700-tallet, se kart side 8.  
I perioden 1834-40 bygget Christiania Havnekommisjon et skjermverk av steinmurer på 
fasiner (rismatter) langs Akerselvas ytre løp. Oppfyllingen av tomtene ble overlatt til private 
eiere som skulle disponere dem til fordel for byen. I 1860-tallet sto avviserverket med to 
nærmest parallelle spuntvegger ferdig. Hensikten var å gi elva større fart slik at sagflisen ble 
ført lengst mulig utover i havnebassenget. Nylands Verksted ble samtidig anlagt på den vestre 
elvebredden. Akerselvas munning har en historie som er knyttet til Oslo som trelastby, 
industriby og skipsfartsby. 
 
Når vi ser på den høye endringstakten de siste par hundre årene, har 100-130 år gamle 
kaianlegg høy aldersverdi. Dette gjelder Bispekaia (1875) og Vippetangkaia (1899) med 
utstikkerne, samt kaistrukturene ved Akerselvas utløp fra siste del av 1800-tallet.  
 
Nye havnefunksjoner, ny teknologi og nye kommunikasjonsmidler har særlig vært pådrivere 
for endringene. Nå er det ny bruk som er utfordringen. Ved planleggingen av Fjordbyen må 
bevaring av gjenværende havnestrukturer og kaifronter være en viktig premiss. Det innebæer 
også ivaretakelse av den åpne karakteren innenfor en del av de eldre kaiene og reetablering av 
brosten som dekke. 
 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av eldre kaifronter og et utvalg av åpne kaiarealer i de historiske 
havnearealene. 
 
 TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer eldre kaifronter 
og utvalgte kaiarealer ved å foreslå dem regulert til spesialområde bevaring etter som det 
gjennomføres planprosesser for havnearealene. 
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Bygninger i havna 
Tollboden med tilhørende stenpakkhus har hatt en sentral funksjon i den historiske havna. 
Tollboden har ligget for enden av Tollbugata siden 1600-tallet, men dagens bygning ble 
oppført i 1895 etter tegninger av Adolf Schirmer.  Stenpakkhuset fra 1846-50 er tegnet av 
arkitekt Johan Nebelong. Bebyggelsen er statlig, administrativt fredet og regulert til 
spesialområde bevaring. Ved utfyllingen av indre del av Bjørvika i 1950-årene mistet 
bygningene kontakten med sjøen. Den er forutsatt reetablert gjennom et kunstig vannspeil i 
reguleringsplanen for Bjørvika.  
 
Håndteringen av lasten som gikk over havna har krevd ulike, spesialiserte bygninger. Alle 
sjøbodene med lasteåpninger i gavlene er forsvunnet, men ennå er ett av de tidlige 
havneskurene med støpejernssøyler og jernprofilkonstruksjoner bevart og ett finnes i 
demontert stand hos Oslo Havn KF. Disse skurene er fra 1800-tallet, og er lave med ett 
lastenivå. Den lave skurtypen har også vært i bruk gjennom mesteparten av 1900-tallet. På 
Akershuskaia og Rådhusutstikkerne er denne typen skur bevart, men oppført i datidens 
byggemateriale; betong.  
 
Oslo Havnelager ble oppført i betong i 1915-19 etter tegninger av Bredo Berntsen. Bygningen 
var en teknologisk nyvinning og Nord-Europas største betongbygning da den sto ferdig. 
Havnelageret var knytet til jernbanenettet, så vel som havna. Motsatsen til det ruvende 
Havnelageret er det lille murhuset som står innerst på Paulsenkaia. Det var ”Køla-Pålsens” 
ekspedisjonskontor. Bygningen er forutsatt revet i forbindelse med utbyggingen av Bjørvika.  
 
Noen varer krevde spesialbygg. På Vippetangen ligger kornsiloen fra 1935 som fremdeles er i 
funksjon. Siloen er oppført i armert betong og har intakte laste- og losseinnretninger selv om 
korntrikken som tidligere ble brukt til å frakte kornet opp til Bjølsen, nå er nedlagt. I 1913 ble 
den første kornsiloen oppført etter tegninger av Bredo Berntsen. Denne siloen ble ødelagt ved 
en støveksplosjon i 1976 og ble senere revet.  
 
Passasjertrafikken har ikke hatt en stor bygningsmasse og få hus er bevart. Hovedkontoret til 
Oslo Havn KF, skur 38, er fra 1915 og oppført for oversjøisk passasjertrafikk. Arkitekt var 
Chr. Lange. Da-No-linjens terminalbygg fra 1960-tallet ligger innerst i Bjørvika og huser per 
dags dato anleggskontorene til det nye operabygget. Det er forutsatt revet i reguleringsplanen 
for området. I tillegg ligger to små billettskur fra dampskipsperioden ved Rådhusutstikker I. 
 

Vippetangen er et helhetlig maritimt kulturmiljø med både bygninger og havneanlegg fra 
første del av 1900-tallet. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
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STRATEGI 
Bygninger knyttet til havnevirksomhetens ulike epoker bør bevares. 
 

TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer et utvalg av 
eldre havnebebyggelse ved å foreslå dem regulert til spesialområde bevaring etter som 
det gjennomføres planprosesser for havnearealene. 
 
 

Kraner og transportmidler 
En viktig del av havnas mekanisering har vært introduksjonen av nye kraner og 
transportsystemer som har lettet laste- og lossearbeidet. Utviklingen har gått fra bruken av 
lastebommer og blokker hvor lasten ble løftet med håndkraft, til dagens containerkraner som 
håndterer opp til 40 tonn. De eldste lastekranene som er bevart er tre sekstonns kraner fra 
1950- og 60-tallet som nå er på Sjursøya. To av disse ble i 2005 flyttet fra Filipstad, med den 
intensjon å returnere dem til et av de historiske havnearealene når de omdannes for ny bruk.  
 
Ved etableringen av jernbanen kom det raskt sidespor ut i havneområdene for å gjøre det 
mulig å laste om direkte mellom båt og jernbane. Disse sporene er i all hovedsak borte, men 
rester finnes fortsatt blant annet på Filipstad. Ivaretakelse av disse kulturminnene er i stor grad 
avhengig av Oslo Havn KF og den forankring dette arbeidet får gjennom deres 
kulturminneplan. 
 
 

 
 
Lastekraner fra 1950-tallet på Filipstadkaia i 2005. Disse kranene ble flyttet til Sjursøya i 2006 av 
Oslo Havn KF. Dette er den eldste krantypen som i dag er bevart i havneområdene. 
Foto: Byantikvaren/Anne Sætren. 
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STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg av havnevirksomhetens kraner, transportmidler 
og andre tekniske havneanlegg. 
 
 TILTAK 

Lastekranene fra 1950- og 60-tallet bør reetableres i de transformerte havneområdene 
eller i funksjonell stand på Oslo Havn KFs område.  

 
 
Fiskehavna, fiskehallen og salget fra båtene 
En sentral aktivitet i Oslo havn har alltid vært omsetning av fisk, både til fiskegrossister og 
direkte til forbrukerne. Fiskebåtene fikk etter hvert fast havn i Sadelmakerhullet som var et 
innelukket basseng for enden av Rådhusgata, der hvor Havnelageret nå ligger (se kart side 9). 
Her ble byens første fiskehall oppført i 1833, etter tegninger av arkitekt Grosch (se foto side 
26). I 1904 ble Fiskebrygga med Sadelmakerhullet fylt igjen i forbindelse med etableringen 
av havnebanen, og det gamle fisketorget ble nedlagt. Fiskehandelen ble flyttet til Vippetangen 
der det ble etablert ny fiskehavn på den søndre del av Vippetangkaia. En fiskehall ble oppført 
der i 1905, men ble erstattet av dagens fiskehall i 1933 (se foto side 26 og 33). Den nye 
fiskehallen ble bygd over den gamle fiskehavna som ble gjenfylt. Fiskehallen var et moderne 
anlegg med stor fryserikapasitet både for nedfrysing og lagring, rom for lutefiskbløting, 
fiskematproduksjon og røking. I tillegg var det en rommelig kafé for hallens folk og for 
besøkende. Dagens fiskehall er fremdeles i bruk selv om fisken nå stort sett kommer 
landeveien. 
 
Innerst i Pipervika foregår det fremdeles salg av fisk og reker direkte fra fiskebåter til 
forbrukerne. Salg direkte fra fiskebåten er en aktivitet som få andre norske byer har bevart, og 
som både oslofolk og turister setter stor pris på. 
 
STRATEGI  
Bevare miljøene for omsetning av fisk i sentrale byområder. 
 
 TILTAK 
 Tilrettelegge for fortsatt salg rett fra fiskebåtene ved Rådhuskaia. 
 
 
Sjømerker og fyr 
Sjøfarende langs kysten har alltid vært avhengige av ulike former for navigasjonsmerker for å 
komme trygt i havn. Dagmerker som varder er kjent siden middelalderen, og over-ett-merker 
tilhører den kunnskapen som ble overført fra far til sønn og fra skipper til førstereisgutt i 
århundrer. Fra begynnelsen av 1800-tallet ble det en nasjonal oppgave å trygge sjøveis trafikk, 
og fyrlykter og sjømerke ble plassert ut langs leia i stort antall utover 1800-tallet.  
 
Den første fyret i Christiania havnedistrikt var Heggholmen fyr, opprettet i 1826. I 1876 ble 
fyret flyttet og nåværende fyrvokterbolig med lykt og klokketårn ble bygget. Året før var 
Dyna fyr blitt etablert. Dyna var bemannet fram til 1956 og Heggholmen til 1972.   
 
På oppdrag fra Byantikvaren registrerte Kystlaget Viken i 1998-2000 alle operative, faste og 
flytende sjømerker innenfor Oslo kommune. Det ble registrert 46 dagmerker og 31 lykter. 
Prosjektet omfattet ikke en kulturhistorisk vurdering av merkene.  
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Dyna fyr ble oppført i 1874. Vokterboligen 
med klokketårn og lyktehus ligger på skjæret 
Dyna i vestre innseilingsled mellom Bygdøy 
og Nakholmen. Heggholmen fyr ligger ved 
midtre innseilingsled og ble oppført to år 
etter Dyna fyr.  
Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren.  
 

Sjømerker er viktige maritime kulturminner. Heggholmen fyr inngår i den nasjonale 
verneplanen for fyrstasjoner, og er fredet i medhold av lov om kulturminner. Ingen andre 
sjømerker i Oslo er formelt sikret, verken gjennom kulturminneloven eller plan- og 
bygningsloven, men Kystverket har startet arbeidet med registrering av sjømerker med sikte 
på å lage en landsverneplan på feltet. Oslo Havn KF har det formelle ansvaret for oppsyn og 
vedlikehold av operative sjømerker i Oslo havnedistrikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kavringen fyrlykt ble satt opp i 1892 på en liten holme nordvest 
for Hovedøya. Den er et karakteristisk sjømerke med sitt 
kobbertårn og røde magebelte, og markerer et urent farvann i 
vestre innseilingsløp til havna. Fyrlykten representerer en sjelden 
lyktetype og har nasjonal verneverdi.  
Foto: Byantikvaren 2005. 

 
 
STRATEGI 
Kulturhistorisk verdifulle fyr og dagmerker skal bevares. 
 

DELMÅL 
Sjømerkene tas med som eget tema i Oslo Havns kulturminneplan, med supplerende 
grunnlagsmateriale fra Forbundet KYSTENs registrering og Kystverkets 
landsverneplan 
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Verftsindustrien 
Midt på 1800-tallet ble det etablert skipsverft både i Bjørvika og i Pipervika. På Holmen i 
Pipervika begynte ”Agers mechaniske Værksted” i 1854 bygging og reparasjon av skip. 
En tørrdokk for skip på opptil 18 000 tonn ble tatt i bruk i 1920, og i 1937 fikk verkstedet 
flytedokk for skip på opptil 30 000 tonn.  
 
 

 
 
Bjørvika og Bispevika med Nylands Verksted ved Akerselvas munning, cirka 1890. 
Arkiv: Norsk Sjøfartsmuseum, postkortsamlingen. 
 
 

Arbeidere og funksjonærer på vei 
hjem fra Nyland mekaniske 
Verksted i 1962. Nedenfor ses 
trappen i enden av kaifronten ved 
Nyland, et av de få sporene som i 
dag er bevart fra verftet ved 
Akerselvas utløp. Foto t.v.: 
Byarkivet/ Byplankontoret,  
A-10002/U/ 001/094. Fotograf: 
Randulf Kure. Foto t.h.: 
Byantikvaren/Anne Sætren.  
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Akers Mekaniske Verksted i 1957. Arkiv: Byarkivet/Byantikvaren: A-20027/Ua/0001/041.  
Fotograf: Widerøes Flyveselskap / Tveit-Hansen  
 
I 1857 ble det etablert skipsbyggeri og verksted ytterst på Nyland, på vestsiden av Akerselvas 
utløp. Samme år ble det dannet et aksjeselskap med navnet Nyland mekaniske verksted. Kaier 
og verkstedbygninger sto ferdige i 1860. Verdens første spesialbygde hvalbåt ble levert herfra 
i 1864 til Sven Foyn. Omkring år 1900 var Nyland Norges største skipsverft og mekaniske 
verksted, med to flytedokker og cirka 1000 ansatte. Verftet produserte også maskiner til 
treforedlingsindustrien, mudderapparat, jernbanevogner m.m. 
 
I 1967 ble de to skipsverftene Aker og Nyland slått sammen under felles ledelse og ble kalt 
Nyland vest og Nyland øst. Nyland øst ble nedlagt i 1971, og Nyland vest var i drift til 1982.  
 
Nyland og Aker Mek. Verksteder var hjørnesteinsbedrifter i byen. Sjøsettingene fra verftene 
markerte leveringen av Oslos flotteste og mest storslagne produkter, og var store begivenheter 
i byen. Sporene etter disse virksomhetene er viktige kulturminner knyttet til by-, nærings- og 
arbeiderhistorie. På Aker brygge vitner vannspeilet i den gamle tørrdokken om tidligere tiders 
aktivitet. Den gamle verkstedhallen er bygget om og inngår som en del av kjøpesenteret på 
Aker Brygge. I tillegg er snekkerbygget og støperibygget bevart bak verkstedporten med 
murene fra 1930-tallet. Sporene etter Nyland Mekaniske Verksted er langt færre. I Bjørvika er 
kun granittmurene fra verkstedets kaifront bevart ved Akerselvas utløp.  
 
STRATEGI 
Sikre bevaring av kulturminner som vitner om Oslos omfattende verftshistorie. 
 
 TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer prioriterte 
rester av verftsindustrien ved å foreslå dem regulert til spesialområde bevaring etter 
som det gjennomføres planprosesser for havnearealene. 
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III-2 Bedrifter og institusjoner 
Artikkel V. Skipsfarten har gitt byen en rekke viktige bygninger som har stor historisk 
betydning som deler av sjøfartsnæringens historie, selv om de ikke er plassert direkte i 
havneområdet. Den eldste bygningen er Skippergata 3 som huser Grei kafé, byens eldste 
skjenkested. Bygården ble oppført cirka 1836 av Nils Christian Brinch som drev skipsbyggeri 
med mastekran der operaen bygges i dag. Bygningen var bolig og vertshus for sjøfolk.  Grei 
kafé er den eneste bevarte havnekneipa vi har i dag.   
 
Artikkel VI. En tidlig hjørnesteinsbedrift knyttet til byens maritime historie er 
Christiania Seilduksfabrikk. Den ble etablert på Grünerløkka i 1856 for å dekke et av 
seilskipsfartens viktige behov. 
 
Både den norske stat, og organisasjoner og rederier har vært byggherrer for viktige, maritime 
symbolbygg. Sjømannskolen fra 1917 troner som en festning i Ekebergskråningen med utsikt 
over sjøen.  Den norske Amerikalinjen fikk sin egen staselige kontorbygning på 
Jernbanetorget i 1919. Samtidig overtok Fred. Olsen den nå fredete Treschowgården og 
bygget den om til rederikontorer og ekspedisjonslokale. Sjøfartsbygningen i Kvadraturen sto 
ferdig i 1915 etter tegninger av arkitekt I. O. Hiorth. Bygningen er utformet i nordisk 
nybarokk, og fikk et fint inngangsparti av Arnstein Arneberg i moderne art deco i 1931. Vis à 
vis Kontraskjæret i Rådhusgaten 25, ligger Norges Rederiforbunds hovedkvarter i en påkostet 
og stilren funksjonalistisk bygning fra 1934. 
 
Artikkel VII. Wilh. Wilhelmsen-gården ved Olav Vs plass ble oppført som hovedkontor 
for rederiet, og har fått en meget fremtredende plass i bybildet ved Rådhusplassen. Bygningen 
fra 1960 kan stå som en representant for redernæringens fortsatte betydning i etterkrigstiden.  
  
De fleste av disse bygningene er regulert til spesialområde bevaring, men enkelte er ikke 
formelt vernet til tross for høy næringshistorisk og arkitektonisk verdi.   
 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg av bygninger knyttet til regional og nasjonal 
skipsfartshistorie.  
 
  TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i 
byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring 
når prioriterte bygninger berøres av planprosesser. 
 

             
To representative bygg fra den nye nasjonalstatens første periode, Den Norske Amerikalinjens bygg 
på Jernbanetorvet (1919) og Sjømannsskolen på Ekeberg (1917). Foto: Byantikvaren.



 43

III – 3 Lokaltrafikkens anlegg 
Det ble etablert et stort antall lokalbåtruter i indre Oslofjord i siste halvdel av 1800-tallet. De 
lokale rutebåtene ble det dominerende transportmidlet både for passasjerer og gods mellom 
byen og bygdene langs fjorden. Der båtene fikk faste anløp måtte det etableres bryggeanlegg.  
Det var oftest mindre steinkaier, og på viktige stoppesteder ble det satt opp 
ekspedisjonsbygninger.   
 
Eldre lokalbåter og kaianlegg med ekspedisjonsskur er viktige historieformidlende elementer 
som synliggjør kontinuiteten i fjordens lokaltrafikk. Flere billettboder for pappabåtene står 
fortsatt ved Rådhusutstikker I og inngår i miljøet rundt Oslo Maritime kulturvernsenters 
utstillingshavn, mens Rådhusutstikker 3 har en billettpaviljong fra etterkrigstiden med god 
arkitektonisk utforming. 
 
STRATEGI 
Kulturhistorisk verdifulle anlegg knyttet til lokalbåttrafikken skal bevares, og det skal 
tilrettelegges for at verneverdige båter knyttet til denne trafikken skal ha tilhold i Oslos havn. 
 
 
 

 
 
Eldre billettskur fra dampskipsperioden i Pipervika. Rådhuskaia ble ombygget i forbindelse med 
rådhusreguleringen i 1930-årene. Legg særlig merke til den fint tilhugne granittfronten med trappen i 
midten. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
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III – 4 Sjøflyhavna 
Det finnes betydelige intakte spor etter pionértiden i norsk, kommersiell luftfart i Oslo. Fortsatt er 
hangaren, slippanlegget med vinsj og trallebanen bevart på Gressholmen.  
 
På 1930-tallet ble det bygget en spesiell "flyhavnebuss", M/S Oslo IX, for å frakte passasjer 
mellom sjøflyhavna og byen. Båten var ferdig restaurert etter antikvariske retningslinjer 
sommeren 2005, og inngår som en viktig del av det kulturminnekomplekset som formidler 
historien om Oslos første sivile lufttrafikk. 
 
Bebyggelsen i sjøflyhavna er regulert til spesialområde bevaring, men reguleringsbestemmelsene 
omfatter ikke de tekniske anleggene. Hangaren leies ut til båtopplag. Gressholmen eies av Oslo 
kommune og forvaltes av Friluftsetaten. 
 
STRATEGI 
Kulturminner med tilknytning til sjøflyhistorien skal bevares.  
 
 TILTAK 

Byantikvaren er pådriver for at det utarbeides en vedlikeholdsplan for de kommunalt eide 
restene av sjøflyhavnen på Gressholmen i samarbeid med forvaltende etat. 
 

 TILTAK 
Byantikvaren fremmer forslag om justering av reguleringsplanen slik at de tekniske 
kulturminnene knyttet til lufthavnen på Gressholmen ivaretas. 

 

 
Amfibieflyet Valkyrien på rullebanen på Gressholmen i 1936. Rullebanen ligger her ennå.  
Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WF 05211/ NBR9204:07170. Fotograf: Anders Beer Wilse.  
 

 
Sjøflyhangaren på Gressholmen ses lengst til høyre i bildet (grønnmalt). Lengst til venstre 
Heggholmen fyr med den særpregete industrimiljøet på Heggholmen i midten. 
Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren.  
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III-5 Fiskerbrukene 
Byantikvaren gjorde i 1993 en registrering av gamle fiskerbruk i Oslo kommune. Det ble 
registrert 15 bruk, hvorav ett i dag er revet. Bebyggelsen går tilbake til 1700-tallet, og er i de 
fleste tilfellene i dag i bruk som boliger. De tidligere fiskebrukene ligger på øyene i fjorden 
(Ulvøya, Gressholmen, Lindøya, Bleikøya og Killingen), på Bygdøy og langs kyststripen fra 
Kongshavn til Fiskevollen.  
 
 

 
Bolighuset på Bleikøyplassen i 1976. Bygningen er fredet i medhold av kulturminneloven.  
Arkiv: Byantikvaren/Lars Roede. 
 

 
Bleikøyplassen ligger i en lun vik på sørøstsiden av Bleikøya. Båtbyggeriet ligger ut mot den naturlige 
havna. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
Det best bevarte av de registrerte fiskebrukene er familien Gulbrandsens plass på Bleikøya. 
Bleikøyplassen er et helhetlig kulturmiljø bestående av bolighus med hage, uthus og en 
naturlig havn mot øst. Landskapet er fortsatt relativt åpent og bærer fremdeles preg av beite. 
Plassen har også et intakt trebåtbyggeri. Det hadde en sentral plass i byens første 
seilsportmiljø, fordi C.B. Gulbrandsen levere noen av de beste regattabåtene på 1860- til 80-
tallet. Det helhetlige kulturmiljøet på Bleikøyplassen har svært høy bevaringsverdi som 
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eksempel på 1800-tallets fiskebruk i indre Oslofjord, i tillegg kommer tilknytningen til 
seilsporten. Bolighuset er fredet i medhold av lov om kulturminner, og den øvrig bebyggelsen 
og arealene rundt er foreslått regulert til spesialområde med formål bevaring i nytt 
reguleringsplanforslag for Bleikøya. I henhold til forslaget skal trebåtbyggervirksomheten 
kunne drives videre på stedet. 
 
I 1875 lå det fire husmannsplasser under Ljan som kan karakteriseres som fiskerbruk. Det var 
Fiskevollen, Gladvollen, Katten (Sanddyna) og Nordre Katten, som alle er navn som fortsatt 
er i bruk.  Brukene var alle etablert i løpet av 1800-tallet. I dag er bygningene på Fiskevollen 
og Sanddyna bevart og brukes som boliger.  
 
Videre finner vi bevarte bygninger fra fiskerbruk på Gressholmen, ved Grønsund, på Ulvøya, 
i Kongshavn og på Lindøya. Bygdøys eldste fiskerbruk består av Bekkestuen i P.T. Mallings 
vei 52c og Langvik i Langviksveien 17. Bygningene ligger i tett boligbebyggelse, men har 
beholdt bygningsmessige trekk som vitner om høy alder. 
 
Fiskerbrukene utgjør en type kulturminner som i vesentlig grad bidrar til å skape et 
kulturhistorisk mangfold i fjorden. Det er viktig at de brukene som fortsatt har spor etter 
jordbruk og annen næringsvirksomhet bevares i en mest mulig opprinnelig historisk kontekst. 
Alle fiskerbrukene som er registrert av Byantikvaren, er oppført på Gul liste. En del av 
eiendommene er regulert eller foreslått regulert til spesialområde med formål bevaring. 
 
STRATEGI 
Oslos fiskerbruk skal bevares og sporene etter den historiske virksomheten skal sikres 
gjennom å bevare helhetlige kulturmiljøer. 
 
  TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i 
byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring 
når prioriterte anlegg berøres av planprosesser. 

 
 
III-6 Sjøbadene og bevertningsstedene 
Oslos første friluftsbad ble bygget på Revieret av Selskabet for Christiania Byes Vel allerede i 
1819. Ved slutten av 1800-tallet lå det en rekke sjøbad i de sentrale havneområdene, langs 
Akershusstranda og ved Filipstad. De lå bak høye gjerder og inneholdt skifterom, stupetårn og 
badekummer for de som ikke kunne svømme. Til å begynne med var det strengt atskilte bad 
for kvinner og menn. Ettersom havnevirksomheten ekspanderte og vannet i indre 
havnebasseng ble gradvis mer forurenset, flyttet anleggene utover på øyene og langs fjorden. 
 
Badeanleggene ble i begynnelsen drevet av ulike organisasjoner og lag. Det var gjerne en 
medlemsskapsavgift for å bruke badene, mens de kommunale badene hadde gratis adgang til 
deler av badet, det såkalte ”fribadet”.  Sjøbadene kunne også være et felles løft for de lokale 
velene, slik som Ljansbadet, anlagt av Ljan Vel i 1918. Her ble strandeiendommen Sanddyna 
kjøpt ved en kronerulling blant beboerne, og drevet med innkreving av badekontingent og 
strenge ordensregler. Omkledningsbodene var arkitekttegnet av Thune-Larsen, med 
skillevegg mellom dame og herreavdelingen. Badehuset er fremdeles bevart, selv om det er 
flyttet noe lenger inn på land og skilleveggen mellom avdelingene i dag er fjernet. 
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Ljansbadet i 2006. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum/Dag Nævestad. 
 
En liten bygningsdel som inngikk i det kommunale badeanlegget på Hovedøya er fremdeles 
bevart, og inngår i Friluftsetatens driftsstasjon mot Lindøysund. 
 
Sjøbadene med restauranter og teaterscener hadde sin glanstid mellom 1900 og 1940, og de 
fleste av disse anleggene er i dag forsvunnet. Bygningen som huset Kongshavn Bad er 
imidlertid bevart, og det samme gjelder bebyggelsen som huset Malmøykalven Dame- og 
Herrebad. På Malmøykalven ble det senere sommeroppholdssted for tuberkuloserammete 
barn som hadde behov for opphold i sunne omgivelser. Badeetablissementene var et særegent 
og tidstypisk fenomen for perioden rundt 1900, og de bevarte anleggene har høy 
kulturhistorisk verdi. Malmøykalven har dessuten et usedvanlig godt bevart fritidshusmiljø fra 
slutten av 1800-tallet, som sammen med sjøbadet/tuberkulosehjemmet danner et særegent og 
svært verdifullt kulturmiljø. 
 
 

 
Restaurantbygningen på Malmøykalven Bad i 1997. Oslo kommune overtok eiendommen etter 
konkursen i 1915, og Ullevål sykehus benyttet stedet til sommeropphold for tuberkuløse fram til etter 
2.verdenskrig. Arkiv: Byantikvaren. 
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Gressholmen kro fra 1930, med ”Christiania Vaabenøvelsesforenings” forsamlingslokale fra 1883 
bakenfor. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
Gressholmen kro har en annen forhistorie enn sjøbadene i fjorden. ”Christiania 
Vaabenøvelsesforening” hadde sitt tilholdssted på øya fra 1864 og helt fram til 1990. Navnet 
skiftet med tiden, fra Christiania skytterlag til Oslo skytterlag i 1990, men virksomheten var 
den samme. I 1875 var det hele 1000 skyttere på sommerens skytterfester. I 1930 ble dagens 
kro bygget med støtte fra Frydenlunds bryggeri. Skytterlaget hadde sine møtelokaler i andre 
etasje. Det opprinnelige skytterhuset ble revet ved oppføringen av dagens kro i 1930, men 
fest- og forsamlingslokalet fra 1883 ble stående. Da skytterlaget måtte flytte fra øya i 1990, 
ble kroa drevet videre. Den er i dag det bevertningsstedet i drift med lengst tradisjoner ved 
fjorden.  
 
STRATEGI 
Sike bevaringen av resterende badeanlegg, sjøbad og bevertningssteder, samt prioriterte spor 
etter disse anleggene. 
   
  TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i 
byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring 
når prioriterte anlegg berøres av planprosesser. 

 
Artikkel VIII.  
Artikkel IX. III-7 Småbåthavner og sportsanlegg 
De første havne- og opplagsplassene for lystbåter lå i dagens sentrale havneområder slik som 
ved Revierkaia, Stranden ved Pipervikas vestside, Filipstad, Tjuvholmen, Framnes 
og Brandskjæret. Båtforeningene levde på Havnekommisjonens nåde, og måtte flytte ettersom 
havnens behov krevde arealene.  
 
Det var Filipstadbukta som ble utgangspunktet for hovedstadens første generasjon med 
seilsportsentusiaster. Frognerkilens to båtforeningsbygg med hvert sitt tidstypiske 
arkitektoniske uttrykk – Kongen og Dronningen symboliserer den klassiske perioden for 
båtsporten i Oslo. Det opprinnelige klubb- og selskapslokalet Kongen er tegnet av arkitekt 
Ole Sverre for Christiania Roklub i 1925, mens Dronningen er et særpreget funksjonalistisk 
bygg oppført for Kongelig Norsk Seilforening i 1932 og er tegnet av arkitektene Bjercke og 
Eliassen.  
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Oslo Kajakklubb ble stiftet i 1931 og holder til en tidstypisk funkisbygning i Betumkilen. Bygningen er 
modernisert, men har bevart det opprinnelige fasaden mot sjøen. Foto: Sirikit Lockert 2006. 
 

 
Revierhavnas båtforening fikk tilhold på Hovedøya i 1905. Båthuset ble flyttet fra land til skjæret 
”Danmark”, og i 1906 ble oppført en serveringspaviljong der dagens restaurant fører tradisjonen 
videre. I dag er skjæret landfast. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
Båtlivet var ikke bare forbeholdt lystseilerne med mange titalls kvadratmeter seilflate. Helt 
fram til Bispelokket ble bygget, lå det tett med snekker og andre mindre trebåter i Akerselva 
opp til Hausmannsbru. Flere av båtforeningene som holdt til i Akerselva og i Bjørvika har i 
dag tilhold på Hovedøya. De utgjør der et helhetlig kulturmiljø med slipper, foreningshus og 
båter av mange ulike typer og størrelser. 
 
Oslo seilforening kjøpte øyene ved Lille Herbern, og foreningen har holdt til her siden tidlig 
på 1920-tallet. Paddehavet med Tistelholmen og Killingen er to andre miljøer med eldre 
anlegg for fritidsbåter i Indre Oslofjord.  
 
Det er rundt Paddehavet vi kan fornemme ”det sjøvendte borgerskap” bedre enn noe annet 
sted langs kommunens kystlinje. I området bodde det familier tilhørende den øvre 
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middelklasse. Mange hadde tilknytning til sjøen ervervsmessig, men ikke minst som 
rekreasjonsområde. Her var blant annet et meget aktivt modellseilbåtmiljø gjennom en 
årrekke, og sporene etter mange små, private slipper er bevart. Det er tett med badehus og 
andre små sjøhus, og boligene vender mot sjøen. På Tistelholmen, populært kalt Padda, har 
det vært stor aktivitet knyttet til lystbåter gjennom mer enn 100 år. Bygningene til Walter 
Pløens gamle båtbyggeri (Yachtslippen A/S) på nordvestsiden er fortsatt i bruk. På toppen av 
øya ligger bestyrerboligen og et lite maskinhus med spillet som ble brukt til å dra båtene opp 
den bratte skråningen til opplaget på toppen av øya. Selve skinnegangen er borte, men 
vinsjehus og fundamenter etter både skinnegang og sideløp er flere steder bevart i skråningen.  
 
Fritidsbåtenes havneanlegg endret karakter ved introduksjonen av flytebrygger på 1960-tallet. 
Fram til da hadde båtene enten ligget til kai eller pelerekker i tilknytning til disse, eller 
fortøyd til bøyer. Dagens flytebryggeanlegg gir plass til flere båter, men er langt mer massive 
installasjoner i sjøen. 
 

 
Paddehavet i 1923. Seilbåtene lå på svai, fortøyd til bøyer eller peler. I dag er Padda omgitt av 
flytebrygger med forbindelse til land. Arkiv: Byarkivet/Plan- og bygningsetaten,  
A-10002/Ua/0007/020. Fotograf: Anders Beer Wilse. 
 
I Huk aveny 2b på Bygdøy ligger den særpregete bygningen som huser Norske Studenters 
roklubb. Den er oppført i 1923 og tegnet av arkitekt W. K. Essendrop. Bygningen er i 
klassisistisk stil, inspirert av Universitetsbygningene på Karl Johan. Festsalen er dekorert av 
Ole Lind Schistad. Roklubben er en av landets ledende, og ble stiftet i 1897. De første årene 
holdt de til på Akershusstranda, flyttet deretter til Huk for så å etablere seg ved Dronningen.  
Lokalene til Norske Studenters roklubb er et særpreget idrettsbygg knyttet til rekreativ og 
sportslig bruk av fjorden på 1900-tallet. 
 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg faste kulturminner knyttet til fritidsbåtkultur og 
maritime sportsanlegg. 

 
  TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen og 
fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg berøres av 
planprosesser.
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III-8 Fjordtilknyttet fritidsbebyggelse 
Fra midten av 1800-tallet ble det etablert landstedsbebyggelse langs Oslos kyst. Det var det 
raskt voksende byborgerskapet som ønsket sommeren tilbrakt i landlige omgivelser i byens 
omegn. Særlig Malmøya, Malmøykalven og deler av Bygdøy er preget av denne bebyggelsen 
ennå. Oslos store vekst rundt 1900, samt bedrede kommunikasjonsmuligheter førte til at 
mange av disse husene raskt gikk over til å bli helårsboliger. De sjøvendte bygningsmiljøene 
karakteriseres av sveitserstilen. Badehusene hører med som en særegen og tidstypisk 
bygningstype i disse områdene.  
 

Badehus langs Nedre 
Bekkelaget mot 
Paddehavet i 1902. 
Ormøya kapell ses til 
høyre, og Skilpadda i 
forgrunnen.  
Arkiv: Byarkivet/Plan- 
og bygningsetaten: A-
10002/Ua/0007/009. 
Fotograf: Anders Beer 
Wilse. 
 
 
 

 

 
Det er kontinuitet i badehusrekken langs Nedre Bekkelaget mot Paddehavet, selv om bruksfunksjonene 
skifter. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
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Hyttebebyggelsen på Nakholmen kledt i vinterham. Her er det liv mellom husrekkene fra april til 
oktober, men i desember er det kun enslige fiskere som finner veien hit ut. 
Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
 
Den tette hyttebebyggelsen fra 1920-tallet på Nakholmen, Lindøya og Bleikøya er et annet 
særpreget kulturmiljø som representerer framveksten av den bredere fritidskulturen i 
hovedstaden. Hyttebebyggelsen vokste fram fra telt og skur etablert i sommersesongen. Det 
var arbeidsfolk i hovedstaden som tilbrakte sin frie tid her ute. I 1923 ble ”okkupasjonen” 
akseptert, og sommerfolket fikk festekontrakter med Landbruksdepartementet som da 
forvaltet øyene. Det ble raskt velfungerende sommersamfunn på øyene, med vel 600 hytter og 
egne velforeninger, idrettslag, revyer og egen avis. Folk bodde ikke bare her ute i helger og 
sommerferier, men gjerne halve året fra april til oktober 
 
Byantikvaren foretok i 2001 en fullstendig registrering og klassifisering av hyttebebyggelsen 
på øyene. Dette materialet er oversendt Plan- og bygningsetaten, og ligger til grunn for den 
bebyggelsen som er foreslått regulert til friluftsområde/bevaring (fritidshytte) i forslag til 
reguleringsplaner for Lindøya, Nakholmen og Bleikøya.  
 
 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av representative objekter og miljøer innen den sjøvendte fritidsbebyggelsen 
inkludert badehus. 

  
 

  TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i 
byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring 
når prioriterte anlegg berøres av planprosesser. 
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IV Fartøyene 
Fartøyer er bygde strukturer som bare i korte perioder befinner seg på nøyaktig samme sted. 
Like fullt har de utgjort en permanent del av byens kulturmiljø i kraft av sin repeterende 
tilstedeværelse. Selv om fartøyene ikke er faste kulturminner tilhører de ansvarsområdet til 
kulturminneforvaltningen ved Riksantikvaren. 
 
Fartøyene er et nødvendig element i en havneby. Typegalleriet av små og store farkoster vil 
naturligvis endres over tid. Maritime næringer har tradisjonelt vist stor evne til omstilling. 
Denne tendensen er påskyndet av at kapitalkostnadene for å ha et fartøy i drift er relativt store 
og at avskrivningstakten for materiellet er høy. Resultatet er at gammelt og nytt må vurderes 
på en annen skala i fartøyvernet enn på landjorden. Det er bevart omtrent like mange fartøyer 
fra 1800-tallet i flytende stand i Norge som det er stavkirker.  
 

 
Skoleskipet Christian Radich ved sin faste plass på Akershusutstikkeren. Fullriggeren ble bygget som 
skoleskip i 1937 ved Framnæs mek. Verksted i Sandefjord. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
Fartøyvern 
Fartøyer fra tidlig 1800-tall og bakover til vikingtid/middelalder er ikke bevart i flytende 
stand. Den eldre fartøyhistorien kjenner vi bare som arkeologiske funn. På Sørenga er det for 
eksempel i perioden 1971-92 gravet ut tre frakteskuter i eik fra første halvdel av 1300-tallet. 
For å skaffe ny viten om de fartøytypene som har vært brukt siden vikingtiden, er det 
nødvendig å bruke ressurser på arkeologiske undersøkelser i forbindelse med tiltak i sjøen og 
utfylte områder som har vært gammel sjøbunn. Kulturminneloven gir alle skipsfunn eldre enn 
100 år status som automatisk fredete kulturminner. 
 

Oslo Maritime Kulturvernsenter holder til ved Nordre Akershuskai. Her ligger blant annet KNM Alta, 
slepebåten S/S Styrbjørn og passasjerskipet D/S Børøysund. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren 
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På 1950-tallet rommet Oslo havn alt fra prammer til 30 000-tonnere. Dette havnebildet er 
borte for alltid. Likevel er det fortsatt mulig å ta vare på en del av de mindre fartøytypene som 
var viktige innslag i havnebildet. Et velfungerende fartøyvern i byen vil være positivt for 
reiselivet i havnebyen Oslo. Det vil gjøre det mulig for turister og andre besøkende å oppleve 
et utvalg fartøyer som er representative for byens nære historie i havnemiljøet. En 
forutsetning for god historisk formidling bør være at fartøyene har en høy antikvarisk 
standard, og at eierne har et ønske om å formidle båtenes historie.  
 
Midler til fartøyvern blir hovedsakelig bevilget over Riksantikvarens budsjetter. Enkelte 
fylkeskommuner har utviklet seg til viktige aktører i fartøyvernsammenheng. For kysten fra 
og med Møre og Romsdal til og med Aust-Agder (SAVOS-fylkene) er det utarbeidet 
fartøyvernplaner. Disse fylkeskommunene har en avtale med Riksantikvaren om at et 
fylkeskommunalt tilskudd til fartøyvern utløser et like stort tilskudd fra Riksantikvaren. Også 
i Oslo ville det være av stor verdi om kommunen bidro med bevilgninger til fartøyvernet. 
Dette vil utløse statlige midler og bidra til at Oslos andel av de sentrale fartøyvernmidlene 
øker. Det faglige ansvaret for prioriteringen av tilskuddsmidlene bør likevel fortsatt være hos 
Riksantikvaren. Direktoratet har en spesialkompetanse på feltet som det ikke vil være 
rasjonelt for Byantikvaren å bygge opp.  
 
 
 

 
 
 
 
M/S Oslo IX ble bygget i 1936 for å frakte 
passasjerer til sjøflyhavna på Gressholmen. Fergen 
ble restaurert i 2005, og er oppført på 
Riksantikvarens liste over verneverdige fartøyer og 
hjemmehørende i Oslo. Båten eies av Marine-
Service A/S og brukes til chartertrafikk.  
Foto:  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vannbåten ”Neptun III” er 
oppført på Riksantikvarens 
liste over verneverdige 
fartøyer og hjemmehørende i 
Oslo. Her ligger den ved kai i 
Akerselvas utløp i 2005.  
Foto: Norsk Sjøfartsmuseum 
/Dag Nævestad. 
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Oslo kommune bør imidlertid gi overordnede føringer i retning av å prioritere fartøyer med 
historisk tilknytning til Oslo for tilskudd. Utarbeidelse av en verneplan for fartøyer og mindre 
båter bør inngå som et ledd i en slik satsning. Arbeidet kan trolig basere seg på en nasjonal 
verneplan for fartøyer som skal utarbeides av Riksantikvaren i løpet av 2007. Verneplanen for 
Oslos fartøyer bør utføres av ekstern fagkompetanse. Spesiell interesse knytter seg til fartøyer 
som har vært i lokaltrafikk på Oslo. På Riksantikvarens liste over bevaringsverdige fartøyer er 
det per september 2006 16 fartøyer som er hjemmehørende i Oslo fylke, og som har 
varierende grad av historisk tilknytning til byen. I tillegg kommer et bredt utvalg av eldre 
fartøyer uten bevaringsstatus, og mindre bruks- og fritidsbåter. I Oslo er det i dag 
hjemmehørende gamle, seilende fraktfartøyer i tre, passasjerfartøyer knyttet til lokaltrafikk på 
fjorden og andre steder langs kysten, Norges mest rikholdige flåte av større, eldre lystfartøyer, 
samt en rekke interessante spesialfartøyer (los- og redningsskøyter, vannlekter, bukserfartøy, 
havnebunker etc). Fartøyer knyttet til lokal fiske og fangst er i liten grad bevart i Oslo. 
Unntaket er en liten flåte med små, til dels gamle fiskefartøyer som daglig legger til sentralt i 
byen foran Rådhuset.  
 

TILTAK 
Et kompetent fagmiljø får i oppdrag å utarbeide en fartøyvernplan for Oslo som 
grunnlag for å prioritere tilskuddsmidler. 

 

 
Den lange tradisjonen for dampdrevne passasjerskip i Pipervika ivaretas i dag av D/S Børøysund. Her 
under vinterpresenninger ved sin faste kaiplass på Oslo Maritime Kulturvernsentre, bak i bildet. 
I bygningsrekken mot Kontraskjæret vokter Norges Rederiforbund med sin monumentale 
hjørnebygning i Rådhusgata 25. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
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Havnefasiliteter   
 

 
Slepebåten S/S Styrbjørn under vinterpresenninger ved Oslo Maritime Kulturvernsenter. OMK leier et 
havneskur og kaiplass ved Nordre Akershuskai, og utgjør et opplevelsesrikt veteranskipmiljø på 
havna. Foto: Byantikvaren 2005/Anne Sætren. 
 
 
Oslo har lenge vært en by som har mye å tilby for de maritimt interesserte. Vikingskipene, 
Kon-Tiki, Fram og Gjøa kan beskues på land på museene på Bygdøy. Dette er unike fartøyer, 
men deres tilknytning til Oslo er først og fremst museal. Oslo kommunes viktigste ansvar 
overfor fartøyvernet er å bidra med kaiplasser og havnefasiliteter for verneverdige fartøyer. 
Det er behov for sentrale havnearealer hvor det ligger til rette for formidling.  
Publikumskontakten bidrar blant annet til å finansiere det frivillige fartøyvernet gjennom 
betalte passasjerturer. Samtidig blir veteranbåtene en verdifull miljøfaktor for det området de 
får disponere.  
 
I nordre del av Akershuskaia og på Rådhusutstikker I har Oslo Maritime Kulturvernsenter 
(OMK) sin utstillingshavn. Med de store fartøyene D/S Børørysund og KNM Alta og flere 
mindre veteranfartøyer, er området blitt et godt synlig miljø i Oslos indre havn. Dette 
forsterkes ved at fullriggeren Christian Radich har sine kontorer og faste opplagsplass på 
Akershusutstikkeren like utenfor. Det er behov for kaiplass til flere av byens bevaringsverdige 
fartøyer. En utvidelse av kaikapasiteten forbeholdt bevaringsverdige fartøyer ville gi rom for 
et større mangfold og et utvidet tilbud for publikum.  
 
 
 



 57

 

 
Akerselvas utløp har lang tradisjon som en god havn for mindre fartøyer. I de siste tiårene har blant 
annet en broket blanding fartøyer under restaurering hatt tilhold her. Foto: Norsk Sjøfartsmuseum 
2005/Dag Nævestad. 
 
 
 
En strategi for å styrke både fartøyvernet og den historiske formidlingen av byen og landets 
maritime historie, er å etablere kvalitetskrav for fartøyer som skal ligge på Rådhuskaia og i 
andre sentrale havneområder. Et annet tiltak for å bevare tradisjonelle nyttefartøyer som 
fortsatt er i bruk, er å la den lokale fiskeflåten opprettholde salget fra egne fartøyer ved 
Rådhuskaia. 
 
Fartøyvernet har også behov for kaiplasser for fartøyer som er under restaurering som et 
supplement til de mer representative arealene på Akershuskaia. I en arbeidshavn må det være 
tilgang på enkle tekniske funksjoner, og plass til og toleranse for arbeid som kan være 
støyende og skittent. Dette er også arbeid som kan tilrettelegges for publikum på en måte som 
gir havnemiljøet høy opplevelsesverdi. Det bør derfor ha en sentral beliggenhet. Et 
havneområde som inntil nylig hadde en slik karakter og funksjon var Akerselvas utløp. Denne 
historiske aktiviteten bør reetableres på stedet og utvikles til å bli en folkelig attraksjon i 
tilknytning til operaen og det planlagte akvariet. Det er ikke forutsatt boligbebyggelse i 
umiddelbar nærhet, noe som muliggjør en slik virksomhet. Subsidiært bør et annet større 
område i indre havn tilrettelegges for tilsvarende aktiviteter og funksjoner. 
 
På Sjursøya har Oslo Havn verftsfasiliteter og et fagmiljø som kan håndtere fartøyer opp til 
100 fot. Dersom dette området på lengre sikt ikke skal benyttes av Oslo Havn, kan det være 
svært aktuelt å etablere et fartøyvernsenter på Sjursøya som kan håndtere større tradisjonelle 
båter i Oslofjorden. 
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Utvikle Arbeide for å eSTRATEGI 
Sikre en arbeidshavn for verneverdige fartøyer med sentral beliggenhet, skur på land, enkle 
tekniske fasiliteter, toleranse for høy aktivitet og tilrettelegging for publikum. 
 

TILTAK 
Sikre egnete arealer til arbeidshavn for bevaringsverdige fartøyer i Akerslevas utløp 
eller annet tilsvarende område. 
 
TILTAK 
Gjøre verftsfasilitetene på Sjursøya tilgjengelige for fartøyvernet dersom Oslo Havn 
flytter sin virksomhet ut av området. 

 
 
STRATEGI 
Styrke Akershuskaia og Rådhuskaia som utstillingshavn for bevaringsverdige fartøyer. 
 

TILTAK 
Utvide museumshavnen i takt med behovet for kaiplass til bevaringsverdige fartøyer 
og publikumsaktiviteten på området.  

 
TILTAK 
Etablere kvalitetskrav for fartøyer på Rådhuskaia og i andre sentrale havneområder. 

 
 
Artikkel X. V  REDSKAP OG VIRKEMIDLER 
 
Bystyremelding 4/2003 ”Kulturminnevern i Oslo” inneholder en grundig oversikt over 
kulturminnevernets virkemidler. Her omtales de virkemidlene som er spesielt relevant for de 
maritime kulturminnene. 
 
Samarbeid med de frivillige organisasjonene 
De frivillige organisasjonene har vært den viktigste pådriveren for arbeidet med å ta vare på 
kystkulturen. Både Norsk forening for fartøyvern og Forbundet KYSTEN gjør en stor innsats 
på lokalt og nasjonalt plan. De aktive foreningene bidrar til at en del konfliktområder i kultur-
minnevernet på land ikke er tilstede i når det gjelder vern av kystkultur. Fartøyvernet er derfor 
en god arena for å utvikle samarbeid mellom eiere, deres organisasjoner og det offentlige. Å 
skape rammer som motiverer til frivillig innsats er en offentlig oppgave som ville kunne få 
stor verdi for fartøyvernet.   
 
Oslo kommunes virkemidler 
Kommunen rår over en rekke positive virkemidler i forhold til å ta vare på byens maritime 
kulturminner. Viktigst er kommunens rolle som eier av havnearealene og andre av de omtalte 
kulturminnene. Her er det helt avgjørende at de virksomhetene som har forvaltningsansvar tar 
aktivt vare på sine egne kulturminner. Den aller viktigste aktøren i denne sammenheng er 
Oslo Havn KF. 
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Kommunen har også mulighet til å regulere aktiviteten i de forskjellige områdene som 
grunneier og ved hjelp av plan- og bygningsloven, og på den måten legge til rette for 
aktiviteter knyttet til fartøyvern og annet maritimt kulturminnevern. 
 
Til slutt kan kommunen bidra med tilskudd til fartøyvern og andre deler av det store frivillige 
arbeidet som gjøres i kystkulturorganisasjonene. 
 

 
 
Tollboden fra 1790, Stenpakkhuset og Østbanehallen med vannspeilet inn forbi Tollbodbryggen til 
Palékaia og Jernbanebryggen i 1880-årene. Tollboden fra 1790 ble revet til fordel for dagens bygning 
i 1895. Arkiv: Norsk Folkemuseum, NF.WL 00073/NBR9312. Fotograf: Axel Lindahl. 
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Tollboden, Stenpakkhuset og Østbanehallen i 2005. Den indre delen av Bjørvika ble fylt ut på 1950-
tallet, og i dag har motorveien tatt over for det historiske havnemiljøet. Trærne i bakgrunnen er 
restene etter Paléhagen, byens første park. Parken ble anlagt mellom kjøpmann Christian Anchers 
palé og Palébryggen, se kart s. 9 og 13. Foto: Byantikvaren /Anne Sætren. 
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Plan og bygningsloven – regulering til spesialområde bevaring 
I Oslo er Byantikvarens gule liste en oversikt over bygninger og andre anlegg som har høy 
kulturhistorisk og/eller arkitektonisk verdi. Det er imidlertid først når et kulturminne er 
regulert til spesialområde bevaring i medhold av Plan- og bygningsloven at det er formelt 
sikret mot riving og endringer som vil svekke kulturminneverdiene. Ikke bare bygninger, men 
også andre faste elementer som kaifronter og bryggeanlegg kan sikres i medhold av plan- og 
bygningsloven. Byantikvaren har et ansvar for å synliggjøre kulturminneverdiene i 
byggesaksbehandlingen og planrossessene og selv legge frem bevaringsplaner til politisk 
behandling der det er nødvendig. 
 
Kulturminneloven – arkeologiske undersøkelser 
Kulturminner er fysiske spor etter menneskelig aktivitet i fortida, og de finnes både over og 
under jordoverflaten og på sjøbunnen. Kulturminner fra før reformasjonen i 1536, er fredet i 
medhold av lov om kulturminner § 4. Fredningen omfatter også skipsfunn og bryggeanlegg i 
fjæra og på land. I tillegg har staten eiendomsrett til mer enn hundre år gamle båter, 
skipsskrog, tilbehør og rester av last når det ikke lenger er mulig å finne fram til eieren. Det er 
forbudt å grave opp eller skade denne typen kulturminner uten tillatelse fra 
kulturminnemyndighetene, jf. lov om kulturminner § 14. Fredningen er automatisk og gjelder 
uavhengig av om de er registrert av kulturminnevernmyndigheten tidligere. Denne typen 
strukturer er viktig historisk kildemateriale til de periodene i fortida hvor vi har få andre kilder 
til kunnskap.  
 
Strandlinjen i middelalderens Oslo lå langt innenfor dagens kaifronter. Bjørvika var farbar 
med større farkoster helt inn til Jernbanetorget T-banestasjon, hvor det i 1965 ble funnet 
vraket av et fraktefartøy fra 1600-tallet. Utrangerte båter ble også ofte benyttet som en del av 
fundamentet ved etablering av kaianlegg. 
 
For å sikre at det ikke ødelegges automatisk fredete kulturminner, skal alle reguleringsplaner 
forelegges regional kulturminnemyndighet. I Oslo har Byantikvaren denne myndigheten. 
Etaten vurderer om det er potensial for arkeologiske funn, og om området eventuelt skal 
registreres. Det er Norsk Sjøfartsmuseum som har delegert tilsvarende myndighet til å 
registrere kulturminner under vann, samt skip og deler av skip eldre enn hundre år på land. 
Hvis det oppdages automatisk fredete kulturminner, avgjør Riksantikvaren om det kan gis 
dispensasjon fra fredningsbestemmelsen og området eventuelt graves ut.  
 
 

 
Ved graving av 
fjernvarmeanlegg 
til Bjørvika i 
2005 ble 
Tollbodbryggas 
granittfronter 
avdekket under 
dagens 
asfaltdekke. 
Foto: Norsk 
Sjøfartsmuseum/ 
Dag Nævestad. 
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VI  OPPSUMMERING AV MÅL, STRATEGIER OG TILTAK 
 
 

 
 

 
DELMÅL 1 
Oslo havn som en helt sentral del av byens historie skal kunne oppleves og forstås av 
kommende generasjoner  
 

TILTAK 
Byantikvaren skal bidra til en kulturminneplan i regi av Oslo Havn som ivaretar 
bevaringsverdige elementer knyttet til Oslos havnehistorie og legger premisser for 
planarbeid og tiltak i de historiske havnearealene. 
 

 TILTAK 
Byantikvaren skal levere grunnlagsmateriale om de maritime kulturminnene til 
reguleringsplanarbeidet for de historiske havnearealene. 

 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av eldre kaifronter og et utvalg av åpne kaiarealer i de historiske 
havnearealene. 
 
  TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer eldre 
kaifronter og utvalgte kaiarealer ved å regulere dem til spesialområde bevaring etter 
som det gjennomføres planprosesser for havnearealene. 

 
STRATEGI 
Bygninger knyttet til havnevirksomhetens ulike epoker bør bevares. 
 

 TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer et utvalg av 
eldre havnebebyggelse ved å regulere den til spesialområde bevaring etter som det 
gjennomføres planprosesser for havnearealene. 

 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg av havnevirksomhetens kraner, transportmidler 
og andre tekniske havneanlegg. 
 
  TILTAK 

Lastekranene fra 1950- og 60-tallet bør reetableres i de transformerte havneområdene 
eller i funksjonell stand på Oslo Havn KFs område.  
 

 

HOVEDMÅL: 
Oslo maritime kulturhistorie skal være en sentral premiss for den videre 
byutviklingen. Dette gjøres ved at tilknytningen mellom byen og vannveiene 
opprettholdes eller styrkes, og ved at et representativt utvalg av maritime 
kulturminner bevares for fremtiden 
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STRATEGI  
Bevare miljøene for omsetning av fisk i sentrale byområder. 
 
  TILTAK 
  Tilrettelegge for fortsatt salg rett fra fiskebåtene ved Rådhuskaia. 
 
STRATEGI 
Kulturhistorisk verdifulle fyr og dagmerker skal bevares. 
 

TILTAK 
Sjømerkene tas med som eget tema i Oslo Havns kulturminneplan, med supplerende 
grunnlagsmateriale fra Forbundet KYSTENs registrering og Kystverkets 
landsverneplan 

 
STRATEGI 
Sikre bevaring av kulturminner som vitner om Oslos omfattende verftshistorie. 
 
  TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at det foreligger et planalternativ som sikrer prioriterte 
rester av verftsindustrien ved å regulere dem til spesialområde bevaring etter som det 
gjennomføres planprosesser for havnearealene. 

 
 

DELMÅL 2 
Oslos identitet som skipsfartsby skal ivaretas i byplanleggingen. 
 
STRATEGI 
Utbygging av arealene mot sjøen skal ha som mål å opprettholde eller styrke kontakten 
mellom sjøen og den historiske byen. 
 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg av bygninger knyttet til regional og nasjonal 
skipsfartshistorie.  

 
   TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i 
byggesaksbehandlingen og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring 
når prioriterte bygninger berøres av planprosesser. 

 
 

DELMÅL  3 
Bevare representative kulturminner fra den maritime virksomheten innerst i Oslofjorden og 
på øyene. 
 
STRATEGI 
Kulturhistorisk verdifulle anlegg knyttet til lokalbåttrafikken skal bevares, og det skal 
tilrettelegges for at verneverdige båter knyttet til denne trafikken skal ha tilhold i Oslos havn. 
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STRATEGI 
Kulturminner med tilknytning til sjøflyhistorien skal bevares.  
 
   TILTAK 

Byantikvaren er pådriver for at det utarbeides en vedlikeholdsplan for de kommunalt 
eide restene avsjøflyhavnen på Gressholmen i samarbeid med forvaltende etat. 

 
TILTAK 
Byantikvaren fremmer forslag om justering av reguleringsplanen slik at de tekniske 
kulturminnene knyttet til lufthavnen på Gressholmen ivaretas. 

 
STRATEGI 
Oslos fiskerbruk skal bevares og sporene etter den historiske virksomheten skal sikres 
gjennom å bevare helhetlige kulturmiljøer. 
 

TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen 
og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg 
berøres av planprosesser. 

 
 
DELMÅL 4 
Bevare representative kulturminner fra den maritime fritidskulturen. 
 
STRATEGI 
Sike bevaringen av resterende badeanlegg, sjøbad og bevertningssteder, samt prioriterte spor 
etter disse anleggene. 

 
TILTAK 

Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen 
og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg 
berøres av planprosesser. 

 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av et representativt utvalg faste kulturminner knyttet til fritidsbåtkultur og 
maritime sportsanlegg. 

 
TILTAK 
Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen og 
fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg berøres av 
planprosesser. 

 
STRATEGI 
Sikre bevaringen av representative objekter og miljøer innen den sjøvendte fritidsbebyggelsen 
inkludert badehus. 
 
  TILTAK 
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Byantikvaren skal sørge for at bevaringsverdiene synliggjøres i byggesaksbehandlingen 
og fremme forslag om regulering til spesialområde bevaring når prioriterte anlegg 
berøres av planprosesser. 
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DELMÅL 5 
De bevaringsverdige fartøyene som en viktig del av Oslos maritime historie, sikres gode rammer for 
drift  og tilhold i sentrale havneområder. 

 
STRATEGI 
Oslo kommune styrker det frivillige fartøyvernet og øker de statlige tilskuddene til Oslo gjennom å 
opprette en kommunal tilskuddsordning for verneverdige fartøyer og mindre båter.  
 

TILTAK 
Et kompetent fagmiljø får i oppdrag å utarbeide en fartøyvernplan for Oslo som 
grunnlag for å prioritere tilskuddsmidler. 

 
 STRATEGI 
Sikre en arbeidshavn for verneverdige fartøyer med sentral beliggenhet, skur på land, enkle 
tekniske fasiliteter, toleranse for høy aktivitet og tilrettelegging for publikum. 
 

TILTAK 
Sikre egnete arealer til arbeidshavn for bevaringsverdige fartøyer i Akerslevas utløp 
eller annet tilsvarende område. 
 
TILTAK 
Gjøre verftsfasilitetene på Sjursøya tilgjengelige for fartøyvernet dersom Oslo Havn 
flytter sin virksomhet ut av området. 

 
STRATEGI 
Styrke Akershuskaia og Rådhuskaia som utstillingshavn for bevaringsverdige fartøyer. 
 

TILTAK 
Utvide museumshavnen i takt med behovet for kaiplass til bevaringsverdige fartøyer 
og publikumsaktiviteten på området.  

 
TILTAK 
Etablere kvalitetskrav for fartøyer på Rådhuskaia og i andre sentrale havneområder. 
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