
Akvariet
på Verdens ende

The sea lions’ barking could be heard far and wide. After opening in 1935, the 
aquarium eventually became an attraction throughout eastern Norway. In 1955, 
the aquarium had 28 000 visitors. It featured live flounder, cod, trout, eels, catfish, 
starfish, crabs, lobsters and other marine organisms from the surrounding ocean. 
The aquarium expanded rapidly, first by including tropical fish, then by adding a 
birdhouse and a pool for sea lions. In 1974, the aquarium closed and the animals 
were transferred to the Zoo in Kristiansand. The buildings were torn down, but the 
stone wall seen there today was originally the east wall of the aquarium.

Sjøløvenes bjeffing kunne høres 
på lang avstand. Akvariet på 
Verdens ende var en attraksjon 
for hele Østlandet på 60-tallet. 
I 1955 hadde akvariet 28 000 
besøkende.

Det var Tjøme-mannen Petter Appelsvold som startet 
utviklingen av Verdens ende som turistattraksjon. 
Restauranten åpnet i 1933, vippefyret i 1934, og året etter 
var akvariet i gang. Her kunne man se levende flyndrer, 
torsk, ørret, ål, steinbit, sjøstjerner, krabber, hummer og 
andre organismer fra havet utenfor.  

Akvariet var i stadig utvikling, først med en avdeling 
med tropisk fisk, senere med et fuglehus og selbasseng 
med sjøløver. I 60-årene reiste skoler fra hele Østlandet 
hit på skoleturer. Da hadde akvariet blant annet 
påfugler, flamingoer, emuer, pingviner, slanger og aper. 
I 1974 ble akvariet nedlagt. Alle dyrene ble overført til 
dyreparken i Kristiansand. Bygningene er nå revet, men 
rullesteinsmuren som står igjen er den opprinnelige 
østveggen i akvariet.

The aquarium
at Verdens ende

Pingviner 1935–37
Penguins 1935–37

Til å begynne med var billettprisen 50 
øre for voksne og 25 øre for barn. 
When it first opened, tickets cost 
NOK 0.50 for adults and 
NOK 0.25 for children.

Emu. 1969

Sjøløve
Sea lion

Stormhornfugl
Great hornbill

Foto: Paul Andreas Røstad/Teknisk Museum

Foto: A. Mathisen/Oslo Museum

Foto: Paul A
ndreas Røstad/Teknisk M

useum


