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SLOTTSFJELLET
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Slottsfjellsmuseet
– en avdeling i Vestfold
museene IKS
Farmannsveien 30
3111 Tønsberg
www.slottsfjellsmuseet.no
I vakre omgivelser ved foten av
Slottsfjellet ligger Slottsfjellsmuseet. Museet og området rundt
er et sammenhengende kulturminne fra byens lange historie,
og ruinparken på Slottsfjellsplatået viser rester etter nordens
største middelalderborg. På Tallak,
platået mellom selve Slotts
fjellet og hovedmuseet ved
Farmannsveien, ligger museets
friluftsavdeling. Vestfold-tunet
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inneholder flere tilflyttede hus,
bl.a. Vestfolds eldste, et middelalderloft datert 1407.
I museet vises i år som første
del av vår treårige middelaldersatsing en utstilling om kong Håkon
Håkonsson, borgbyggeren på
Slottsfjellet. Du finner også utstillingen Hvalhall, med bl.a.
verdens største blåhvalskjelett

på 27 m. I Vikinghallen presenteres Norges fjerde vikingskip
handelsskipet fra Klåstad, det
eneste plassert utenfor Oslo, og
historien om Osebergfunnet. I
tilknytning til Vestfold-tunet er
Seterkafeen åpen for bevertning,
og Slottsfjellhulene, et bunkeranlegg fra 2. verdenskrig, er åpent
ved omvisning.

Nordens største ruinpark 63
m.o.h. Ruiner etter Tunsberghus
festning, Norges største på
1300-tallet. Festningen ble
ødelagt i 1503. Ruinene omfatter over 700m ringmur med rondeller og kasteller, Bredestuen,
en kongehall bygget av kong
Håkon Håkonsson, Teglkastellet,
bygget av kong Magnus Lagabøte, og St. Mikael kirke som kan
ha stått ferdig i 1191.

Slottsfjelltårnet
Tårnet ble reist i 1888 og ble
erstatningen for et utkikkstårn
av tre, som Tønsberg Sjømannsforening bygget i 1856 og som
brant ned i 1876. I tårnet finnes

korset fra Mariakirken. Utsiktsplattform 80 m.o.h. Tårnet er
17 m høyt, og har tre kongeinskripsjoner: 1906 Kong Håkon
VII, 1958 Kong Olav V og 1992
Kong Harald V.
GPS: PARKERING - N 59 16.377 E 10 24.262

Slottsfjellet
Scandinavias largest ruin site,
situated 63m above sealevel.

Ruins from Castrum Tunsbergis, which was Norway’s largest
castle in the 13th century. The
castle was destroyed in 1503.
The ruins consist of 700 metres
of outer-wall with watchtowers and castles, the King’s Hall,
built by King Håkon Håkonsson,

«Teglkastellet» built by King
Magnus Lagabøte, and St. Mikael
Church which may have been
completed in 1191.
The present tower on Castle
Hill was built in 1888. The first
tower, built by the Tønsberg
Maritime Society in 1856,
burned to the ground.
The original cross from the
Church of Our Lady, can be seen
in the tower. The tower is 17 m
high and has the engraved
signatures of three Norwegian
kings.
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