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Automatisk fredete kulturminner.
Nyere tids kulturminner
Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/.

Kart fra 1850. Arkiv: Statens kartverk.

Kart fra 2013. Arkiv: Statens kartverk.

Konklusjon
Tønsberg innehar historiske og kulturhistoriske verdier av nasjonal betydning.
Planområdet er en del av den opprinnelige bykjernen, og området har i mindre grad endret
karakter ved utfyllinger av fjorden, strukturer tilknyttet transport og funksjon.
Middelalderbyen har både ruiner av middelaldersk bebyggelse, og bystruktur. Eldste stående
bygninger er fra 1700-tallet. Resten av husene er fra 1800- og 1900-tallet.
Tønsbergs opprinnelse som en av Norges eldste byer, omtalt av Snorre Sturlason i Norges
kongesagaer og en fortid som Norges hovedstad i middelalderen medfører at Tønsberg har
nasjonal interesse, dette gjelder både ruiner av middelaldersk bebyggelse, og
bystruktur.
Planområdet ligger i den delen av Tønsberg som er byens eldste del og har middelalderlag i
undergrunnen. Eneste synlige forhistoriske kulturminne er Olavsklosteret som kan sees i
Tønsberg bibliotek.
Viktige kulturminner i planområdet er Olavsklosteret ruiner, Foyngården med fire
vedtaksfredete bygninger fra 1700- og 1800-tallet. Eiendommen er en unik kilde til Tønsbergs
handels- og skipsfartshistorie på 1800-tallet.
Gjenoppsatt portal fra den revete Britanniagården, Nedre Langgate 27. Portalen er i dag
hovedinngang til nabohuset, Nedre Langgate 26A., og fredet.
Gatestrukturene skriver seg i hovedsak fra middelalderen der de går fra fjorden og inn i byen.

Figur 1. «Oppdragsområde.» Kilde: Tønsberg kommune. 27.1.2014.

1 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Beskrivelse
Kulturmiljøet i Tønsberg sentrum er rikt og mangfoldig. Det er spor etter bosetting fra
forhistorisk tid og middelalderen som tingstedet på Haugar, Kongsgården, Olavskirken og
borgruinene og kulturlandskapet på Slottsfjellet.
Kongsgårdsanlegget og borgen på berget lå lengst nord i byen. Lengst syd i byen lå
Olavsklosteret. Hovedgaten Strete strakte seg fra kongsgården til dette klosteret som en
midtakse gjennom byens sentrum. Kirkene Lavrans, Maria og Peter, figur 2, ble bygget i
utkanten av bebyggelsen på oversiden av Strete. Forbindelsen mellom langgatene og
bryggene ble opprettholdt av allmenninger og veiter. Olavsklosteret og Gråbrødrenes kloster
avsluttet bebyggelsen mot syd og øst.
I middelalderbyen hadde Tønsberg trolig omkring 1000 innbyggere.
Gatenettet i byen domineres av tre gater som går parallelt med strandlinja; Øvre Langgate,
Storgata (tidligere Store Langgate) og Nedre Langgate. På tvers av disse langgatene går
smalere gater fra havna og innover i bebyggelsen. Til Nedre Langgate lå i middelalderen
sjøbodene og bryggene.
Sentrums bystruktur er fremdeles middelaldersk. Etter lov om bygningsvesenet av 1845 fikk
byen sin reguleringskommisjon i 1847, som så bestemte grensene for sin virksomhet. Det
første som ble bestemt var de ulike gatenes fremtidige bredder, men kommisjonen bemerket
at fullstendig regulering bare kunne finne sted når større strekninger eller kvartaler skulle
ombygges. Og da byen ikke ble utsatt for en større bybrann, som nok ville ha endret
gatemønsteret; ligger fremdeles middelalderens gatestruktur i bunnen av dagens gatenett,
riktignok med en del endringer.
Etter 1814 var det, bortsett fra Mariakirken, knapt synlige spor av byens
middelalderbygninger. På grunn av at kirka lå halvveis ut på dagens torv og var omgitt av
kirkegård, var det bare en smal stripe mellom Øvre Langgate og Langgata (dagens Storgate)
som var torv. Etter en brann i 1822 ble det planlagt å sløyfe kirkegården og legge arealet ut til
torv. Det skjedde i 1833. Mariakirken ble revet i 1864.
Den lange tvisten om rivningen av kirka førte til at det tok lengre tid å fullføre byggingen av
rådhuset og fengselet på torvet. Bygningene sto ferdig i 1867. Mellom rådhuset og Storgata
ble det oppført en basarbygning i 2 etasjer. På den andre siden av rådhuset (mot Øvre
Langgate) ble brannstasjonen oppført og sto ferdig i 1885.
Tønsbergs middelalderspor er fremdeles synlig, og gir mangfold til bybildet. Byen har ingen
bevarte bygninger fra middelalderen, men har mange ruiner; Ruinparken etter Tunsberghus på
Slottsfjellet, restene av Olavsklosteret (synlig inne i byens nye bibliotek) og ruinene av
Nordens største rundkirke i en bakgård til Storgata.
Nasjonal interesse
Av middelalderens bygningsmiljø er ingen helhetlige bygninger bevart, det er imidlertid
mange ruiner fra denne
bebyggelsen. Middelalderens bystruktur er bevart. Som middelalderby har Tønsberg nasjonal
interesse, dette gjelder både ruiner av middelaldersk bebyggelse, og bystruktur.

1.1 Kulturhistorisk utvikling
1.1.1 Forhistorisk tid (10 000 f.Kr.–1537 e.Kr.)
I følge Snorre ble byen grunnlagt før slaget ved Hafrsfjord, altså før 871. Årstallet er beregnet
av en historiker på 1800tallet, men i dag tror man at slaget foregikk nærmere år 900. Det som imidlertid er helt klart er
at ingen arkeologiske funn
bekrefter Snorres historie (kanskje har Snorre forvekslet Tønsberg med Kaupang).
Det er ulike oppfatninger om hvor gammel Tønsberg er. Rådende oppfatning blant arkeologer
og historikere er at byen ble grunnlagt i Tønsberg omkring år 1100.
Med sine rike arkeologiske funn og historiske hendelser fra middelalderen så omtales
Tønsberg som en middelalderby.
1300-tallet
Gjennom hele middelalderen var byen et politisk maktsenter og et geistlig senter. På 1300tallet fikk tyske hanseatiske
kjøpmenn handelsprivilegier i byen og satte sitt preg på handelen i byen og rundt Oslofjorden.
Som følge av handelen
preget mange sjøboder havnebildet, og havneområdet var byens pulserende midtpunkt.
Etter bybrannen i 1536 brant nesten hele byen og fikk en knekk for lang tid fremover.

Figur 2.

Figur 3. «Tønsberg delområde Middelalderbyen.» Riksantikvarens NB!-register.

1.1.2 Nyere tid (1537–1900)
Selv på midten av 1700-tallet var det snakk om å nedlegge Tønsberg og flytte befolkningen til
Larvik. Dette ble det imidlertid ingen ting av, men byen lå nede til mot slutten av 1700-tallet.
1800-tallet
Men utover på 1800-tallet økte skipsfarten og ble betydelig fra midten av århundret, da kom
også hvalfangsten for fullt. Byens fasade mot sjøen besto av en tett rekke med sjøboder, noe
større mellomrom mellom disse nord i byen.
I oktober 1858 ble byen rammet av et stort jordskred nord i byen som tok med seg sjøboder
og våningshus. Nye skred fulgte, det første allerede noen dager etter det første – det siste i

februar året etter da deler av Nordbygata forsvant. Jordskredet endret kystlinja slik at det
dannet seg en bukt, og nord for denne en lang smal odde. Ytterst på denne odden ble det 1867
bygd et badehus for strøm-, hav- og dampbad. Stort sett ble havnas gamle uttrykk beholdt til
rundt 1880.
I 1863 bygde Sven Foyn, som var født i byen, den første dampdrevne hvalskute og ved hjelp
av dampbåten og granatharpunen utviklet han den primitive hvalfangsten til en ny industri, og
la grunnlaget for en ny næringsvei for byen og landet. Den mekaniske industrien ga ytterligere
vekst og utvikling. Under de første årene på 1900-tallet inkludert 1. verdenskrig hadde
inntektene i skipsfarten stor betydning for byen, slik inntektene fra hvalfangsten hadde gjort
det i mellomkrigstiden.
Etter at skipsverftene ble borte, er det i dag nytt liv i lokalen på Kalnes. Byen har også
betydelig næringsmiddelindustri. Men Tønsberg er i dag først og fremst fylkets viktigste
handelsby med en rekke offentlige institusjoner bl.a. Sykehuset i Vestfold,
fylkesadministrasjonen og Tunsberg bispedømme. I 1988 ble Sem kommune innlemmet i
Tønsberg.
Nærhet til Haugar, tingsted, Slottsfjellet og diverse kirker og klostre.
Bybranner og jordskred
Flere på 1200-tallet, 1536 og 1881. RAs NB.
I oktober 1858 ble byen rammet av et jordskred nord i byen som tok med seg sjøboder og
våningshus. Skredet ble etterfulgt av nye skred. Det første allerede noen dager, og det siste i
februar 1859 da deler av Nordbygata forsvant. Jordskredet medførte kystlinjen ble endret slik
at det dannet seg en bukt, og nord for denne en lang smal odde. Stort sett ble havnas gamle
uttrykk beholdt til rundt 1880.

1.2 Fredete bygninger og bygningsdeler
I planområdet ligger det fire fredete bygninger en fredet bygningsdel.

Figur 4.

Britanniagården
Britanniagården. ID: 86613. Vedtaksfredet. Art: Annen bygningslokalitet.

Figur 5.

«Britanniagården, Nedre Langgate 27, ble tatt ned og flyttet i 1978. I 1980 ble den fredete
portalen gjenoppsatt som hovedinngang til nabohuset, Nedre Langgate 26A.
Fredningsheftelsen ble tinglyst på ny adresse 29. mai 1990.» Kilde: RA.

«Britannia-gården lå tidligere i Nedre Langgate 27, før den senere ble flyttet til
Sjøbodkvartalen (Nedre Langgate 26).
Gården måtte flyttes da Nedre Langgate skulle utvides. Bygningen var dekket med trepanel da
demonteringen tok til i 1978. Det viste seg at bak trepanelet skjulte det seg en laftet
tømmerbygning fra 1600-tallet.
Mens Britannia-gården enda lå i Nedre Langgate 27 vokste kunstmaler og skribent Vincent
Stoltenberg Lerche opp her. I følge Tore Asplins bok "Tønsbergs gater" fra 1995 var det enten
kunstmaler Lerche eller hans far Skipsreder Vincent Lerche som ga navn til Lerches gate, på
Frodeløkken.»
Kilde: http://www.histvest.no/topics/37-britannia-garden
Foyngården
Foyngården, fire bygninger. ID: 86614. Vedtaksfredet.

Figur 6.

«Hovedbygningen - også kjent som Svend Foyns fødested – er et to-etasjes, laftet
midtgangshus, typisk for partrisiergårdene fra annen halvdel av 1700-tallet, med bratt,
utsvaiet valmtak og stående kledning. Huset utmerker seg ved en symmetrisk og elegant
fasadeutforming i enkel klassisisme med en sober detaljering, som det fikk rundt 1810.
Eiendommen er en unik kilde til Tønsbergs handels- og skipsfartshistorie på 1800-tallet.
Gården med sidebygning, uthus og boder, strekker seg over et betydelig område. Den lange,
to-etasjes laftede bygningskroppen mot nord består av tre sammenbygde saltakshus, og
inneholder blant annet drengestue, bryggerhus med grue, stall med tre spilltau, fjøs, høyloft og
doer, samt en stor sjøbod ned mot vannet. Uthuset med bryggerhus står i hovedsak slik det ble
oppført i 1770-årene, mens sjøboden er utvidet senere. Den har tidligere hatt en åpen svalgang
mot gårdsplassen, en såkalt «langgang» med adkomst til bodrommene. Eiendommen har også
et vognskjul med tre åpne vognplasser (opprinnelig fire), inne i bakgården og nok en eldre
sjøbod mot Conradis gate i syd. De to sistnevnte bygninger har i perioden 2006–2009 vært
gjenstand for omfattende restaurerings- og ombyggingsarbeid. Til anlegget hører for øvrig en
stor hage med gamle epletrær, der det også ble dyrket urter fra tidlig på 1800-tallet.» Kilde:
RA.

1.3 Fredete kirke- og klosterruiner
Olavsklosteret. Automatisk fredet. ID: 12375.
Mariakirken. Automatisk fredet. ID: 84394.
Gråbrødreklosteret. Fredet (ulike vernetyper på enkelt minnene). ID: 84191.
Peterskirken. Automatisk fredet. ID: 85259.
Tønsberg domkirke. Fredet (ulike vernetyper på enkelt minnene). ID: 85705.

Figur 7.

Olavsklosteret
«Ruiner fra Olavsklosteret med kirke og kirkegård. Rekonstruert størrelse for hele
klosteranlegget ca. 50-55 x 40 m. Klosteret opprettet i slutten av 1100-tallet av
premonstratenserordenen. Kirken nevnt først i 1207 da en av baglerkongene ble gravlagt der.
Olavsklosteret i Tønsberg var et av Norges rikeste kloster og ble sekularisert i 1532.
Eiendommene kom til å danne kjernen i Jarlsberg grevskap. Klosteret brant sannsynligvis i
1536.
1. Klosterbygninger gruppert rundt gård med brønn. Ruiner fra N-fløyen bevart i underetasjen
av moderne bibliotek.
2. Norges eneste og Nordens største rundkirke, med rundt kor, sakristi og abside. Arkeologisk
undersøkt i flere omganger, rekonstruert og konservert.
3. Klosterkirkegård N og Ø for kirken.» Kilde: RA.

Mariakirken
«Ruin under markoverflaten. Mariakirken en av 3 sognekirker i middelalderbyen, nevnes
første gang i 1217. Den av byens MA-kirker som sto lengst. Revet i 1864, finnes på kart,
malerier, tegninger og et fotografi. 40 m lang, opprinnelig med romansk absidekor og skip,
muligens også tårn, trolig gotisk korforlengelse, bruk av granittkvadre. Et trolig gotisk sakristi
ved korets N-side senere anvendt som gravkapell.»
Gråbrødreklosteret
«Klosteranlegg under bakkenivå. Gråbrødreklosteret stiftet i midten av 1200-tallet av Håkon
Håkonsson. Plasseringen i byen angis av vekterruten i Magnus Lagabøters bylov av 1280. Ny
kirke omtalt i 1277 når "Sættargjerden", avtalet om maktfordeling mellom kirke og stat ble
forhandlet frem, sakristi nevnes 1330 og 1535 konventstue. Klosteret brent i bybranden 1536.
Utfra registrerte murfunn har klosteret opptatt et areal på ca 45 x 45 m, klosterbygningene på
S-siden og kirken sannsynligvis N om klostergården, under tomten Gråbrødregt 26, og
kirkegården lengst N mot Torvgaten.»
Peterskirken
«Ruin av romansk steinkirke under markoverflaten. Peterskirken en av tre sognekirker i
middelalderbyen. Trolig i bruk fra ca. 1100 til 1536, nevnt første gang 1298. Kirken omtalt
siste gang 1622 og kirkegården 1655. 5 kristne graver under steinkirken med annen retning
indikerer eldre trekirke samme sted. Korhjørne lokalisert i 1930 da G. Fischer undersøkte
murrester og graver funnet i Ø. Langgate 65. Kirkens V-front funnet i 1971, utgravet og
fjernet i 1972, gjenoppsatt i Vestfold Fylkesmuseums middelalderutstilling. Utgravninger i
1981, 1983 og 1985, det meste av kirken og kirkegården nå fjernet, men rester av kirken
bevart i gategrunn og deler av S og V del av kirkegården bevart under dagens bebyggelse.
Skjelettmaterialet et av de største undersøkte i Skandinavia.»
Tønsberg domkirke
«Kirkested fra tidlig middelalder og til dagens Tønsberg domkirke. Lavranskirken nevnt først
i 1200-1201 i Sverres saga, men er eldre. Den tilhører en omdiskutert gruppe østnorske
romanske basilikaer. Foreslått som tidlig biskopskirke, men knyttet til kongmakten, gjennom
nærhet til kongsgård og som kongelig kollegiatkirke. Kirken kjennes fra beskrivelse 1750
(J.Müller), malerier fra 1747 og 1770, 2 oppmålninger fra 1794-1814 (Arendt)og 1823
(L.D.Klüwer). Kirken sognekirke etter reformasjonen, brandt i 1683 og forfalt utover 1700tallet. Tårnet revet i 1804 og resten i 1809-14. G.Fischer gjenoppdaget deler av kirkens
fundamentmurer i 1939.»
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FULL OVERSIKT OVER ALLE FREDETE
KULTURMINNER I PLANOMRÅDET

Figur 1. Automatisk fredete kulturminner, fredete kirkesteder, fredete bygninger samt kulturminner
med uavklarte vernestatus. Målestokk 1:5000. Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato:
5.5.2014.
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OVERSIKT OVER AUTOMATISK FREDETE
KULTURMINNER (ARKEOLGISKE) I PLANOMRÅDET

Figur 1. Automatisk fredete kulturminner og fredete kirkesteder. Målestokk 1:5000.
Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014
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FREDETE BYGNINGER I PLANOMRÅDET

Figur 2. Fredet og vedtaksfredet bebyggelse. Målestokk 1:5000.
Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014
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OVERSIKT OVER NASJOANLE INTERESSER I BY

Figur 1. Nasjonal interesser i by. Målestokk 1:5000. Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/.
Dato: 5.5.2014.
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OVERSIKT OVER NYERE TIDS KULTURMINNER
I PLANOMRÅDET

Verneverdig tett trehusbebyggelse med brannsmitteområde. Målestokk 1:5000.
Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/. Dato: 6.5.2014

Bygninger fra før 1900 (SEFRAK). Målestokk 1:5000. Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/. Dato:
4.5.2014

Bygninger fra før 1900 (SEFRAK). Målestokk 1:5000. Kilde: http://www.miljostatus.no/kart/. Dato:
4.5.2014

Opplysninger tilknyttet hver bygning
1.1. Storgt. 48. Harmonien hotell. SEFRAK-ID: 0704 908 60.
Alder: 1800–1824. Opprinnelig funksjon: Familiebygning.
1.2. Storgt. 48. Harmonien hotell. SEFRAK-ID: 0704 908 61.
Alder: 1800–1824. Opprinnelig funksjon: Losjehus.
2.1. Storgt. 42. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 53.
Alder: 1800–1824. Opprinnelig funksjon: Hus for omsetning av
dagligvarer/bransjevarer.
2.2. Storgt. 42. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 54.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
3. Storgt. 42. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 55.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
4. Storgt. 40. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 52.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
5. Storgt. 49 Forretning, lager/kontor, sidebygning. SEFRAK-ID: 0704 908 51.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Restaurant/kafé.
6. Storgt. 40. Gammelt bakeri – ingen funksjon. SEFRAK-ID: 0704 908 50.
Alder: 1800–1899. Opprinnelig funksjon: Restaurant/kafé.
7. Storgt. 40. Boliggård. SEFRAK-ID: 0704 908 49.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Restaurant/kafé.
8. Storgt. 43. Restaurant – revet. SEFRAK-ID: 0704 908 23.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Restaurant/kafé.
9. Storgt. 38. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 45.
Alder: 1800–1899. Opprinnelig funksjon: Bank/posthus.
10. Storgt. 38. Lager, garasje. SEFRAK-ID: 0704 908 48.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Garasje/uthus/anneks til bolig.

11. Storgt. 36. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 43.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
12. Storgt. 36. Bakeri. SEFRAK-ID: 0704 908 44.
Alder: 1900–1924. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
13. Storgt. 36. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 42.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
14. Nedre Langgt. 39. Forretning/kontor. SEFRAK-ID: 0704 908 24.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Kontor- og adm. bygning. Rådhus?
15. Rådhusgt. 2. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 25.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
16. Storgt. 28. Forretningsgård. SEFRAK-ID: 0704 908 36.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
17. Storgt. 28. Forretning/sidebygning. SEFRAK-ID: 0704 908 37.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
18. Storgt. 28. Uthus – revet. SEFRAK-ID: 0704 908 40.
19. Storgt. 28. Lagerbygning. SEFRAK-ID: 0704 908 38.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
20. Storgt. 28. Lagerbygning – revet. SEFRAK-ID: 0704 908 39.
Alder: 1900–1924. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
21. Storgt. 24/26. Bank SEFRAK-ID: 0704 908 32.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Bank/forsikring.
22. Storgt. 20. Forretningsbygning. SEFRAK-ID: 0704 908 27.
Alder: 1900–1924. Opprinnelig funksjon: Bank/forsikring.
23. Nedre Langgt. 38. Offentlig bygning/tollvesen. SEFRAK-ID: 0704 908 22.
Alder: 1825–1849. Opprinnelig funksjon: Tollvesen
24. Nedre Langgt. 36B. Offentlig bygning/skipstrafikk. SEFRAK-ID: 0704 908 21.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
25. Nedre Langgt. 30. Kafé. SEFRAK-ID: 0704 908 16.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Forretningsgård.
26. Nedre Langgt. 30B. Sjøbod nr. 4 (restaurant?). SEFRAK-ID: 0704 908 17.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
27. Nedre Langgt. 30C. Sjøbod nr. 3 (studenthjem). SEFRAK-ID: 0704 908 18.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
28. Nedre Langgt. 28. Forretning/kontor/gatekjøkken. SEFRAK-ID: 0704 908 14.
Ingen opplysninger.
29. Nedre Langgt. 28B. Forretning/restaurant. SEFRAK-ID: 0704 908 15.
Ingen opplysninger.
30. Nedre Langgt. 30D. Sjøbod nr. 2 (restaurant) SEFRAK-ID: 0704 908 19.
Alder: 1850–1874. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
31. Nedre Langgt. 30E. Sjøbod nr. 1 (restaurant). SEFRAK-ID: 0704 908 20.
Alder: 1800–1824. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
32. Nedre Langgt. 26C. Sjøbod nr. 5 (restaurant). SEFRAK-ID: 0704 908 13.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.
33. Nedre Langgt. 26D. Forretningsgård (restaurant). SEFRAK-ID: 0704 908 11.
Ingen opplysninger.
34. Nedre Langgt. 26B. Sjøbod nr. 6(restaurant). SEFRAK-ID: 0704 908 12.
Alder: 1875–1899. Opprinnelig funksjon: Lagerplass for fiske/sjøbruk.

6
FULL OVERSIKT OVER ALLE FREDETE
KULTURMINNER I UTVIDET INFLUENSOMRÅDE

Målestokk 1:20 000. Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014.

7
OVERSIKT OVER GRUPPER AV FREDETE
KULTURMINNER I INFLUENSOMRÅDET
Samtlige fredete kulturminner.

Målestokk 1:10 000. Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014.

Automatisk fredete kulturminner

Målestokk 1:10 000. Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014.

Fredete bygninger

Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014.

Fredete kirker

Kilde: https://askeladden.ra.no/askeladden/. Dato: 5.5.2014.

VEDLEGG 8
HISTORISKE KART OVER TØNSBERG BY
1730–1850
1730

Arkiv: Statens kartverk.

1772

Arkiv: Statens kartverk.

1850

Arkiv: Statens kartverk.

VEDLEGG 9
HISTORISKE KART OVER TØNSBERG
1730–1883
1730

Arkiv: Statens kartverk.

1772

Arkiv: Statens kartverk.

1850

Arkiv: Statens kartverk.

1865

Arkiv: Statens kartverk.

1868

Arkiv: Statens kartverk.

1870

Arkiv: Statens kartverk.

1883

Arkiv: Statens kartverk.

