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In 1917 the Norwegian Government decided to establish a coastal defense 
at the outskirts of the Oslo fjord, as well as a coastal artillery battery con-
sisting of 4- 120 mm guns built as a tunnel inside the mountain, coined the 
“Tunnel battery.” When WWll ended, the Norwegian Coastal Artillery took 
over the facilities at Bolaerne, which had been reinforced and expanded 
during the German occupation. During the post war period, Bolaerne was 
refortified, reinforced with bigger guns and devices. The mountain facility 
was expanded and King Olav the 5th officially opened it in 1958 and wrote 
his name close to the main entrance. The fortress was closed down in 
2002. All devices and equipment were removed and the main entrance 
and emergency exit were walled up.

Bolærne fort ble etablert 
i 1917 med en tunnel frem 
til Tunnelbatteriet med 4 
stk. 120 mm kanoner. Du 
står nå ved inngangen til 
hovedfjellanlegget.

Etter at okkupasjonen av Norge var over i 1945, overtok 
kystartilleriet anleggene på Østre Bolærne. I årene etter krigen 
ble det gjennomført en rekke utbygginger og forsterkninger 
av fortifikatoriske anlegg på øya. Hovedfjellanlegget ble 
utvidet og forsterket med ny hovedinngang og nødutganger. 
Moderniseringen var ferdig i 1958 og fjellanlegget ble åpnet 
av Kong Olav som skrev navnet sitt på fjellet til venstre 
for inngangen – kongemonogrammet. Fjellanlegget var et 
såkalt ABC- sikret anlegg, dvs. sikret mot angrep av atom, 
- biologisk, - og kjemiske stridsmidler. Anleggets øvrige 
fasiliteter var i funksjon helt til nedleggelsen i 2002. Ved 
nedleggelsen av fortet i 2002 ble alt av utstyr og materiell 
fjernet og inngangene murt igjen.

Bolaerne Fortress 
Mountain facilities

www.bolarnefort.no
Tønsberg forsvarsforening

Inne i fjellanlegget, som i størrelse var på ca. 1600 kvm, fantes det alle 
fasiliteter som var nødvendige for å overleve og lede fortet i strid.  

Mountain facilities, 1600 sqm, for accomodation, operation, command 
and control.
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