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Tidligere Scanrope-ansatte med stor 
gave til Reperbane-prosjektet: – Det er 
en veldig hyggelig sum 

 

GAVE: Representanter for Tønsberg Kystkultursenter, Loggen Kystlag og 
Randineborg Feriefond var på plass for en markerings av sistnevntes 
donasjon til Tønsberg Reperbane.  

Det var all grunn til kake i Kystkultursenteret mandag. En milepæl er nådd i 
planene om å realisere Tønsberg Reperbane. 

Det var god stemning og latteren satt løst da Loggen Kystlag og Tønsberg 
Kystkultursenter takket Randineborg Feriefond for deres gave til Tønsberg 
Reperbane-prosjektet. 

Randineborg er det tidligere feriestedet til Scanrope. Da det ble solgt 
ble deler av salgssummen fordelt på ansatte, tidligere ansatte og 
ektefeller til tidligere ansatte. En rekke av disse har donert sin del til 
etableringen av Tønsberg Reperbane. Til sammen ble summen cirka 
to millioner kroner. 

– En veldig hyggelig sum. Vi er både fornøyde med og stolte av 
donasjonen vår, sier Bjørn Valstad på vegne av styret i Randineborg 
Feriefond.  



Nok til grunnarbeidene 

For Reperbane-prosjektet var gaven nærmeste bursdag og julaften på 
samme dag. 

– Takket være denne gaven har vi nok penger til å grunnarbeidene i 
prosjektet. Dette er en gave fra himmelen, og vi skulle gjerne forgylt 
hele gjengen, sier leder av Loggen Kystlag, Arne Steinsbø. 

Om ikke personene blir forgylt så blir navnene deres det. Alle personer som 
støtter prosjektet med 5.000 kroner eller mer får en gylden messingplakett 
som vi bli festet i treverket når kaidelen av prosjektet står klart. 

I tillegg er alle fra Randineborg Feriefond som donerte til prosjektet 
gitt tilgang til lokalene i Kystkultursenteret til medlemspris. 

Vil ivareta historien 

Bjørn Valstad sier det tidligere ansatte ved Scanrope synes planene om å 
etablere en hyllest til det som var Tønsberg Reperbane er fantastiske. 

BIDRAG: Det er et spleiselag 

for å få etablert Tønsberg 

Reperbane. Bidrag på 5.000 

kroner eller mer gir deg en 

takkeplakett på den planlagte 

brygga.  

– Det handler om å ivareta 
historien fra dette området. 
Vi er stolte over jobben vi 
har gjort og historien vi 
tilhører, sier han. 

Allerede i 1795/96 ble Teie 
Reperbane grunnlagt av 
Mathias Samuelsen Føyn. 
Den ble senere døpt om til 
Tønsberg Reperbane. 

– Reperbanen ble etablert 
på en tid da Tønsberg var 

en av landets tre store seilskutebyer. Det var rett og slett et behov for 



å lage rep til sjøfarten, forteller Valstad. Etter hvert leverte bedriften 
rep, og ståltau fra 1886, langt utenfor Tønsbergs grenser. 

På et tidspunkt var reperbane på Kaldnes i Tønsberg verdens lengste, med 
en lengde på 455 meter. Bedriften utviklet seg alltid med tiden. 

– Jeg tror de fleste av oss tidligere ansatte ser på det som et 
privilegium å ha fått jobbe med dette i Tønsberg, og er nå veldig glade 
for at historien skal ivaretas av kystlaget og Tønsberg 
Kystkultusenter. 

I 1963 ble navnet endret til Stål & Tau, Tønsberg. 20 år senere ble navnet 
Scanrope. Fram til nedleggelsen i 2018, da som Tønsbergs eldste bedrift, 
hadde den navnene til eierne Parker (2007-14) og Bridon (2015-2018) 
foran Scanrope. 

Jobbet med siden 1994 

Planene om en ny Tønsberg Reperbane har eksistert og blitt jobbet med 
siden 1994. Da ble siste rest av den gamle reperbanebygningen revet. 
Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter har siden den gang tatt vare på 
originale bygningskonstruksjoner og originalt repslagerutstyr. 

Tomt for gjenoppføring er i sin tid gitt av Tønsberg kommune og 
Scanrope. 

 

KAKEFEST: 
Tidligere ansatte 
i Scanrope ble 
takket med kake 
av Tønsberg 
Kystkultursenter 
og Loggen 
Kystlag for 
deres bidrag til 
realisering av 
Tønsberg 
Reperbane.  


