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Denne skal bygges ferdig i 2021: – 
Brygga er vårt bidrag til byens 
befolkning 

 

Fundamentet for reperbanebrygga er nå på plass. Loggen Kystlag og Tønsberg 
Kystkultursenter sier at selve jobben begynner på nyåret. 

I midten av desember kom dekket til den 1600 kvadratmeter store brygga 
på plass i Kanalen. Planen er å gjenreise 100 meter av den opprinnelige 
400 meter gamle reperbanen, og arbeidet begynner på nyåret. 

Arne Steinsbø, leder i Loggen Kystlag og Petter Chr. Gran, leder av 
Tønsberg Kystkultursenter sier at mye av de gamle byggematerialene er 
tatt vare på og brukes i byggingen. Dette er viktig for å vise fram 
kysthistorien til Tønsberg. 

– Målet er å vise fram tauproduksjonen slik det ble laget på Tønsberg 
Reperbane, sier de. 

Den nye bebyggelsen i Kanalen har blitt kritisert for å være for ensidig. 
Gran sier at de vil med ny og variert bebyggelse endre bybildet. Bygget 
skal ligge foran Færder Videregående skole, noe som gir et bilde på hvor 
stort bygget skal bli, og det ar reperbanen skulle ligger foran skolen var en 
forutsetning ved planleggingen av den videregående skolen. 

LES OGSÅ: I dag ser det slik ut, men om noen år står det et 110 meter 
langt bygg her 

Det umulige er mulig 
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– Brygga er vårt bidrag til byens befolkning, som om få år skal kunne 
gå på bryggepromenaden lang vannet på Nøtterøysida, fra Kanalbroa 
til Kaldnesbro, sier Steinsbø. 

Han er også takknemlig for all hjelpen de har fått for å kunne realisere 
drømmen og å gjenreise deler av reperbanen. Mye tålmodighet, hundretalls 
dugnadstimer og solide støttespillere har vært viktig i arbeidet. Listen over 
bidragsytere er lang, men Steinsbø vil spesielt trekke fram tidligere 
Scanrope-ansatte, og det store bidraget de har gitt. 

– Vår ambisjon for 2020 var å få opp brygga der deler av den gamle 
reperbanen skal reises. Og nok en gang viste dugnadsgjengen fra 
Tønsberg Kystkultursenter at det umulig er mulig, sier Steinsbø og 
Gran 

 


