
Tønsbergs Blad 29/10 2021 

Drømmen ett skritt nærmere virkelighet 

 
KULTURARV: Den gamle reperbanen var i sin tid over 450 meter lang, nå er 

planen å gjenoppbygge 110 meter utenfor Færder videregående skole. 

Vikingskipsmiljøet i Tønsberg og andre veteranskipsmiljøer kysten rundt har 

behov for å få produsert tauverk av historiske materialer og på tradisjonelt 

vis. Foto: W & B arkitekter (ill.) 
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Ildsjelene bak Kystkultursenteret kan glede seg: Fylkespolitikerne 

bladde opp 800.000 kr til gjenreisning av Tønsberg Reperbane, og mer 

kan det bli. 

Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett sa nemlig også 

ja til at fylkesdirektøren skal se på muligheten til å gi mer penger til 

prosjektet i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2022 og 

økonomiplanen for årene videre fremover. Det bekrefter 

hovedutvalgsleder Maja Foss Five (Ap) etter onsdagens møte. 

Miljøet bak reperbaneprosjektet hadde opprinnelig søkt 

fylkeskommunen om 2 millioner kroner, og det gjenstår altså å se 

hvor mye fylkestinget til slutt bevilger. Men uansett er 

fylkeskommunens medvirkning viktig for at prosjektet skal kunne 

få penger fra det statlige Kulturminnefondet. 
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Tønsberg Reperbane ble etablert i 1796, først som en virksomhet 

underlagt Teie Hovedgård, og ble en viktig bedrift i de årene hvor 

Tønsberg ekspanderte som sjøfarts-, sel- og hvalfangstby. Etterhvert ble 

stålwirer det viktigste produktet, selskapet ble omdøpt til ScanRope, 

den gamle, langstrakte trebygningen forsvant og utenlandske eiere 

kom inn. I 2016 - 2018 nedla Tønsbergs eldste industribedrift 

virksomheten. 

Gammeldags tauverk 

Men Loggen Kystlag og andre miljøer med interesse for maritim 

historie har satt igang et prosjekt for å gjenreise drøyt 100 meter 

av det som i sin tid var verdens lengste overbygde reperbane, der 

deler av lokalet skal brukes til å produsere tauverk på tradisjonelt 

vis og av tradisjonelle materialer. Anlegget skal plasseres på en 

betongkai som er støpt utenfor Færder videregående skole, og 

som har kostet ca. 10 millioner kroner. 

Til å sette opp råbygget og innrede det trengs det minst 10 millioner til, 

ifølge styreleder Arne Steinsbø i Loggen Kystlag. Samtidig er det 

antagelig penger nok på bok nå til å begynne. Prosjektet har nemlig 

også fått en halv million kroner fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy 

Tønsberg. 

– Det er trolig nok til å begynne fundamenteringen. Vi har også en 

del takstoler lagret i Slagendalen, og kan begynne så smått, sa 

Steinsbø nylig til Tønsbergs Blad. 
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