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3702 Skien 

         Tønsberg 7.2.2021 

 

Høring, Kulturstrategi 2021 – 2024. Høringssvar fra Stiftelsen Tønsberg 

Kystkultursenter 

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter er en ideell, ikke økonomisk stiftelse som har et overordnet 

ansvar for prosjektering og restaurering av Tønsberg Kystkultursenter, i nært samarbeid med Loggen 

kystlag. Vi har også ansvar for den pågående gjenoppbyggingen av 100 meter av gamle Tønsberg 

Reperbane. Det meste av restaureringsarbeidet utføres på dugnad. 

Vi viser til fylkeskommunens høringsutkast for ny kulturstrategi, og vi nedenfor gjerne knytte noen 

kommentarer til dette. 

Høringsutkastet til ny kulturstrategi er delt inn i seks hovedtemaer, med mål og tiltakspunkter under 

hver hovedstrategi, og skal vise hvordan fylkeskommunen har tenkt å fylle sin rolle som regional 

utviklingsaktør. Strukturelt sett er dette en grei inndeling, men vi savner en sterkere satsing på 

kulturformidling, og ikke minst et sterkere samarbeid med frivillige organisasjoner på kulturområdet, 

herunder også frivillige organisasjoner innenfor kystkultur og fartøyvern. 

I strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019 – 2022, som fortsatt ligger til grunn for 

fylkeskommunens arbeid, er kystkultur og fartøyvern tatt med som eget avsnitt under 

handlingsprogrammet for Kulturarv, med to viktige tiltakspunkter: 

 Samarbeide med frivillige maritime organisasjoner, og støtte opp under deres arbeid med å 

ivareta og formidle viktige anlegg for kystkultur 

 Støtte frivillige organisasjoners arbeid med fartøyvern og formidling av maritim historie 

Vi ser til vår store forundring at dette satsingsområdet helt har falt ut i Vestfold og Telemarks 

høringsutkast til felles strategisk kulturplan. Med det store frivillige arbeid som utføres innenfor 

kystkultur og fartøyvern langs hele kysten av Vestfold og Telemark, kan dette umulig være 

gjennomtenkt. Vi ber derfor at disse kulepunktene tas inn igjen som tiltak under hovedtema 

Aktivitet. Her bør det også under punkt 2.4.1. Mål, tas inn et nytt kulepunkt: 

 Økt samarbeid med frivillige organisasjoner om kulturaktiviteter og kulturformidling 

Kystkultur og fartøyvern er i dag en stor og viktig aktivitet for kystkommunene i fylket. I Vestfold og 

Telemark er det nå seks aktive kystlag med flere hundre frivillige aktører som opprettholder fylkets 



                                                                                                         

                              

maritime kompetanse og ivaretar kystkultursentre og tradisjonsbåter. Ivaretakelse av kystkulturen i 

Vestfold og Telemark er helt avhengig av disse frivillige organisasjonenes arbeid, og fylkeskommunen 

som regional utviklingsaktør har et stort ansvar for å støtte opp under dette arbeidet både med faglig 

bistand og økonomiske midler. Vi foreslår derfor at det i første kulepunkt under tiltak for 

stedsutvikling i punkt 2.1.2, Samarbeid med relevante aktører om følgende satsinger, tas inn et nytt 

underpunkt: 

 kystkultur og fartøyvern 

Vi ber videre om at det utarbeides et eget temadokument for kystkultur og fartøyvern, der dette 

samarbeidet konkretiseres og utdypes. 

Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter har i samarbeid med Tønsberg kommune satt i gang et stort 

prosjekt med gjenoppbygging av 100 m av Tønsberg Reperbane. Reperbanen var i 220 år en viktig del 

av fylkets maritime industri- og håndverksklynge, med hovedoppgave å skaffe godt og solid tauverk 

til Vestfold og Telemarks store seilskuteflåte. Det originale repslagermaskineriet er intakt og vil bli 

installert som læringsarena for tradisjonell repslaging i samarbeid med Færder Videregående skole, 

og bygget vil bli brukt til formidling av fylkets sjøfarts- og industrihistorie med særlig vekt på 

seilskutetiden. Gjenoppbygging av Reperbanen er et stort prosjekt der vi har stort behov for både 

faglig og økonomisk støtte fra fylkeskommunen. Vi håper derfor at prosjektet kan forankres i 

Strategisk kulturplan under hovedtema Aktivitet, gjennom et nytt kulepunkt i avsnitt 2.4.2, som 

følger: 

 Være bidragsyter og støttespiller i gjenoppbyggingen av Tønsberg Reperbane 

 

Vi håper ellers på et tett samarbeid med fylkeskommunen om kystkultur og fartøyvern. 

 

Med vennlig hilsen 

For Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter 
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