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hvordan millionbeløpet etter 
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Bjørn Valstad er tidligere Scanropeansatt og ga selv et sekssifret beløp til reperbaneprosjektet denne 
uka. Han og styret i Randineborg Feriefond oppfordrer andre tidligere ansatte til å gjøre det samme. - 
Slik lever arven videre, sier Valstad, og Arne Steinsbø i Tønsberg kystkultursenter er takknemlig. 

 

For et drøyt år siden solgte Stiftelsen Randineborg Feriefond en 
eiendom på Randineborg ved Vrengen på Tjøme til Færder 
kommune for 18 millioner kroner. Siden har arbeidet med hvordan 
pengene ifølge stiftelsens vedtekter skal fordeles mellom tidligere 
Scanrope-ansatte. Nå har 650 fått et brev med et valg om hva de 
skal gjøre med pengene. 
– Skulle de av en eller annen grunn ha penger til overs som de ikke får plassert, kan dette kanskje 
passe siden de er tidligere ScanRope-ansatte, sa Arne Steinsbø til Øyene før sommeren, da han 
sammen med Petter Chr. Gran i Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter fortalte om reperbanen de vil 
bygge opp langs kanten av Kanalen ved Færder videregående skole. Prosjektet trenger penger.  



De Steinsbø og Gran fridde til på dét tidspunktet, var Stiftelsen Randineborg Feriefond, som i fjor høst 
solgte en Tjøme-eiendom for 18 milioner kroner ved Vrengen. Siden har det pågått et arbeid med å 
fordele midlene fra salget mellom tidligere ansatte ved bedriften. ¨ 

Rundt 10,5 millioner igjen 

Nå har prosessen kommet ett skritt videre. Etter store utfordringer med å skaffe navn på alle som er 
berettiget til penger fra salget, har nå rundt 650 stykker mottatt et brev fra styret som har arbeidet med 
saken.  

Her går det fram at de 18 millionene som utbetales, er arbeidsgiverpliktig for stiftelsen og skattepliktig 
for den enkelte. Stiftelsen har også måttet betale inntektsskatt av salgssummen. Etter skatt, 
advokater, revisorer og regnskapsbyrå har fått sitt, regner styreleder Bjørn Valstad med at de sitter 
igjen med 10,5 million kroner som skal fordeles på 650 personer.  

- Ved en personlig skatteprosent på 35, vil det tilsi et gjennomsnitt på cirka 11.500 kroner netto 
basert på en gjennomsnittlig ansattid på 10 år, eller 1150 kroner per år, kan han fortelle, med et 
lite forbehold om at de ikke sitter på absolutt alle nødvendige data ennå.  

De trenger nemlig informasjon om ansettelsestid fra alle de sender brev til, samt at det fortsatt kan 
melde seg flere som har krav på penger.  

Vil at industriarven lever videre 

Flere tidligere Scanrope-ansatte har imidlertid foreslått en annen løsning for mangemillionerbeløpet 
etter eiendomssalget. Det gjorde at styret kontaktet Tønsberg Kystkultursenter, som altså jobber med 
å å gjenreise den gamle Tønsberg Reperbane. Fundamenteringen er i gang ved at påler er satt i 
sjøen. 

- Vi i styret har fått mange henvendelser fra tidligere ansatte om at midlene burde gå til dette 
formålet. Vi i styret kan ikke komme utenom vedtektene som gjør at vi må følge, men vi 
oppfordrer den enkelte til å frasi seg midlene og gi disse til Tønsberg Kystkultursenter for 
oppbygning av den gamle Tønsberg Reperbane. Slik får hver enkelt mulighet til å donere 
pengene, forteller styreleder Valstad.  

Det går også fram av det nevnte brevet som er sendt ut, for der får mottakerne to skjemaer de må 
sende inn før jul. Det ene er for dem som ønsker pengene utbetalt, mens det andre er for dem som 
ønsker å gi pengene til reperbane-prosjektet.  

- Med dette vil arven etter oss og Scanrope leve videre. Det blir et varig minne. De planlegger 
ikke bare gjenreising av bygget, men vurderer også muligheten for produksjon av tau, sier 
Valstad.  

I bygget vil det også reises et møterom/repslagerstue til disposisjon for de som donerer til stiftelsen, 
som kan bli et møtested for tidligere Scanrope-ansatte.  

Pengene fordobler seg 

Et møtested og en levende arv er ikke de eneste fordelene for de tidligere ansatte som ønsker å gi 
pengene videre. Pengene Tønsberg Kystkultursenter mottar, vil ikke være skattepliktig og heller ikke 
arbeidsgiverpliktig for Randineborg.  

- Dette gjør at ved å gi bort eksempelvis din andel på netto 1150 kroner per år, så vil 
reperbanestiftelsen motta det dobbelte grunnet bortfallet av personlige skatt, redusert 
inntektsskatt for stiftelsen og bortfall av arbeidsgiveravgift, forklarer Valstad.  



Skrev selv under 

Bjørn Valstad hadde selv med seg sitt eget skjema for bruk av sin andel av pengene til Tønsberg 
Kystkultursenter en kald og våt novemberdag denne uka. Der underskrev han på at en sum basert på 
et 46 år langt arbeidsliv ved Scanrope skulle tilfalle reperbaneprosjektet, og doblet etter bortfall av 
skatt utgjorde summen et sekssifret beløp.  

- Jeg har anledning til å gjøre dette og synes det er en bedre måte å bevare Scanrope på. Vi er 
flere i styret som ønsker å gjøre det samme. Det er en flott mulighet, sier han.  

- Hoppende glade 

To som tar godt imot både Bjørn Valstad denne dagen, og holder armene åpne for gamle Scanrope-
ansatte framover, er Arne Steinsbø og Petter Chr. Gran i Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter.  

- Vi ble hoppende glade da Bjørn tok kontakt. Det er fantastisk om vi får dette til, vi har nesten 
ikke ord for det. Det er heller ikke bare det at vi trenger midler inn, men vi trenger også 
kunnskap for å bygge opp dette, og det sitter de tidligere Scanrope-ansatte på. De har en 
kompetanse om denne kulturen som det er viktig å få med og det betyr enormt mye. Vi vil 
gjerne starte Reperbanens venner, og alle skal bli godt tatt imot, sier en fornøyd Steinsbø.  

Sammen med Gran ser han fram mot å reise det han kaller et nasjonalt anlegg.  

- Her var byens største og eldste industribedrift. Det er ingenting igjen av dette i Tønsberg nå. Vi har 
tatt vare på takstoler, reisverk og maskineri.  

Fortsatt en vei å gå 

Valstad er klar på at det fortsatt er et stykke fram i tid før stiftelsen kan avvikles helt og saken er ferdig. 

- Vi ser nok fram til 2021. Men nå håper vi først å få mest mulig svar innen årsskiftet. Dette har 
tatt lang tid, avslutter han. 

 



Bjørn Valstad er styreleder i Randineborg Feriefond, mens Arne Steinsbø og Petter Chr. Gran er i 
Stiftelsen Tønsberg kystkultursenter. Nå kan både midler og kunnskap fra de tidligere 
Scanropeansatte komme reperbaneprosjektet som skal reise seg bak de tre til gode. Pålene i vannet 
er starten på prosjektet. Foto: Nina Blix 

 

Reperbanen skal gjenoppstå i 100 meters lengde. Ill.: Dag Langve Sauge 

 


