
od må
endelig isikte
I Tønsberg feirer Loggen kystlag 40 år. Ved hjelp av langsiktig og målrettet arbeid
har de forvandlet en hel bydel på dugnad. Det ligger en plan bak, vi har bedt Per

Olaf Lia fortelle om lagets prosjektfilosofi.
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Tekst: Per Olaf Lia / Foto: Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter

Øysiden. Gradvis modnet tankcn om

at dette anlegeet kunne bli Loggen

§stlags nye base.

Det måtte lange lbrhandlinger til.
Representirnter for Tønsberg korn-
mune, Vestfold fvlkeskomrnune ved

fylkeskonscrvator og Loggen kyst
1ag pågikk i mer enn seks rnåneder.

Det r iktigsre for r)s: \'ar i opprri cn

e vigr lrenJc qriris dispu.isjonsrel l.

Til sist ble dette godratt, og avtalen

lrar scncrc blitt sikret i ftrrnr rv trr
servitutt tinglyst pzi skjøtet.

Tirgh rningen var en prtrscss i

seg selv. Den tok scks år, to rådmenn

og tre ordførere. Nå kan vi benytte

områdct vederlagsfritt ti1 «e.',ig tid" sir

lengc vi arbeider i henhold ti1 stiftcl-
scns vcdtekter og strrnarbeidsavt:r1cn

rned Tønsberg komrnune.

Prosjektet b1e organisert som

fizlger: Tønsberg havnevesen skul1e

eie selve områdct. E,n nyopprettet
stiftelse, Stiltelscn Teie Ubåtsta-
sjon, senere døpt on.r til Stiftelsen

Tønsberg K),stkultursenter, sku1le

eie alle br,ggenc. Loggen kystlag
skr.rl1e lcic bygningene tn, stiftelsen

og ha dr-iftsrrnsr.aret. Loggen kvstlag
fikk også rett til å fremleie til :rndre

maritinre kulturorganisasjoncr. I dag

lrar ogsi ithrr'..krrtl ..Berntinc., samt

båtlaget og tekstilgruppa i Stiftelsen

C)seberg Vikingarr,, tilholdssted på

Tønsberg Kystkultursenter.
Avtalen rnellorn stiftelsen og

Tønsbcrg kommune ble undertegnet

15. rnai 1991. Senere har områc1et

blitt utviclct i to omganger.I1993
likk vi tilgang til en tomt med plass

til slipp, en 1:rl1et tømmerbygning fra
1 790-tirene kllt Riggcrloftet, samt

et g:rrnmelt lagerbvgg lia Tønsberg

reperb:rne som vi har kalt Sjøbua.

Sjøbua htrr et areal på ,150 k".adratme

ter og 1'ruser nå Loggens båtbr,.gger

verksted.

Riegerloftet miitte vi flytte lra
Kaldncs Nllekaniske Verksted. Det
var til dir det tvngste b,vgget i Norge

som blc fl-vttet i sin hel1'ret med cn

tungløftkran montert på en lekter.

Riggcrloftet veide i a1t 130 tonn,
inklusive jernrammen vi måtte lage

til flytteprosessen. Riggerloftet har

fire etasjer, er pit 692 Lvadratmeter o€J

huser i dag mange clriftsfunksjor-rcr.

Slippcn hadde i starten zl0 tonns

kap:rsitet. Den er senerc utvidet i to
etappcr via 80 tonn ti1 nzi å klare b:iter

på 130 tonn.

Den siste utvidelscn ble formali-
scrt da vi, ejennorn en regulerings-
plan ftrr Færder vidcregående skole

i 2007,Iikk inkludert et omrzide på

100 x 15 mctcr. Det skal benyttcs til
gjenoppføring av Tønsberg reperbane

fra, 1796 og ha en lbm meter bre d

bryggcpromenade på utsidcn.

Nå disponerer vi 208,1 kvadratme-
ter b1'gninesrnassc, 150 rneter kai og

et hensiktsmessig uteområde. Reper-

baneprosjektet vil gi oss ytterlisere

1000 kvaclratmcter br,.gg og 110 mctcr
kai. Det betrrr at n'iir prosjektet cr

fu11ført, vil vi eie 3084 kr.adratmeter

bl,gningsareal og en samlct kailengde

på 250 meter.

Langsiktig plan
Vi begr rrte ikke mcd r(.1:rrrrcling)
prosessen i1997, men med tanker.

Vi er tre \renncp'.rr, h.,orav fem av oss

lbrtsatt cr aktivt med i Loggcn kvst-
1ag, som kom sammen ti1 hyggelige

kvelder mecl kaffe, vir o{r vidløfli-
ge ideer:. Gradvis ble en langsiktig
strategisk plan og en prosjektfilosofi
utformet. Prosjektet r:r meget stort,
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tgangspr-r nktet for cta-

blerilgen irv Tønsberg

Kr.stkulturserltcr \rar åt

Loggen §stlag ble oppsagt fra sitt
tilholdssted i Horten. Vi miltte se oss

om etter et nytt stcd å være. Samtidig
r>bserverte vi at lltie Ubåtsttrsjon i
Tønsberg var preget av meget sterkt
forfirll og sto ubenrrttet.

Ubåtstasjoncn b1e byeget i 1918 og

ble brukt som Norges ubåtbase fram
til 1940. I-ra 1948 drevTønsberg
kommtrne vrkesskole der ti1 anlegget

b1e stengt av Arbeidstilsvnet i 1988.

lbrfallet tiltok, og man€le r.i11e rive.

Området best:ir'.rv tre murbvgnin-
gcr - Laclestasjonen, Vcrkstedbvgget

og Torpedomagasinet - samt ca. 100

meter kai. Anlegget ligger sentralt
p1:rssert i Tønsbcrg havn på Nøtter-

Viktige suksesskriterier
. langsiktig plan

. evigvarende gratis

disposisjonsrett
. vern gjånnorn'bruk
. dugnad, ingen får lønn

. merverdi for alle involverte

. du må yte for å nyte

. interessefellesskap skaper

vennskap

. litt av gangen

. feire delmål

. penger er psykologi



Utgangspunktet var Forbundet

KYSTENs grunnvcrdi - vern gjcn-

nom bruk. Vi la ti1: Vi skal gjøre det

seh, på dugnadsbasis. Uansett hvilke

utfordringer vi sku1le få, skulle vi

skalle oss nødvendig kornpetanse, og

gjøre det selv - uirnsett om det ville

tir lengre tid. På de 28 årene sidert

starten har det ikkc blitt utbetalt en

krone ti1 medlernmene i dugnads-

gjengen. De få gangene det har vært

lovpåiagt å benytte fagspesialister,

som for eksempel elektrikere, har

vi organisert arbeidet som isolert

entreprise.

Gradvis har dugnadsinnsatsen økt.

Vi ligger nå på vel 10 000 dugnads-

timer pr. ir.I2078 ble det lagt ned

ca. 13 000 dugnadstimer fordi vi, i
tillegg til restaureringsarbeidene og

driften, gjennomførte et stort arran-

gement i forbindelse med 100-års-

.irrbilcet for Teie Ubetstasjon.

Dcn neste grr-rnnverdien, og et

meget r.,iktig element i vår prosiektfi

losofi, var at vi skulle skapc merverdi

for a1le involverte i prosjektet. Vi
skulle aldri «selge en kronc fbr en

krone og 20 øre, men vi sku11e selge

dcn samme krona for 80 ørc ti1 flere
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lLogoenr kystlag'ble et4blert ii mar§i 1 980

som i et,åvi dei første ky§lagen6 i:Forbun:

det KY:STEN :r Etter, li å.,i' leride lokater; ble

' rsisjonsrettrtil om-råde!",Avtaleri ei:seneie'

.rlinoly§trsom,servituu på skjøtel,., , :' , ''

,i' Det bleretablert'on stiftdlse som eier

rr'r heleibygningsnias§en; mens Logoen, i

' ky§tlag'teier hele området'av,,§tiftelsen. .

,,'BygniRgene,vari m e dårlig:befatningr,

r-ogrmaRge rnenterde burde rives, Avtalen

,rr irsom ble,iilngått, ga os§,e1 bygningsmasse

,, med et'btiuttoar:eal'på 780 kvadratmetel
' .os en,kåiripå vel''100 meter Avtålen er

, 'uwidet,irto omganger slik at vi, når-'reper'

baneprosjektet er fullført; vil eie æks ' l

bygninger med et samlet bruttoareal

på vel 3000 kvadratmeter o9 250 metel

kai. En,viktig årsak til at vi har lykkes i I

'dette prosjektet, er,den prqsiektfilosofi

og strategiske plan rsom vi:utformetløt '

restaureringen startet. Loggen kystlag

"legger nå ned yel 10 O00'du§nad§timer'i

året i dette prosjektet.

,,leiekohtråkten Oppsagt; Samlidi§, regis:

kerte vi at Teie Ubålstasiqn iTønsberg

ikke tenger ble benyllel og 21 ,bygnings:

,' mas§en var:ri,sterkt forfåii: .Ettet.qekS

,r måneders forhandlinger med Tønsberg

kornmune og Veslfoldrfylkeskommune , r

,fikkvi en avtale som ikorthet går,ut på -

åt v,ir har fått en evigvarende gralis:disp-o;



intercssenter». Vi defi nerte følgende

intcressegmpper i prosjektet:

1. Loggens medlemruer sant skulle .få
billig tilgang til etfott anlegg, et godt

miljø, tritelige dugrtader og hy;gelige

drrangem enter, s å/ta lte te nta kv e ltler,

gourmetkvelder med tradisjonsmat, pub-

k-, e /der, s eson ga'tts lut ninger for dugnads-

giengen med nBern.tineo med mer.

2. Tønsberg komruune skttlle få kon-

ttertert et fbrfallent anlegg og en skam

Jbr byen til etfott område som komruu

nen. kunne tære stolt o.v.

3. Årb eidsmarlte ds e taten s ftulle få
go dt organi.r er te arb e i d s m arhe ds ti I ta k for
langtidsledige og hjelp tilfå langtidsledi

ge tilbake i.iobb.

a. Ws tJb ld fy lrt.es lamntune s ku I le få et

pros.jekt som ville bidra godt ifylkeskom-

munens dulturplan.

5. Endelig skulle bedriftene som rille
s?an.te zss bli ?raflert og tilbudt.fbrdeler

ti/ cn oTTletttt s/arrc'utrJi (nn sflnsor-

bidraget.

Denne prosjektfi losofi en har virket.

Resultatet er fem restaurerte bygnin-
ger og et flott uteområde. Dugnads-

gjengen i Loggen kystlag bidrar med

mer enn 10 000 dugnadstimer pr.

år. Tønsberg kommune har bidratt
med gratis tomter, teknisk hjelp,

tilskudd via Havnevesenet og tilgang
på utstyr. Arbeidsmarkedsetaten har

bidratt med tilgang på langtidsledi-

ge i arbeidsmarkedstiltak og såkalte

riggermidler som har gjort det mulig
i kjøpe verktøy. Fylkeskommunen

har bidratt med gratis reguleringsplan

og tilskudd gjennom en støtteordning

som heter {filskudd til lokale kultur-
bygg,. Det er også inngått en såkalt

uVern og vedlikeholdsavtale, med

fylkeskommunen. I alt 60 sponsorer

profileres nå via en storskjerm på Rig-
gerloftet som uruller og går» og hvor

deres sponsorbidrag knyttes sammen

med våre resultater.

Videre utviklet vi slagord som: Du
må,yte for å nyte. Fra interessefelles-

Riggerloftet ble flyttet med flytekran fra

Kald n es ti I Tø n sbe rg Kystku ltu rse nte r.

Murbygningene slik det så ut da Loggen

kystlag overlok.

lshavsskuta «Berntine» på slipp ved siden

av Riggerloftet.

Riggerloftet settes på p/ass. Dugnadsgjen-

gen hadde klargjoft grunnmur og såle.

skap til kameratskap, fra kameratskap

ti1 vennskap. Det har også blitt noen

ekteskap.

Et :rnnet viktig forhold er at vi be-

stemte oss for aldri å skul1c ofbrspise,

oss. Prosjektet er så stort at vi lett
kunne b1i paralvsert dersom vi skulle
jobbc nred lllc dell,ro.jcktcne samti

dig. Vi tenkte langsiktig og skapte en

visjon som r.i «solgte inn» til Loggcns

medlemmer og lokalsamfunnet for

ør,rig. Vi delte hele pros.icktet opp i
overkommelige etapper, og feiret når

vi fullførte et delprosjekt. 1B personer

i det nye toalettanlegget på Rig-
gerloltet I 1999 med skå1ing i høve

stettglass huskes enda godt ar.. de som

var med. Tilsrrarende b1e oppstarten

av en tresylindret Kallesen fiskebåt-

motor feiret av ca. 50 dugere etter en

stor dugnadsinnsats med en unison

sang basert på .N{illom bakkar og

bergr. Det 1åt ikke bra, men motoren

gikk fint.
Et vesentlig poeng i hcle prosjekt-
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Gulvet legges i Riggerloftet.

tiden har vært ir planlegge 1:rngsiktig, f'ørst i relativt små

grupper lor å unngå "polsk riksd:rg», mcrl derettcr i åpnc

prosesser med mange involverte når hovedlinjene er 1:rgt'

Et eksempel er Repcrbaneprosiektet, der visjonen om

gjenoppføring ar' 100 meter av Repcrbanen med originalt

reisvcrk og maskineri b1e sk:rpt i7995. Avtalen mellorn

Sc'.rnRope, Tønsberg kommune og Stiltelsen Tønsbcrs

Kystkultursenter b1e underskrevet i 1998. Arbeidet med

demontering og forsvarlig lagring ble gjennomført i 1999.

Rcguleringsplancn b1e vedtatt i 2007. lindelig byggegod

kjennelse ble gitt i j'.rnuar 2019, og de bvgninesmessige

arbeidenc begynte i juni 2019. lnnimellom måttc prosjek

tet kr.alitetssikres med geologiske grunnundersøke1ser,

strØmningsanalyscr, zrntikr.ariske r.rndesøkclser, tegnings-

grunnlag, forhandlinger med entrcPrenØrer og lnye mer.

De første 20 årene i reperbaneprosjektet var vi en liten

gruppe på fire personer mecl :rdekvat kompetanse som

.iobbet, men vi ga se1r,fø1ge1ig løvpemcldins-er til restcn ,Nr

organisasjonen. Da vi mente at tiden var inne lbr :i ir-n'ol-

vere resten av organisasjonen, signaliserte .,'i det. Vi fikk
straks med ca. 15 personer i prosjektgruppa fordelt på en

teknisk gruppe mcd ansvar for fundamentering, brvgge og

bygningskonstmksjon, en økonomi- og samlunnskontakt-

gruppe, en llruppe som trrbeider rned selvc rnzrskineriet, cn

liten dokumcntasjonsgruppe og et lite sekrctariat fr:istilt

fr'.r resten av virksomheten.

Reperbaneprosjektet er stort. Dct vi1 koste rnslagsvis

20 millioner kroner før det stirr ferdie. Det kan tzr lans

tid, men vi er ikke reclde for at vi ikkc sk:rl fii tileeng på

nøclvendige ressurser og kommc i miil.

Vi har et siste slagord som er: Når prosjektet er godt

nok, kommer pengene. Penger cr psykologi. 
I

Vegger ble malt med tidstypiske farger fra 17))-tallet etter råd fra

Riksantikvaren.

En trofast "duger" gjennom alle år, Tony Skaar.

Endelig brød fra egen ovn, Kristina Dahl og Anne Marit Wiik.
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Om forfatteren:
..'..'Per'olafUaharfå1tenrekkepriserforsittengasjement.

for kystkulturen. Han ble fødl i 1948 på Nøtterøy utenlor

Tønsberg hvor hån fortsatt bor. Han tok økonomisk embet-

seksamen i 1975 med spesialisering innenfor samfunnsøko-

nomi, bedriftsøkonomi og internasjonal økonomi. Han har

vært styreleder i Loggen kystlag, Oslo Maritime Kulturforum,

Forbundet KYSTEN og Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter.

OrO",O", på:primært med Reperbaneprosjektet og er også

styreleder i Tøn§berg Maritime Kulturforum, et samarbeids-

organ for seks maritime kulturorganisasjoner i Tønsberg.

Har dessuten en A-jolle fra 1955, Færder$nekke fra 1965 og

seilskøyte fra 1981 ,


