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"høringsinnspill Kommuneplan" 

BYENS NYE BRYGGETORG - 

et møtested for rekreasjon og aktiviteter. 

Vedlagte illustrasjon er en idéskisse fra Tore Gade Halvorsen. Vikingpaviljongen er mot 
Museumsgata, Sjøfartssenteret mot Thaulowsgata, Street Food og Mathallen i enden av Bjerggata. 
Alt er lett tilgjengelig og åpent mot sjøen. Bygningene er tilpasset omgivelsene og blir et sted hvor 
folk kan møtes. Her er forholdene lagt til rette for læring og underholdning, torghandel, historiske 



spel, gatemusikanter, utstillinger og konserter. Gode matopplevelser kan besøkende også få med seg 
på en og samme dag. 

> 

> Sandefjord har en lang og mangfoldig sjøfartshistorie som går helt tilbake til vikingtiden. I dag er 
det stort sett bare Hvalfangstmuseet som formidlingssted for byens sjøfartshistorie. Det betyr at vi 
alle, især den oppvoksende slekt, mister forståelsen av sjøfartens betydning for byen. Noe av vår 
felles identitet blir borte. 

> 

> Nå må vi gjøre noe for å unngå at denne arven går i glemmeboken. Vi må etablere et 
SJØFARTSSENTER hvor byens innbyggere kan gjenoppleve vår sjøfartshistorie og å gi besøkende og 
turister et innblikk i byens stolte fortid. 

> 

> Vi har nå en enestående mulighet til å etablere et senter på det som kan bli byens nye og 
kommunal eide Bryggetorg. Lett tilgjengelig i sitt rette element ved sjøkanten. Tenk hva det kan bety 
for byens innbyggere, skoleklasser, foreninger, turister, næringsliv, spesielt interesserte og alle som 
har sitt levebrød av sjøfart! 

> 

> Bygningene kan få en fasade som gir assosiasjoner og passer fint inn i omgivelsene. Senteret kan bli 
bygget med paviljonger. Historien skal formidles fra vikingtid med plass til Gaia, seilskutetiden med 
frakt av trelast o.a. til polar ekspedisjoner. Neste paviljong kan dekke en periode på nesten 200 år 
med overganger fra seil til dampskip og videre til moderne motorskip og offshore med bygging av 
olje rigger. Det er også nærliggende å ha en paviljong som formidler lokale bedrifters rolle i vår stolte 
sjøfartshistorie. I denne artikkelen nevnes kun Framnes Mek. Verksted, CMV og Jotun, men det er 
flere store engineering selskap og flere titalls underleverandører som alle har vært med på å prege 
vår historie. Det er rimelig å anta at flere av byens bedrifter kan tenke seg å bli patriotiske 
støttespillere. 

> 

> Det sies at man må kjenne fortiden for å kunne forme fremtiden. I 1957 fikk byen overlevert et flott 
Sjøfartsmuseum av konsul Lars Christensen. Beliggenheten var ikke optimal og av forskjellige årsaker 
dabbet besøkstallene etter hvert av. Den store Museumsreformen i 2001 innebar at kun de største 
museene i landet ville få statsstøtte til driften. Året etter ble Sjøfartsmuseet nedlagt. 

> 

> Daværende kultursjef Siri Fristad Mathisen fortalte i et intervju med NRK at kommunen hadde 
gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hva folk ønsket seg av et museum. Svaret var 
entydig. Et museum bør ikke stå alene, det må være et visst aktivitetsnivå utenom museets 
kjernevirksomhet. Det være seg nærhet til kafeer, andre severdigheter og publikums fasiliteter. Med 
andre ord: beliggenhet, beliggenhet! 

> 



> Bryggetorgets Venner har gjennom innlegg i Sandefjords Blad forsøkt å redegjøre for at det såkalte 
Carlsenkvartalet er et helt ideelt og unikt sted for et Sjøfartshistorisk senter. 

> 

> Bryggetorgets Venner har i løpet av denne korte tiden fått tusenvis av nye venner. Nå ligger ballen 
hos politikerne. Vårt Innbyggerinitiativ skal behandles i kommunestyret som må velge mellom 
boligblokker i sjøkanten eller et kommunalt eiet Bryggetorg. 

med vennlig hilsen 
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