
                  EN PRESENTASJON AV 
«TOLLBODSAKEN» I BREKKESTØ 
 

 
 Brekkestø Vel har hatt denne saken på agendaen i 53 

år. 
 Vi ønsker å tilføre Lillesand kommune, som er 

uthavnskommunen fremfor noen, en attraksjon som 
vil løfte frem uthavnshistorien ovenfor allmennheten 

 Vi ønsker tilbake det historieforsterkende arkitekt- 
 toniske elementet i det sentrale uthavnsmiljøet i 

Brekkestø ved at låve og sjøbu reetableres. (Eldre enn 
Tollvesenets historie på eiendommen.) 

 Vi vil prøve å skape et bredt engasjement for saken 
og spille på lag med vernemyndighetene. 

 

 

 

 

 
 



BREKKESTØ VEL ØNSKER REETABLERING AV 
UTHUS OG SJØBU PÅ TOLLBODEN I 

BREKKESTØ! 
 



Lillesandsposten, 25. mars 2014 
 



Vedtaksfredet i 1923 
 

PRESISERINGSDOKUMENTET 20.6.2013 
 

Hele anlegget ble fredet 

 

Forfall? 
 



 EN SAK FRA TIDLIG 60-TALL FREM TIL 2014  
 

 

 

 

 
 

 
1961 
 

2002 
 

2014 
 



1963 
 

NEI! 
 



2002 
 

Se her! 
 

Om forfallet:                  
 

Som var begrunnelsen for rivningen! 

 



NEI! 
 



2003 
 

Båtplasser 
 



NEI! 
 

 Naturlig å holde området omkring 

boligen mest mulig skjermet! 

 Betydelig mer trafikk i området og må 

derfor avslås! 

 



2013 
 

Kun til småbåter og til 

beboere  i Brekkestø som 

ikke har egen båtplass. 

 To separate saker! 



2013 
 

NEI INNTIL VIDERE! 
 



2014 
 

6 velbegrunnede sider 
 

Dokumentene kan leses på Brekkestø 
Vels hjemmeside: brekkestovel.no 
 



2014 
 KULTURMINNE ANSES SOM TAPT 

 

VIDERE DIALOG HEVISES TIL TD! 

 



BÅDE LÅVE OG SJØBU BLE VEDTAKSFREDET I 1923 

Om fredningen av Utkikken -  Brygga - Utenomhusarealet 



AT BRYGGEN INNGÅR I ET VERDIFULLT BYGNINGSMILJØ ER NOK 

RIKTIG, MEN BYGNNGEN SOM STO PÅ DEN VAR LIKE VIKTIG FOR DET 

RIKTIGE HISTORISKE BILDET. 



2014 
 

 DET INDIKERES AT UTHUSBYGNINGEN VAR NY I 1860! 
ALTSÅ ATSKILLIG ELDRE ENN TOLLVESENETS HISTORIE  
PÅ EIENDOMMEN. 

 FØLGELIG  DA OGSÅ EN STOR HISTORISK VERDI FRA 
SEILSKUTETIDEN OG UTHAVNENS ØKONOMI OG 

     IDENTITET. 

 

SJØBUA ER BESKREVET I 1895 
 



VI VIL HA EN BREDT ANLAGT 

ARBEIDSGRUPPE (PROSJEKTGRUPPE) 

VI VIL FREMME ET FORSLAG TIL 
KOMMUNESTYREMØTE, 3. DES. D.Å OG 
HÅPER MED DETTE PÅ ET VEDTAK SOM 
FORPLIKTER KOMMUNEN TIL Å ARBEIDE 
FOR DENNE SAKEN FREMOVER! 

HØSTEN 2014? 
 



Slik så UTHAVNMILJØET ut på 50-/60-tallet ! 



VI VIL HA UTHAVNENS «SANNE ANSIKT» TILBAKE! 



Vi har 
bildematerialet! 
 



                VI HAR OGSÅ MYE SKRIFTLIG MATERIALE: 
 
 
 HENVENDELSER OG SVAR FRA TOLLVESENET 2002 – 2003 
 HØRINGSBREV FRA RIKSANTIKVAREN 
 KARTER 
 AVISKLIPP OM PLANENE FRA KLEVEN 
 ARKIVSAKER FRA LILLESAND KOMMUNE 
 KLIPP FRA LILLESANDSPOSTEN 
 LOVBESTEMMELSER 
 RIKSANTIKVARENS ARKIV 
 STATSARKIVET (TOLLBODENS KOMPLETTE HISTORIE) 
 STYREPROTOKOLLER FRA 60-ÅRENE 
 STYREREFERATER 2002-2004 
 SYNSPUNKTER FRA BJØRN WÆRENSKJOLD (ARKITEKT) 
 SYNSPUNKTER FRA JOHAN KLOSTER (HISTORIKER) 
 VEDTEKTER FRA BREKKESTØ VEL 
 

 

 



6/26 
 

Brekkestø 

 

FRIAREALET 

 

HER ER DET PLASS                                 

TIL Å GJØRE DET! 
 



       HVORFOR REETABLERING AV LÅVE OG BÅTBU ? 
 
 

 BREKKESTØ VEL KJEMPET HARDT FOR Å HINDRE RIVNING AV UTHUSET 
PÅ TIDLIG 60-TALL. 

 
 PRIVAT PENGEGAVE KR. 10 000,-  VAR SKAFFET TIL VEIE 

 
 DET VAR LIKEVEL NEI TIL RENOVERING 

 
 NEI TIL VEDLIKEHOLD 

 
 VELFORENINGEN GA TIL SLUTT OPP 

 
 REVET I 1963 UTEN AT SAKEN VAR FORELAGT 

VERNEMYNDIGHETENE??? 
 

 VI FINNER INGEN DOKUMENTASJON I NOEN ARKIVER SOM 
DOKUMENTERER DISPENSASJON OM RIVNING? 

 

 

 
 

 

RETTFERDIGHET! 

 



                                 PROSJEKTETS INNHOLD KAN VÆRE: 
 

 Organisasjonsform/Driftsform. Offentlig og privat samarbeid. 
Stiftelse? 

 Lage prospekt  
 At det stilles noen midler til rådighet for nødvendige tjenester og 

arbeid i prosjektarbeidet 
 Historisk forankring. 
 Antikvariske myndigheter med på laget 
 Området må åpnes for allmennheten 
 Kompetansesenter for Uthavner 
 Kystkultursenter 
 Knutepunkt for Tollvesenets historie i Uthavnene? 
 Grendehus 
 Seminar- og kursvirksomhet 
 Galleri og Museum/Utstillinger og andre arrangementer 
 Samarbeid/Driftsform med stiftelsen Saltholmen Fyr og andre 

naturlige samarbeidspartnere som Lillesand Museum, Lillesand 
historielag, o.a. 

•  I forbindelse med evt. reetablering være opplæringssenter for 
gammel byggeskikk  



Fædrelandsvennen, 30. januar 2014 



AUST-AGDER FYLKESKOMMUNES STRATEGI:! 



 Bevaring gjennom en korrekt 
speiling av kulturhistorien. 

 Kulturhistorien ved Tollboden 
i Brekkestø går tilbake til en 
tid lenge før 1917  da 
driftsbygninger var en del av 
økonomien i uthavnene. 

 Vern gjennom bruk og 
verdiskapning er fornuftig. Det 
er Brekkestø Vel helt enig i! 
 

 



 Styrking av kunnskapen om 
kulturminner i Aust-Agder 

 Formidling av denne. 
 

 

 



 Kommunene har en nøkkelrolle 
 

 

 



 Ta i bruk kulturarven som 
grunnlag for bærekraftig 
verdiskapning. 

 Med verdiskapning menes tiltak 
som bidrar til utvikling av 
lokalsamfunn og næringsliv! 

 Regional merkevarebygging 
basert på natur- og kulturarven! 

 Ny bruk av kulturhistoriske 
bygninger! 

 Reiseliv! 
 Kunst- og kulturarv! 
 Kunnskapsformidling! 
 Historiefortelling! 
 Matopplevelser! 
 Bedriftsutvikling! 
 Istandsetting! 

 
Tollvesenets anlegg i Brekkestø vil 
passe godt til denne type aktiviteter: 
 Brekkestø ligger sentralt i Agder! 
 Er en uthavn med en rik historie! 
 Er lett tilgjengelig! 
 Er landfast! 
 Brekkestø & skjærgården er en 

visuell perle! 
 

 

 



KAN ET BRENNENDE ØNSKE OM REETABLERING AV LÅVE OG SJØBU 
PÅ FRIAREALET 6/26 BLI EN REALITET 

 
- OG 

 
                                    KAN VERN OG UTVIKLING GÅ HÅND I HÅND ? 

                                JA MENER VI! 
           (Vi kommer forresten ikke til å gi oss med det første.) 



EN MINIPRESENTASJON AV EN 
HISTORISK OG VISUELL PERLE 

 

Brekkestø Vels hjemmeside: brekkestovel.no 
Er også på Facebook 



Brekkestø fra 1800-tallet? 



Brekkestø på 60-tallet sett mot sør. 

 HER VOKSTE JEG OPP 
 FLYTTET TILBAKE I 2006. 

 





Naudesund på 40-50-tallet 

Huset til venstre på bildet sto en gang på Sørensholmen og skal ha blitt flyttet derfra i 1870. Fra 1890 – 1924 bodde 
det en mann som het Svend Rasmussen i huset. Sammen med han var søsteren, Amalie, som var husholderske. Svend 
var seilmaker av yrke. I sin ungdom var han sjømann og i 1890 slo han seg ned i Naudesund ved Brekkestø. Det sies at 
søstera bare hadde et bein, men hun var ekspert på å hoppe rundt med krykka under armen. Svend var pukkelrygga, 
men han var lett på foten og en tøff arbeidskar. Da han ikke sydde seil, fraktet han ved til røykeriene ved Stavanger 
eller i distriktet rundt Brekkestø.  En annen fornøyelig historie går ut på at han en dag hadde han fått «en dau katt» i 
rusa.  Han var sikker på at det var noen som hadde «gjort spillopper» med han. Han hadde tatt katten i halen og slengt 
han så langt han kunne. Da noen litt senere sa til han at det sikkert ikke var en katt han hadde funnet, men derimot en 
oter. Og at hvis han dro inn til Lillesand, så ville han få «møe» penger for skinnet.  «Kan du tenke det» hadde Svend 
svart, snudde båten og rodde tilbake til Kragsøya der han hadde rusene sine.  Lenge satt han med vannkikkert å glodde 
ned i sjøen der han hadde slengt «katten».  Omsider fant han dyret og jammen var det en oter viste det seg. 
 
 

I nabohuset bodde Orginius Christiansen(1875-1928) En gang kom han trekkende 
med fire tomme melsekker til Svend.  Akkurat det som skulle til for å få nye seil til 
sjekta. På denne tiden var det vanlig å sy seil av melsekker. Kanskje nettopp slike 
historier får en til å tenke litt på hvordan en opptrer i dag med gjenstander som er 
fullt brukbare, men bare kastes.  I enkelte omtaler av mennesker på den tiden og 
opp på 50-tallet, har jeg mange ganger hørt beskrivelser som: «Hun eller han var 
sparsommelig men aldri gjerrige.» Her er det en grunnleggende forskjell. 



Brekkestø 1933 

Legg merke til snøskjermene på Skipsheia.  
Utkikken  var «mørkfarget», og det var 
hvit dør i «den gml. Tollboden». Bak dette 
bygget ses den gamle bungalowen som 
tilhørte Nielsens pensjonat.  Og til sist 
tollskøyta som hadde fast fortøyningsplass 
ved tollstasjonen. 



   ”Skjold” anløper Brekkestø brygge i 30-årene.  

På begynnelsen av 1900-tallet var det fire båtanløp hver dag i Brekkestø. Rutebåtene het 
Skjold(bildet)Activ og Alfen. Alfen lå ute på Brekkestøfjorden og lastet og losset varer som 
fisk, post og passasjerer til og fra småbåtene som kom ut fra Brekkestø. Dampskipsbrygga ble 
bygget i 1911. Da må en vel anta at de rutegående båtene la til ved den. Skjold gikk mellom 
Lillesand og Kristiansand. Hvis den var i rute, kom den til Brekkestø kl. 1130. Billetten kostet to 
kroner. Hele dagen gikk til en slik tur. Tre timer hver vei og fire timers opphold i Kristiansand.  
Alfen og Activ gikk vekselvis mellom Lillesand og Kristiansand og Lillesand Arendal. De møttes 
som oftest i Brekkestø kl. 1230.  



Veien i Brekkestø var en enkel grusvei, 
steinsatt litt her og der. Det var diker 
på hver side av veien. Noen stikkrenner 
gikk på tvers av veien. Det grodde frodig 
med brennesler langs rennesteinene. På 
begge sider av veien sto det stakitt-
gjerder. Det var stor trafikk av hester 
og kjerrer til og fra havna. Alt skulle 
gjennom Brekkestø. Hester med 
langkjerrer og hester med karjoler. Høy, 
gjødsel, korn og andre varer skulle 
fraktes med hest og kjerre til og fra 
havna.  



Reinhardt Christiansen 

Liv Tønnessen 

Hendy Tønnessen 

Anne Serine Nielsen 

Reidar Tønnessen 

Kurt Tønnessen 



Brekkestø 1929 

Et interessant bilde fra Brekkestø. Det viser to             
driftsbygninger på «Torvet».  I den ene bygningen var det 
sagbruk. Tømmer ble hentet på Tune og skåret opp her. 



Myklebosts hus er i flg. eierne opprinnelig fra 
1709, og er da følgelig ett av de eldste husene 
i Brekkestø.  Legg merke til annekset i 
forlengelsen av huset mot syd. «Per på Heias 
hus» til venstre ble antakelig bygget etter 
storbrannen i 1808, og revet etter Pers død i 
1888.  



”Kronometerhuset” er det noe merkelige navnet på dette huset.  Det sies 
at navnet skriver seg fra  en historie om en ung jente på Mæbø som  hadde 
funnet en kasse i sjøen, og vist denne til unge styrmann  O. C. Halvorsen.  
Han bød henne 1 el. 2 spesidaler for innholdet. For styrmannen hadde 
straks  sett at det var et verdifullt kronometer det dreide seg om.  Han 
solgte derfor dette videre.  Pengene var således med på å legge grunnlaget 
for byggingen av huset. 

1929 





Foto:  Olaf T. Tønnessen 

        18. oktober 2013 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

12. mars 2014 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

29. Juni 2014 



Foto: Olaf T. Tønnessen 

9. september 2014 



6. oktober 2014 

Foto: Olaf T. Tønnessen 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

        10. september 2013 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Brekkestø 

6. desember 2013 

« Deilig er den himmel blå ……. .» 



    5. juni 2012 

Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Skipsheia 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

   18. september 2013 

Nødingen 

Sjømerke  på  Nødingen er er  fra 1825, men  kan være enda eldre. Når de 
sjøfarende kjører forbi Nødingen, vet alle at de passerer Brekkestø.   Folk i 
Brekkestø  mener  at Nødingtårnet  godt kan betegnes som et  visuelt 
smykke. Det brant ned i 1967, men  ble  rekonstruert  og  gjennoppbygget i 
1989.  Høsten 2011 ble arbeidet med renovering av Nødingtårnet igangsatt på 
nytt . Mye råteskader i deler av reisverk, kors og kledning  gjorde  dette 
arbeidet nødvendig.  De beste materialer (kjerneved) er nå benyttet, og utsatte 
deler  har fått beslag, som kors , tak og endeved. Som sjømerke anno 1825, er 
korset nå likearmet, og taket uten brem.  Takvannet ledes til bakken via 
innvendige(usynlige)takrenner. En verdig markering ble gjennomført 
sommeren 2012. 
 



 Brekkestøskjægård 

22. august 2014 

Foto:  Olaf T. Tønnessen 

«Porten til paradis?» 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

21. September 2014 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

24. januar 2012 

 Nødingen 

En forblåst vinterdag, men med 
håp om lysere tider.   
 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

14. august 2014 

Nødingen 



  

Foto:  Olaf T. Tønnessen 

 6. Desember 2012 

Klubbholmstanga 



27. mars 2013 

Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Reierskjær 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Klubbholmen 

17. november 2013 



      13. juni 2014 

Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Skårebøkslene 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

7. oktober 2014 

Klubbholmen 



Foto:  Olaf T. Tønnessen 

Ytre havn 

25. September 2014 




