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Brekkestø Vel har sterke interesser knyttet til de kulturhistoriske verdier som den
kjente uthavnen Brekkestø representerer. Vi er også opptatt av at uthavnen skal være et
levende samfunn som ikke skal stagnere. Brekkestø er, som kjent, beliggende på Justøya
utenfor Lillesand og representerer et sentralt bygningsmiljø i rekken av uthavner på
Agderkysten. Tollboden er et dominerende og viktig anlegg ved sjøfronten. Hovedbygg,
samt sjøhus og en låve som tilhørte anlegget, ble fredet i 1923. De to nevnte driftsbygninger ble imidlertid revet i 1963. Hovedhuset eies i dag av Tolldirektoratet (TD) og
benyttes som feriehjem for de ansatte.
Brekkestø Vel gjorde en aktiv innsats før 1963 for å unngå at de nevnte driftsbygninger
ble revet og har lenge opplevd rivningen som en svekkelse av den historisk sett viktige
uthavnen. Man har lenge hatt et ønske om å reetablere bygningene slik at bygningsmiljøet i uthavnen ble tilbakeført til sin opprinnelige karakter. I motsetning til andre
deler av Kyst-Norge er driftsbygningene langs sjøfronten på Sørlandet i stor grad luket
ut med årene. Nevnte driftsbygninger vil etter vårt syn være et historieforsterkende
element som forklarer den mangesidige økonomien knyttet til uthavnsmiljøet.
Brekkestø Vel anmoder om et møte med Riksantikvaren (RA) for å drøfte hvordan man
kan gjenopprette anleggets opprinnelige utseende og slik at det samtidig kan være en
vitaliserende faktor for Brekkestø.
Til underretning så hadde Brekkestø Vel nylig et møte med representanter for Lillesand
kommune om saken. Jeg oppfattet en generell positiv respons for velforeningens
initiativ. Ordføreren opplyste å kunne slutte seg til innholdet i dette brevet og i våre
synspunkter. Han ville gjerne også delta sammen med oss på et eventuelt møte med
Riksantikvaren. Etter vår vurdering er dette både tjenlig og ønskelig.
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