
hlv tollstaloner fredes
Rikscntikvqren hc'r fredet 12 gcrmle_tollstcrsjoner fra vest-Agder
til sør' Trøndelcrg..Bygning"i_" brukes f renideles crv tollverå"åi,
enten i kontrollvirks'ointr"i"iiå" iom feriesteder for qnsqtte.

O 1912: Den britiske
sydpolfareren
Robert Scott og hans
menn blir funnet
frosset ihjel i

Antarktis.

I

Scott (bak i midten) og hans menn på
Sydpolen, 17. januar 1912.

O 1918: Den tysktalende delen
av det tidligere dobbeltmonar-
kiet Østerrike-Ungarn erklærer
Østerrike for å være republikk.
O 1923: Sovjetunionen innfører
nytt flagg med hammer, sigd og
stjerne i gult på rød bakgrunn.
O 1938: Hermann Coring kunn-
gjør nazistenes plan om å depor-
tere europeiske jøder til
Madagaskar.

Selv om de fleste av de gamle
tollstasjonene ble lagt ned på
midten av 1900-tallet, er
mange av dem viktige kultur-
minner som forteller om hvor-
dan tollerne levde og arbeidet,
understreker riksantikvar Jørn
Holme.

- Tollinntektene var gjennom
hundrevis av år den viktigste
statsinntekten i Norge. Disse
inntektene var svært viktige
for at Norge skulle makte å stå
på egne bein, på vei mot en
selvstendig nasjon. Det er

derfor spesielt flott å mar-
kere disse fredningene i

200-årsjubi leet for Crunn-
loven, sier Jørn Holme.

- Tollvesenet bruker
fortsatt disse tidligere tollste-
dene aktivt, og vi er opptatt av
å holde dem i god stand. Dette
skjer for en god del ved hjelp
av dugnadsinnsats fra etatens
ansatte, som har mulighet til å

leie stedene som feriehjem,
sier toll- og avgiftsdirektør
BjØrn RØse.

Disse er
fredet:
O Gravningsund
(Hvoler kommune

Østfold)
O Herføl (Hvoler

kommune, Østfold)
O Otteld (Morker kom-

mune, Østfold)
O Lorkollen (Rygge

kommune, Østfold)
O Årøysund (Nøtterøy

kommune, Vestfold)
O Sandøsund (Tjøme

kommune, Vestfold)
O Borøy (Tvedestrond

kommune, Aust-Agder)
O Hesnes (Grimstod

kommune, Aust-Agder)
O Brekkestø (Lillesond

kommune, Aust-Agder)
O Møvik (Kristionsond

kommune, Vesi-Agder)
O Ny-Hellesund (Søgne

kommune, Vest-Agder)
O Vouldolen (Røros kom-

mune, SørrTrøndelog)
Kilde: Riksontikvqren

Q 19442 Det tyske slagskipet
*.Tirpitz" senkes mellom Håkøy-
botn og Håkøya utenfor Tromsø
av britiske bombefly. Over 1000
mann omkommer.

=æegf;'d 1. '
Fra Vauldalen tollstasjon i Røros t<ommune Ue det krevd inn toll

O 19O5: lfolke-
avstemningen om
Norge bør være
monarki eller repu-
blikk, stemmer
259.563 for monar-
ki (78,9 prosent),
mens 69.264 stem-
mer for republikk (21,1 prosent).
Det er bare menn som har fått
delta i valget.
O 1994: Sverige stemmer ja til
EU-medlemskap.

fra de som kom over grensen fra Sverige.
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