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Ulike etater og firma
REVET LÅVE OG SJØBU PÅ TOLLDIREKTORATETS EIENDOM I BREKKESTØ –
SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL ARKITEKTFAGLIG ARBEID.
Bakgrunn
Det er en kjent sak at Brekkestø Vel gjennom flere år har hatt et ønske om utvikling
av eiendommen på Tollboden i Brekkestø. Engasjementet i Brekkestø Vel startet i
1961 for å hindre at låven og sjøbua ble revet. Tre eiendommer i Brekkestø havn
ble fredet i 1923. Det var hovedhuset på Gaupholmen, Brekkestø landhandel samt
Tollbodeiendommen inkludert låve og sjøbu. Låven og sjøbua ble revet i 1963.
Viktige faktorer i prosessene som har vært i Brekkestø Vel siden 1961 og fremdeles
pågår er at bygningene hadde stor symbolverdi for Brekkestøs fastboende og
sommergjester, for uthavnas reelle historie og for dens uttrykk mot sjøfronten.
Etter hvert så vi at det ble formålstjenlig å løfte det praktiske arbeidet med
Tollboden ut av velforeningens styre og i 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i
saken. Der inngår Else Rønnevig og Jo van der Eynden som fagpersoner, to
representanter fra Brekkestø Vel samt ordfører Arne Thomassen og Leif Vagle fra
Lillesand kommune. Sistnevnte representanter ble politisk oppnevnt av Lillesand
bystyre i mars 2015. Resultatet av arbeidet så langt er et forslag til bruk av
eiendommen og bygningene. Dette er beskrevet i to skriv: (1)«Informasjonssenter
for de Sørlandske Uthavner i Brekkestø. En skisse til profil, bruk og innhold.»
Datert 19. mai 2015. (2)«Informasjonssenter for de Sørlandske uthavner i
Brekkestø. Et innspill ut fra de fysiske rammer som en antikvarisk gjenreising av
uthusbygningene på Tolldirektoratets eiendom innebærer. (2016) Innholdet i disse
skrivene kan det leses mer om her: http://brekkestovel.no/tollbodsaken/
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For å styrke grunnlaget for prosjektet ønsket Brekkestø Vel i januar i fjor (2017) å
bidra med avvikling av et masterkurs for studenter fra Chalmers Tekniska Høgskola
i Gøteborg. Det var professor Inger Lise Syversen som på vegne av høgskolen var
arrangør av kurset. For å støtte dette tiltaket bidro kommunen, Uthavnsprosjektet,
Kulturminneseksjonen i Aust-Agder, m.fl. Tolldirektoratet stilte eiendommen til
rådighet for studentene. Kurset ble arrangert ved Brekkekjær pensjonat som Inger
Lise Syversen nå eier.
Det var to oppgaver på kurset. Den ene var knyttet til Tollboden og et uthavnssenter, bevaring og endring. Den andre oppgaven var knyttet til verdensarv og
infrastruktur.
Brekkestø Vel har mottatt et omfattende materiale fra studentoppholdet.
Hvorfor bør et kystkultursenter lokaliseres til Brekkestø
Arbeidsgruppa presiserer at uthavnenes betydning for den sørlandske identitet og
økonomi fortjener et kystkultursenter som kan formidle historien til besøkende og
videre til nye generasjoner. Geografisk ligger Brekkestø midt i Agder. Stedet har en
tjenlig infrastruktur som kommunal parkeringsplass og den eneste uthavna som har
broforbindelse til fastlandet. Det er dessuten et nytt og oppgradert vann- og
avløpssystem helt ut til Tollbodeiendommen. Adkomsten frem til stedet går
gjennom gamle streder og veier fra den tiden husene i Brekkestø ble bygget.
Dessuten har eiendommen et stort bryggeområde. Vi mener derfor at et slikt senter
bør ligge i Brekkestø. Lillesand er dessuten uthavns kommunen fremfor noen med
sine fem uthavner. Kilde: Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Mer om dette på
museets hjemmeside: https://www.lillesandmuseet.com/uthavner-i-lillesand.html
Vi mener det også er viktig å se prosjektet i sammenheng med øvrige kulturaktiviteter i Lillesand kommune og landsdelen for øvrig. Vi ser det som særs viktig
for Brekkestø at ny aktivitet med røtter i fortiden kan bli en realitet. Sett i sammenheng med aktiviteten rundt Brekkestø Landhandel, Bryggerhuset Kunst & Håndverk
samt reetablering av Brekkekjær Pensjonat vil det i sum på ulike måter utvilsomt
styrke Brekkestø som lokalsamfunn. Vi som bor i Brekkestø ser at mange kommer
hit gjennom store deler av året. De fleste besøkende ønsker mer informasjon om
stedet samt et tilbud om overnatting og kafe`virksomhet som Brekkekjær har planer
om å tilby i 2019.
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Oppsummering
Arbeidsgruppas ønsker skulle være godt kjent hos Riksantikvaren, Tolldirektoratet,
Kulturminneseksjonen i Aust-Agder, Uthavnsprosjektet og i Lillesand kommune.
Det har vært flere møter, presentasjoner, skriv og eposter om saken de senere
årene.
Vi mener at det fra eierens side og også fra de andre partene i saken er etterlyst mer
informasjon og struktur på hva et slikt senter vil innebære for eiendommen.
Arbeidsgruppa og styret i Brekkestø Vel ser det som nødvendig at et arkitektfaglig
arbeid på låve og sjøbu må utføres for å belyse saken ytterligere.
I kjølvannet av studentseminaret som ble holdt i Brekkestø har vi vært i kontakt
med to studenter, en norsk og en svensk, som har sagt seg interessert i å
rekonstruere tegninger av de revne bygningene samt å lage et forslag til
kystkultursenter i Brekkestø. I den forbindelse har vi bedt om et kostnadsoverslag
og sendt dem retningslinjer for arbeidet.
For å få utarbeidet arkitekttegninger ut fra kostnadseffektive forutsetninger kan det
bli aktuelt og etterspørre det arbeidet vi nå ønsker også andre steder.
Avhengig av hvem som kommer til å utarbeide arkitekttegningene mener vi at vi må
kostnadsberegne arbeidet til +/- kr. 100 000,-. Eventuelle bidrag vil heretter bli satt
inn på konto og føres eget regnskap for. Brekkestø Vel har selv bevilget kr. 30 000,til formålet. Vi ber således deg/ditt firma om å støtte saken med kr. 20 000,-.
Ubrukte midler vil bli overført til velforeningen til bruk for innbyggernes beste.
Dersom søknaden imøtekommes er velforeningens kontonr.: 2850.63.24388.
Vi mener at et kystkultursenter i Brekkestø vil være et stort gode for mange
mennesker. Vi mener at kvalitetssikrede arkitekttegninger er helt nødvendig for å
komme videre med planleggingen av prosjektet.
Dersom det er ønskelig å lese mer om saken henvises det til Brekkestø Vels
hjemmeside, brekkestovel.no
Vi håper på positiv og snarlig behandling av søknaden. Svar ønskes innen 30 dager
fra utsendelsesdato.
Med vennlig hilsen

Olaf T. Tønnessen
Arbeidsgruppa i Brekkestø Vel

