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DOKUMENTASJON AV TOLLBODEIENDOMMENS LÅVE OG SJØBU - 
RETNINGSLINJER OG INFORMASJON FOR DET ARKITEKTFAGLIGE ARBEID  

 
 

1. Grunnlaget for arbeidet og prosessen på Tollboden gjelder låven og sjøbua 
som ble revet og er en svært gammel sak som Brekkestø Vel har fokusert på 
siden tidlig på 1960-tallet. Saken har ikke vært arbeidet med kontinuerlig, 
men har periodevis dukket opp på velforeningens agenda med ulike 
vinklinger og målsettinger. Det er viktig å være klar over at saken har vært 
en prosess basert på behov og ønsker fra lokalbefolkningen i Brekkestø. 
Arbeidsgruppas mandat er forankret i Brekkestø Vels styre og 
velforeningens årsmøte. 
 

2. Basert på diskusjoner i arbeidsgruppa, brever og møter med kultur-
myndighetene og eieren har Brekkestø Vel v/arbeidsgruppa formulert sine 
synspunkter for å gjenoppbygge låve og sjøbu i to skriv: 

 
a) «Informasjonssenter for de Sørlandske uthavner i Brekkestø. En 

skisse til profil, innhold og bruk.»  Datert 19. mai 2015. 
b)  «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) 

 
Synspunktene i nevnte skriv mener vi bør danne grunnlaget for det 
arkitektfaglige arbeidet som skal utføres.  Eventuelle forslag til endringer på 
forutsetninger må klareres med arbeidsgruppa.  Oppdragsgiver er Brekkestø 
Vel og forslag til løsning (er) skal fremmes for styret via arbeidsgruppa.  Vi 
ser for oss at følgende punkter er viktige i arbeidet: 
 

 Oppmåling av grunnmur og dokumentere alle andre relevante 
bygningsspor i terrenget. 

 Innhenting/analyse av arkivopplysninger om bygningenes (låve/fjøs 
og sjøhus) utforming, konstruksjon, innredning og bruk. 



 Innhenting/analyse av opplysninger basert på «tilsvarende» 
bygningsmasse i terrenget eller ved museer.  

 Utarbeidelse av oppmålings- og bygningstegninger 
 Beskrivelse av avvik fra opprinnelige løsninger. 
 Bygningsbeskrivelse som redegjør for valg av løsninger og som 

antikvariske bygningsmyndigheter kan «lene seg mot» når man skal 
«fornye» et fredet anlegg. 

 
3. Der foreligger mye materiale som velforeningen gjennom årene har 

innhentet fra ulike kilder og instanser. En del av dette kan være relevant for 
dokumentasjonsarbeidet. Det viktigste materiale anses å være forsikrings-
dokumentene fra Statsarkivet og samt bildemateriale. Se vedleggene. 
 

4. Det foreligger også ulike presentasjoner av saken som er fremmet for 
fylkeskommunen, Riksantikvaren (RA) og Tolldirektoratet. (TD) Det er også 
flere skriv som er sendt til de samme instanser samt svar tilbake.  Det 
foreligger også styreprotokoller fra velforeningen fra tidlig 60-tall. (Før 
rivningen av låve og sjøbu i 1963) Det er i tillegg noen skriv fra 2002/2003 
og fra 2013 og 2014 som begrunner saken og som også begrunner TD`s 
tidligere avslag.  Det materiale som er nevnt i dette avsnittet er trolig best 
egnet til å belyse saken og ikke til selve dokumentasjonsarbeidet.  Det er i 
tillegg utarbeidet en oversikt over hva som tidligere har skjedd i saken. 
(Matrise) 
 

5. Vedlegg som anses viktig for dokumentasjonen av driftsbygningene: 
a.  «Informasjonssenter for de Sørlandske uthavner i Brekkestø. En 

skisse til profil, innhold og bruk.»  Datert 19. mai 2015. 
b. «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) 

c. Dokumenter fra Statsarkivet 
d. Dokumenter fra Riksarkivet 
e. Dokumenter fra arkivet i Lillesand kommune 
f. En redegjørelse fra fylkeskommunen v/Kirsten Hellerdal 
g. Bildeserie som viser driftsbygningene fra ulike himmelretninger og 

plassering i terrenget.  
 
 
Merknader: Alt materiale det henvises til er lagret digitalt hos undertegnede 
og kan etterspørres her. 
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