Vi vet ikke hvor mye krutt som ble brukt hver gang. Det
ble en erfaringssak. En måtte jo beholde et firkantet eller
sylindrisk hull og ikke blåse bort hele fjellet!

Det er derfor vanlig mange steder å male en «blink» på
et nær loddrett fjell inntil bolten. Mange steder i landet
ser en disse fremdeles og de er også frisket opp i nyere
tid enkelte steder. Det var Friis som hadde ideen også
til dette tiltaket. Han foreslo at det på fjellet ved ringen
ble malt med hvit oljemaling «en Cirkel som en Ring
der i Ytterkant strekker sig ¾ Alen og Malingen ½
Kvarter bredt». I midten av ringen og rundt ringens
ytterkant ble det gjerne strøket med tjære eller sort maling. I Korshavnsområdet har jeg ikke funnet mer enn
fire slike, Flåna og tre på Røsvika.

De først nedsatte ringene var festet med bly. Dette
materialet var svært ettertraktet til søkker på fiskesnører
og ammunisjon med mer. «Landalmuen» stjal blyet og
Friis sto bak en kongelig plakat «angaande Straf for at
beskadige Skibsfortøyningsringe, Varpestolper og andre
Mærker til Skibsfartens Sikkerhed». Bestemmelsen er
sted- og tidfestet til Fredriksberg Slot, den 15de juli i
1801.

De gamle fortøyningsringene på Landkastet

Hvis man ble knepet i å øve hærverk på fortøyningsringene kunne dette medføre en straff på 3 – 5 års
tukthus for menn og 3 – 5 års forbedringshus for kvinner!

Et par av disse er mer enn 210 år gamle!
«Den Faste Lods Hermann Corneliussen af Korshavn i
Aaret 1799 har paa hans eyende Grund Nord Lanchast
Odde i Oustad Sogn, nedsat en Fortøynings Ring, vektig 300 Pd. 4 Tomme i Firkandt i Stammen».

Etter hvert ble jernboltene festet til fjellet med smeltet
svovel iblandet fin sand. Dette er en festemetode som
brukes til en viss grad også i våre dager. Betongmørtel
eller epoxy brukes mest i dag.

§18 i lov av 24. juli 1827 angir betalingsreglene: Fartøy
på over 100 Commerselester sakal betale 1 Spdr. Dette
er mye, men det er også et stort skip. Prisen faller for
fartøyer på 60, 20 5 Commerselester osv. Disse prisene

Det er ikke lett å se fortøyningsfester når skipsmannskapet er i en stresset situasjon, spesielt i dårlig vær.

Her er det brukt en utrangert kanon som fortøyningsfeste.
54

