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05.44 21.13
05.41 21.16

15.22 23.23
14.03 22.49
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Algarve
Alicante
Kreta
Las Palmas
Madeira
Malaga
Mallorca
Phuket
Rhodos

+25
+30
+27
+29
+24
+31
+28
+30
+28

2
3

Dagen er      timer og        min. kortere 
enn ved sommersolverv.

10.26 22.46
11.28 23.50
12.30

03.34 15.51
04.37 16.55
05.47 18.03

Data fra Argon AS

Fortøyningsringer og 
boltepåler er de mest 
konkrete og synlige kul-
turminnene fra seilsku-
tetiden.

MERETE MOEN
merete@lp.no

Torsdag dro 12–15 fastboende og 
sommergjester fra Brekkestø Vel-
forening i båt med malerkoster og 
spann for å male fortøyningsrin-
gene og boltepålene. Et nytt bal-
lastmerke ble også satt opp.

– Bakgrunnen for dette er at for-
tøyningsringene og boltepålene er 
de mest konkrete og synlige kultur-
minnene fra seilskutetiden. De er 
konkret tilrettelagt for seilskutene. 
Det er også et annet kulturminne, 
og det er et ballastmerke. Stanga 
sto, men vi fikk satt opp et nytt 
merke. Det er et ovalt skilt som er 
hvitt med to svarte spader i kors. 
Det viste at her kunne man dumpe 
ballast. Anvisningen var der for at 
man ikke skulle tette igjen havne-
området, forteller Jarle Bjørklund. 
Ballastmerket befinner seg på inn-
siden av Ullerøya.

Tobias Landskapsmaler
Bjørklund kan også fortelle at det 
som er spesielt for Brekkestø er at 
man har navnet på han som malte 
fortøyningsringene først.

– Han het Tobias Olsen Rølland. 
En er ikke helt sikker på hvor han 
var fra, muligens Høvåg. Han malte 
på oppdrag fra sjefen sin, fyrdirek-
tøren i Havnevesenet. Tobias gikk 
under navnet Tobias Landskapsma-
ler siden han malte rett på landska-
pet. Dette var rundt 1860, sier Jarle 
Bjørklund, som i likhet 
med flere i velet er in-
teressert i kystkulturhis-
torien. Bjørklund har 
arbeidet ved Norsk Sjø-
fartsmuseum.

Samarbeid 
Rundt 30 fortøyninger 
ble malt av velforenin-
gen.

– Alt er avklart og 
klarert med Kystverket. 
De har vært veldig be-
hjelpelige og stiller med 
gratis maling. De var også sentrale 
med hensyn til arbeidet som ble 

gjort på Nødingen og stilte med 
midler til det, sier leder i Brekkestø 
Vel, Olaf Trygve Tønnessen. Velfor-
eningen gjorde også jobben med å 

male fortøyninger for 
en del år tilbake.

Jarle Bjørklund for-
teller at kystlagene 
rundt holder på med 
store lignende jobber, 
blant annet er det gjort 
i Grimstad og man er i 
gang i Tvedestrand.

– Lillesand har mye 
å ta fatt på. Kanskje det 
kan være noe for kyst-
laget og historielaget? 
Spesielt i Høvåg er det 
veldig mye fortøynin-

ger, sier Bjørklund.

Dugnad i skjærgården
l Brekkestø Velforening tar vare på kulturminnene i indre og ytre havn

VIKTIG: Fortøyningsringene og boltepålene ble malt med maling som beskytter mot rust. Det er Kystverket som har gitt malingen. 
Totto Mykland og Konrad Augemo var to av flere som var ute i skjærgården.

MANGE MERKER: Velforeningen 
malte rundt 30 fortøyninger.

FIN JOBB: Her er Bjørn Holter i full sving med spann og pensel.

Det viste at 
her kunne 
en dumpe 
ballast

Jarle Bjørklund


