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Lederen har ordet

’Unn deg et eventyr’

er navnet på boka om Risør II som
kommer ii desember. Det er ikke
med lite stolthet vi presenterer denne
boka – og for min del også med stor
ydmykhet. Den innsatsen som er lagt
ned av mange - med noen særlige
ildsjeler i spissen - er rett og slett
imponerende! Trond Svenningsen
og Anne Grete Strandquist har lagt
ned et kjempearbeid og alt er dugnadsinnsats. Jeg vil også nevne Karl
Wilhelm Nilsen som har stilt bankgaranti slik at vi torde å sette i gang
prosjektet. Takk også til alle dere
andre som har bidratt.
Jeg viser til omtale av boka på annet
sted i dette bladet, men vil gjerne på
denne plass oppfordre dere alle til å
kjøpe boka og også gi den som gave.
Den er ikke en ’intern bok’ for de
innvidde, men en bok som forteller en
spennende og imponerende historie
om Risør II og dens plass i bybildet.
Og ikke minst er det en nytelse å bla i
boka, med tiltalende layout og mange
gode bilder.
En ny sesong er tilbakelagt for Risør
II. Det har vært en sesong med en
god del utleie av båten og med en

del fine medlemsturer. Fortsatt er jeg
overbevist om at vi kunne hatt flere
medlemsturer. Det dreier seg om å bli
bedre på markedsføring og rekruttering til turene. Styret vil fram mot neste
sesong ha dette som et spesielt satsingsområde.
Året 2008 nærmer seg styggfort slutten og vi går inn i 2009 med ønske
om en enda bedre bruk av båten. At
enda flere får oppleve hvor flott det
er å få være ombord i Risør II enten
turen er lang eller kort. Unn deg et
eventyr du også...!
På vegne av styret ønsker jeg dere
en god jul og alt godt i året som kommer.
Hilsen Jens

Få med deg lokalnyhetene for Risør og Gjerstad,
les
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Canal Street 2008
Canal Street ble også i år en opplevelse for oss som var med. Gode
konserter, festivalmiljø og ikke minst hyggelig samvær med andre Risør
II-venner. Også i år ble båten vår brukt til turer med artistene.
Canal Street er nå blitt en tradisjon og vi vil virkelig oppfordre ﬂere til å
benytte denne muligheten til å få oppleve en dag eller tre på festivalen.
Billig og hyggelig overnatting i båten. Og ikke minst anledning til å være
med båten på nedtur eller tilbaketur. I år hadde vi en fantastisk hjemtur.
I et aldeles nydelig vær dro vi makrell, gikk i land, grillet, badet og koste
oss. En utrolig ﬂott opplevelse for oss som var med.

Kystlaget Øster Riisøer
Kystlaget Øster Riisøer ble dannet på Moen-dagen 6.juni i år.
Interessen for å få startet opp et kystlag i Risørdistriktet har vært tilstede
i mange år, og det har vært innkalt til samling om dette ﬂere ganger uten
at det har blitt noe resultat av det. Denne gangen er vi sikre på at Kystlaget for vår region har kommet for å bli. Kystlaget har blitt tilbudt møte- og
aktivitetssenter på K. Christensens båtbyggeri på Hammeråker/Moen, noe
som gjør at det er veldig interessant for Risør II å være aktivt med i Kystlaget.
Til å lede denne avdelingen av Forbundet Kysten ble valgt
ARNE JUELL MYKLEBUST
Han er risørgutt med de «obligatoriske»
generasjonene bak seg. Han er virkelig en
etterfølger av «Th. Juells eftf », som er en
berømt maritim butikk i Strandgata i
Risør, og Johan Fredrik Juell som var seil
skips-reder og eide opp til 12 skuter.
Arne har jobbet i mange år som prosjektingeniør. Han har jobbet for Norske Veritas
på Høvik og hadde sitt arbeidsfelt innen
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propeller og programmering av stabilitet av båter. Han har bodd i Drammen, Røyken og Rubbestadneset. På Rubbestadneset jobbet han med
propeller til «Rubb»-motorene på Wickmann motorfabrikk.
Han ﬁkk anledning til å ﬂytte tilbake til Risør med kona, Randi, og to
etterhvert voksne jenter. Den ene treffer man som den nye eieren av Risør
Sko.
Arne, som snart er 60 år, har mange interesser og mange jern i ilden. Han
er leder av Skuteklubben, og medlem av Sjømannsforeningen bl.a. Han
har vært medlem av Forbundet Kysten ﬂere år, men nå er han altså den
første lederen av Kystlaget Øster Riisøer.
Med sin glødende interesse for maritim historie, er hans kongstanke og
hans håp å få Kystlaget til å ha en koorinerende effekt mellom foreninger
med felles interesser: Sjømannsforeningen, Skuteklubben, Risør Museum,
Risør II, Kanonjolla osv.
Med Randi i full jobb på Frydenborgsenteret og ei datter i skobutikk,
regner han med at han har kapasitet til også å få noe mer praktisk ut av
medlemsskapet i Risør II, ved siden av å dra igang aktiviteter i Kystlagets
regi.

Storgt. 12 4950 Risør
tlf.nr. 37143000
Faks 37143001

www.abcenter.no

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen

INTERSPORT RISØR - TORVET 3, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 14 20

Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no
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REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44
FAKS: 37 15 24 01

Tlf. 37 15 03 65 Faks 37 15 15 07

Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

Tlf. 37 15 00 43
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sjekk våre hjemmesider:
www.risor2.no
Gjengangeren
Hvis du ønsker å få tilsendt informasjon om Risør II, kontakt oss gjerne via
mailadressene på vår hjemmeside. Ønsker du å bli medlem i Venneforeningen vår fyll
ut slippen nedenfor eller send oss en mail. Medlemsskap koster for tiden kr. 150 pr
år for enkeltpersoner og kr. 250 for familier. Det inkluderer 2 medlemsblader i året og
spesialpriser på medlemsturer.
Påmelding til medlemsturer kan du
gjøre til Jens Høibø: jens@risor2.no.

Vi har Risør II-butikken, der vi selger
andelsbrev, bilder av skøyta og graﬁske
blad.
I sommer ﬁkk vi også ha en helt ny
kolleksjon med T-trøyer, skjorter og
gensere.
Dette og mere til, kan dere ﬁnne på vår hjemmeside: www.risor2.no
epost: post@risor2.no

Jeg vil bli medlem i Risør II´s venner:
Navn................................................................................................................
Adresse..........................................................postnr........................................
Tlf..................................................................epost.........................................

7

Risør II-nytt

Risør tannlegekontor
Storgata 5
Tlf: 37 15 51 71
Tannlege Oddvar Halvorsen
Tannlege Barbro Printzell
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VELKOMMEN TIL

Åpningstider:
man-fre 1900-0230 lør-søn 1200-0230
Sommer (23.6-10.8) hver dag 1200-0230

Postboks 66 - 4951 Risør
Tlf 37 15 11 30
Faks 37 15 00 05

TAU - BÅTUTSTYR-JAKT
FISKE - FLAGG

Risør Guldsmedforretning
Kragsgate 6
4950 Risør
ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

Tlf. 3715 1484

Statoil Service Risør

Storkiosk · Hamburger · Pizza

Åpent til 23 - Tlf. 37 15 10 90

BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør
Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15
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Trebåtfestivalen 2008
Trebåtfestivalen – på land
Enda en trebåtfestival er i havn. ’Som vanlig’ var været i år også bra og
byen sydet av folk. Nytt av året var at det var rigget opp scener ﬂere steder og det foregikk utallige små og større arrangementer. Risør IIs venner
var også i år sentrale i gjennomføringen av håndverksgata. Vi har utviklet
et godt samarbeid med festivalen og vi regner med å utvikle dette videre.
Vi får tilbakemeldinger på at folk savner ’RisørIIs lille kabyss’, men i år var
vi i alle fall tilbake med litt servering; kaffe, mineralvann og ikke minst vafler. Det gikk unna! Knuteaktivitetene skapte i år som i fjor god stemning,
og vi solgte unna ’gjør-det-selv’-pakker. Vi har også fått nye effekter i år;
gensere, T-skjorter og jakker, noe som også gikk unna. 8-10 nye medlemmer var også positivt.
Rent økonomisk kom vi godt i havn, noe vi er helt avhengige av for å
ﬁnansiere drift og vedlikehold av båten. Men først og fremst betyr dugnadsånden og fellesskapet vi har ved at så mange bidrar mye for miljøet rundt
Risør II. En hjertelig takk til alle som bidro.
Trebåtfestivalen – regattaen
Og vi vant igjen!! Mange har lyst til å være med på regattaen og det er
veldig hyggelig.
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Tur til Krager
Kragerø
13. - 14. september

Vi møttes i båten 13.30 lørdag, Tore, Ragnhild, Nina, Åsta , Monica, Willfred, Kari
og jeg.
Jentene sto for innkjøp av mat og diverse, mens vi gutta gjorde klar båten.
Vi la i vei i 3-tiden, i fint vær, men noe seilevind var det ikke, så jernhesten gjorde
jobben bortover.
Etter å ha fortøyd i sentrum gikk vi en tur i byen for å se på livet, men det var nok
for tidlig, for det var lite folk ute. Så vi havnet på El Paso for en drink.
Avtalen var at vi skulle ligge ved brygga på Kirkholmen, hvor Kjell Bjørn har
hytte, og tilbringe kvelden med Bjørg og Kjell Bjørn, samt Inger Johanne, Anna
og Ole, som kom fra Risør med bil, og slik ble det. Det ble en fortreffelig kveld,
med vindstille og fullmåne over Tåtøy. Vi ble traktert med grillmat og diverse godt
tilbehør, til ut i de små timer.
Etter hvert trakk de fleste innendørs, men noen holdt ut ute, i varmen fra de to
grillene.
Men søvn må en ha selv om en har det aldri så hyggelig, og vi fanter trakk oss
tilbake til båten for natta.
Jeg hadde planlagt et morgenbad, men søndagen når vi våknet var det heller
surt, så det ble det ikke noe av.
Vi hadde frokost om bord, sa farvel til vertskapet, og la i vei hjemover i 11-12
tiden.
Vi la veien nord-østover, innimellom Kragerø skjærgårdens mange øyer, og det
var en fin opplevelse for oss som ikke hadde gått der før. Vi passerte gjennom
Kreppa, og kom ut i nordenden av Jomfruland. La deretter kursen sydover, men
før vi gikk hjemover la vi til ved fyret på Jomfruland, og jentene gikk på land for å
plukke slåper, som det visstnok er rikelig med der. Så blir det nok likør både på
Tangen hos Kari og hos Ragnhild og Tore.
Turen hjemover gikk også for motor, for den vinden som var hadde vi selvsagt
midt imot.
Vi klappet til kai i Risør i 5-tiden, og etter
en opprydding og avskjed gikk hver til
sitt.
Denne turen, som en del andre ”off season” turer også har vist, viser at en godt
kan reise på vellykkede turer selv om det
ikke er sol og sommer.
Jeg melder meg herved på denne turen
til neste år også!
Hilsen Dag
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Solsiden 1, 4952 Risør - Tlf: 37 14 39 14 - Faks: 37 14 39 15
post@elektro-skagerrak.no - www.elektro-skagerrak.no

· Elektroinstallasjoner
· Skipselektro
· Maritim elektronikk
· Telefoner - Datanettverk
· Alarmer - TV-overvåking
· Varmepumper
Bolig, skip, industri. Installasjoner og service.
Autorisert elektroinstallatør. Autorisert teleinstallatør.

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 - Faks: 37 15 24 91
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Nordisk seilas 2009
HALDEN - FREDRIKSHAVN - SKÆRHAMN
http://nordisksejlads.org/

Nordisk Seilas er kjent for å ha en rolig og avslappet tone på sjøen og
i land. Her treffer man nye venner fra Danmark, Sverige, Finland eller
Norge. Samtidig får vi prøve å seile over Skagerrak og Kattegat.
Her får vi får prøvd Risør II og mannskapet mot andre båter og mannskap.
I land blir det arrangert konkurranser og leker mellom båtmannskapene.
Disse lekene er kanskje spesielt beregnet for den yngre del av mannskapet. Nordisk Seilas er åpne for alle som vil være med. Ungdom fra Risør
har førsteprioritet. Deretter kommer Risør’s befolkning over 25 år og til
slutt utenbys ungdom og voksne. Men det gjelder for alle å være tidlig ute
med påmelding.
Alle som skal være med, må være medlemmer av Risør IIs venner.
Se mer på våre hjemmesider: www.risor2.no

Tlf. 37 15 02 31 - Faks: 40 77 66 55

Supermarked
- butikken ved havna
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Risør
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45

Administrative/Økonomiske
KONSULENTTJENESTER

Reidar Christensen
Hasdalgata 20
Postboks 8
4951 Risør

Tlf.: 37 15 09 11
Faks: 37 15 00 05

MARINA MED DUSJ,
VASKEMASKIN OG TØRKETROMMEL
Tlf: 37 15 00 81
Faks: 37 15 31 07
STRANDGT. SERVICESENTER AS

tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning
man - fre 8-16, lør 10 - 13
14

Tlf: 37 15 02 66
Faks: 37 15 09 22
www.woodenboat.net
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Overnatting i båten
Beyond Risør
Vi ﬁkk forespørsel om muligheten for å tilby overnatting i Risør II under arrangementet ’Beyond Risør’. Det sa vi ja til og vi hadde en del i båten den
helga. Vi ﬁkk tilbakemelding på at det var en ﬂott opplevelse å overnatte
på den måten – midt i byen!
Selv om vi først og fremst skal bruke båten til sjøs, kan vi absolutt tilby
overnatting når båten likevel ligger til kai.

Dugnad
Høst – vinter og vår er dugnadstid. Særlig er dette knyttet til båten, men
vi har også lokalene våre på Kastellet som trenger en skikkelig gjennomgang med rydding. Dessuten hadde det vært ﬂott om vi i år hadde klart
å forberede knuteaktivitetene våre på trebåtfestivalen i løpet av vinteren.
Mye materiell kan lages på forhånd slik at det letter arbeidet inn mot festivalen.
Dette kommer vi tilbake til, men vi oppfordrer alle som ønsker å bidra på
en eller annen måte å sende en e-post til:
post@risor2.no eller ta kontakt med Jens Høibø eller Arild Larsen. Er det
spesielle ting du har interesse for å være med på er det ﬁnt om du sier fra
om det.

Kragsgt. 10 4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no
www.libris.no

Pålestikk

15

Risør II-nytt

Foreløpig seilingsplan 2009
Allerede nå ligger seilingsplan for 2009 ute
på hjemmesiden. Den er foreløpig og vil
bearbeides fortløpende. Vi satser i år på en
tidligere og bedre presentasjon av de ulike
toktene. Mange opplever at de er usikre på
hva slags tur de egentlig melder seg på og
hvem som skal være med på turen. Vi vil
også veldig gjerne åpne for at medlemmene
kommer med ønske om turer. Vi har god
tro på at hvis det er 3-4 som tar initiativ til
en tur, vil de dra med seg ﬂere og det vil
være lettere å melde seg på når de også
markedsfører turen på nettsida.
Vi har som klar målsetting at det skal ligge en god del informasjon om ﬂere
av 2009-turene på nettsida før jul.
Hvis noe av dette interesserer, så ta kontakt med: Arild: 4121 2573 eller
Jens: 9766 9542 eller post@risor2.no

Hjemmesida - e-postadresse
Vi føler at vi nå har fått en ﬁn hjemmeside. Den er relativt enkel å oppdatere og vi har oppdatert den jevnlig i år. Enda kan vi selvsagt bli bedre og
det jobber vi med. Dersom du har synspunkter på hjemmesida er vi glad
for å høre det. Kanskje du også har forslag til stoff på hjemmesida eller i
Risør II nytt?
Vi har nå også fått e-postadressene til å fungere bra. Dersom du bruker
adressen: post@risor2.no kan du være trygg på at den blir lest. Det går
ikke mange dagene mellom hver gang den blir sjekket.
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Tur med Risør II
I ﬂere år har jeg hatt gleden av å besøke Nina og Jens i Risør midt på
sommeren. Jeg er jo innbarka fjellgubbe og har holdt meg til fjellet. Men
nå er det så mye verneområder i Hattfjelldal at jeg må vende blikket mot
havet. Sommeren 2007 var jeg på nytt besøk i Risør. I den forbindelse
ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å bli med på tur med Risør II fra
Arendal til Risør. Og det sa jeg gladelig ja til. Vi dro til Arendal og innlosjerte oss på Risør II. Kvelden ble benyttet til konserter og til kveldshygge
på dekket av Risør II. Jeg hadde fått meg sengeplass ombord og den var
utformet nøyaktig til min kropp. Morgenen etter våkna jeg etter at vertskapet hadde gjort seg klar for frokost. Med litt hjelp til å ﬁnne dusj så var
jeg også klar for frokosten. Så startet en spennende båtreise fra havna i
Arendal og mot Risør.
Sittende på dekk var det ﬂott og studere holmer og skjær og fastlandet
på turen. Sola steika og holdt meg og mannskap og venner i godlune. Så
ble det gjort klar til ﬁske av makrell. Jaggu ﬁkk jeg prøve jeg også, men
ﬁsken kom så fort at straks hadde vi nok. Da var det tilgjøring av ﬁsken
og jeg ﬁkk hjelpe til så godt en fjellgubbe kan. Straks var ﬁsken og resten
av lunchen klar og det ble en herlig matorgie ombord på Risør II. Denne
vakre trebåten som var så velstelt og ﬁn at en følte seg som en konge.
Turen til Risør var ﬁn og jeg må si at gleden var stor over å få være med
på tur på med denne ﬂotte båten. Det er når
en ser slike prakteksemplarer av trebåter at
en skjønner hvor verdifullt det arbeidet som
legges ned av interreserte venner er.
Jeg takker besetningen og resten av gjengen for en stor opplevelse og håper at jeg
en gang senere skal få se igjen både båten
og dens venner.
Vennlig hilsen
Villy Nordmo
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RS 30 Risør II går inn i sitt 95. år!
Historien har blitt bok!
Julegaven i år heter: «Unn deg et eventyr»
En bokkomité bestående av Anne Grete Strandquist (redaktør), Trond
Svenningsen (bilderedaktør/fotograf), Arild Larsen og Monica Arndt
(sekretær), har gjennom dette året arbeidet for å samle Risør II-s spennende historie og og medseileres eventyrlige opplevelser mellom to
permer. Steinar Ryvind har hatt ansvaret for å formidle den eventyrlige
«fortiden», Asbjørn Halvorsen gir et godt dokumentert bidrag til påstanden
om at mye av redningsskøytenes båtkonstruksjon har sin rot i Risørdistriktet... Boka er vakkert bearbeidet av Nina Akersveen, som med faglig og
kunstnerisk dyktighet har gjort boka helt eventyrlig!
Noe av hensikten med boka er at ﬂere får lyst til å unne seg det eventyret
det er å være med å seile, være med på dugnader og ha det gøy og lærerikt i et koselig fellesskap.
Boka om Risør II blir sluppet i midten av desember og vil være den ultimate julegave for alle med tilknytning til Risør, til sjøen, til seiling, til meningsfull fritid eller som ønsker å få det!
Boka er en praktbok på 228 sider, stappfull av bilder, historie og historier.
Alle salgsinntekter går til drift og vedlikehold av redningsskøyta, slik at den
fortsatt kan være tilgjengelig for alle.
Ved forhåndsbestilling av boka før 13. desember er prisen pr bok kr 348,(uansett antall), veil. pris etter 13. desember er kr 398,- både hos bokhandlerne i Risør og direkte fra Stiftelsen/Venneforeningen.
Venneforeningen Risør II vil også sette sammen spesielle gavepakninger
etter ønske:
Risør II-boka «Unn deg et eventyr»:
sammen med noe av følgende:
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Risør II pikéskjorter:
veil. kr 150,juletilbud kr 125,Risør II dame t-trøye:
veil. kr 150,juletilbud kr 125,Risør II t-trøyer:
veil. kr 100,juletilbud kr 75,Gjør det selv-matte
(diam.15 cm) med alt:
juletilbud kr 100,Gjør det selv- apeneve med
alt til 4 stk:
juletilbud kr 60,Medlemsskap i Risør IIs
venner 2009: kr 150,Fam.medl.skap i Risør IIs
venner for 2009: kr 250,Andelsbrev: fra kr 200,-

BESTILL PÅ
post@risor2.no
eller til Jens Høibø
tlf: 9766 9542
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“I yr og skur og gøy på vannet”
Årets Nordiske seilas startet i Østerby på den danske øya Læsø, fortsatte opp
langs den svenske vestkysten til Strømstad og ble avsluttet i Fredrikstad. Vi
som embarkerte Risør II i hjemmehavnen var Arild (skipper), Tore (vaktkaptein),
Hilde (navigatør og mye mer), Vidar (datamann fra Fredrikstad), Per (byssegutt
fra Gãvle, elektriker), Gøran (optiker fra Gãvle), Sivert (sjømann fra Gãvle/
Hõnõ) og Jan Erik (interessert pensjonist fra Risør/Stenungsund).
På ettermiddagen la vi ut fra
“Dampskips”, satte seil og la
kursen mot Skagen. Slør og
låringssjø. De uvante bevegelsene gjennom kvelden
og natten gjorde sitt - en og
annen ﬁkk “krype til korset”
og ofre til Rasmus. (Jeg var
en av dem). Tidlig formiddag
og tiltagende vinder i Skagen.
Arild var i land og provianterte.
Vi andre satt om bord og hørte
på ulet og slatteret fra riggen. I løpet av ettermiddagen økte vinden til 18 m/s. Arild besluttet å ligge over
natten. En klok beslutning, for se: -på morgenen løyet vinden til laber bris og vi
kunne fortsette mot Læsø- Østerhavn ligger som navnet forteller på østsiden
av øya. Vi rundet innseilingsmerket i kveldingen og gled inn i den lune havnen.
Følgebåten Jupiter lå som nærmeste båt og vi passerte henne i samme sekund
som “ﬂagghal-skuddet” kom! Maken til mottakelse! (Skoene ble stående igjen
på dekket!) En ellers stille og særdeles vakker og fredfull kveld ble det dog,
med glødende solnedgang i det blanke havet. En mild landbris brakte med seg
dufter av “tang, salt og eventyr” som Taube beskriver i sin vise “Inbjuda til Bohuslãn”. Det vakre været varte og etter frokost på dekk og litt sjømannsarbeid
om bord, var vi en tur på kaiene og studerte våre medbeilere og kombattanter.
Ved middagstid dukket en glad gjeng fra Sverige opp på brygga. Det var “Sweden Team” med Asta i spissen som kom på besøk med velduftende kjøttgryte,
øl og andre drikkevarer. Vi “duka långbord” på brygga og alle ble traktert med
mat og drikke i rikelige mengder. Teamet reiste tilbake utpå kvelden, stor takk
skal de ha!
Nordisk seilas startet neste morgen fra startlinjen utenfor Østerby. Slørstart
for babord halser og hyggelige vinder. Bra fart i båten! Arild var på alerten! Nå
gjaldt det at vindene var med oss hele veien! Men det var de altså ikke. Vinden
ble svakere og svakere, det dukket opp båter bak oss og rundt oss. Vi prøvde
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oss på alle triks, klødde masta, ba bønner til Eol (vindenes gud) og rigget
Arilds hemmelige våpen: ﬁskeklepp med rød ulltråd! Ingenting av dette hjalp.
Vi lette fortvilet etter Karis bomtelt i skap og skuffer, hyller og benker. Men nei,
hvem f... har tatt med seg bomteltet? Til slutt fant Sivert en stormfokk i forpiggen. Den draperte vi rundt storbommen og ﬁkk på den måten et slags primitivt
“leseil” mot dekket! På skøytene rundt oss hadde man heist veldige genoaliknende forseil som dro båtene. Vi ønsket oss noe liknende! Mot kvelden stilnet
det ytterligere og det var ikke lenger så mye vi kunne gjøre. I det solen sank
under horisonten ﬁkk vi alle en fantastisk fargeopplevelse; alt ble rosafarget!
Skyene var rosa, himmelen var rosa, seilene var rosa, båten og alt om bord var
rosa, til og med vi var rosa! Hvilke bilder det ble! Hele natten seilte (les drev)
vi nordover langs svenske vestkysten. Jupiter kalte oss opp hver 4. Time for
posisjonsbestemmelse. På formiddagen ble seilasen avsluttet. En siste radiorapport og jerngenoaen ble dratt i gang. Nå ble det ﬂere timers motorgange,
forbi Lysekil og Hållõ (Smõgen) , innenfor Kosterøyene og styrbord inn leia
mot Strømstad. Vi var inne og fortøyd sent på formiddagen. Vi gikk i land og
en etterlengtet dusj og en øl gjorde godt! Ved lunsjtid kom Merethe og datteren
Sunniva om bord. Vi “dukade upp”, lunsj med mengder av ferske reker, loff og
pils på dekk. Skutemiljøet, det ﬂotte været, maten og drikkevarene gjorde livet
godt å leve! Så ved middagstider embarkerte Asta med “Sweden Team” nok en
gang og vi ble alle bydd på velsmakende traktering og kalde drikker. Vi nøt den
gode maten og det rivelige selskapet til sene kvelden. I Strømstad skulle vi ha
3 havneseilaser. Vinden var veldig skral og vi led av at vi ikke kunne heise mer
seil. (Et kongerike for en stor genoa!). Dog klarte vi, trolig ved et bedre veivalg,
(Arilds ﬁskeklepp!) å komme først i ett heat! Hallo, vi vant, vi vant!. Innimellom
gjaldt det å holde unna for Colorline og Kystlink i havnebassenget. Mot kvelden
var det ankring i stor stjerne i den dype, lune Sparreviken rett syd for Strømstad. Våre danske venner i ﬁskekutteren Johs Hejlesen fraktet oss alle trygt i
land til felles grillaften. “Per i byssa” grillet og sto i for oss og vi åt og drakk av
alt vårt medbrakte. Lett regn ﬁkk oss dog til å avslutte kvelden i land tidlig. Karis
bomtelt var fremdeles borte og det ble en felles samling under dekk i stedet.
Vi køyet tidlig. Det ﬂotte været vi hadde hatt de siste dagene var nå borte fra
horisonten, og i stedet våknet vi til regn og blåst fra nord. Vi forlot Sparreviken
grytidlig og heiste seil lenger ute i fjorden. Startområdet lå i skjærgården nordvest for Strømstad. Det blåste nå friskt og torden rullet mellom øyene. Slør/
lensstart, regn og trangt farvann er jo ikke det man helst ønsker seg samtidig,
men alt gikk bra. Vi kom kvikt i vei og da vi rundet og la kursen nordover, var vi
alle ved godt mot. Men si den glede som varer evig. Vinden løyet etter hvert og
regnet tiltok isteden. Vi var nå langt inne i Oslofjorden. Det mørknet mer og mer
og det regnet mer og mer. Til slutt sto vi bare bredbent på dekk med armene
hengende rett ned. Da buldrer det i mørket og forbi oss på babord side glir Colorline Fantasy, glitrende opplyst og på skutesiden med kjempebokstaver staver
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vi: G-Ø-Y-P-Å-V-A-N-N-E-T? Gøy på vannet!! Jeg kan forsikre at det var ingen
som lo om bord hos oss!
Etter runding ved Moss gikk vi sydover i svake vinder. Arild oppfattet en svak
vindskiftning ved inngangen mot mål og vi lyktes med å “ta” et par båter straks
vest for Strømtangen fyr. Vi gikk i mål ved 01-tiden på natten. I Fredrikstad lå
alle fartøyene samlet ved øya Isegran. Det ble arrangert konkurranser for ungdommene om bord. Blant annet padlet man i egenbygde pappbåter. Ikke alle
var bra, men alle kom i mål! Vi kunne også studere gjenoppbyggingen av skonnerten “Mohawk”, som ble påseilt og senket i Holland. Her lå også en annen
kjent risørbåt, nemlig Karl Wilhelm Nilsens tidligere båt, “Isolde”, i all sin glans
og like vakker som før. Ellers brukte vi mye tid på å tørke klær og utstyr. Vi
fyrte i ovnen med Tores ﬁnhøvla møbelved og hang seilerdresser og gensere,
strømper og jeans på alle de kroker og snorer vi kunne ﬁnne. En av båtens
kikkerter var også vannfyllt og så mer ut som et merkelig mobilt miniakvarium.
Gõran, som av profesjon er optiker, så bekymret ut. Men Tore viste seg som en
handlingens mann og skrudde resolutt fra hverandre kikkerten med alle dens
linser og prismer og la dem til tørk på luka! Vi vet ikke om kikkerten ble bra etter
denne noe umilde behandling, men, som Tore sa, vannet er borte!!
På brygga sto så plutselig “Risør II Sweden Teams” bil med store skilter på
sidene. Det var Asta og kompani som hilste på med “smõrgåstårtor” og bløtkake. Stor jubel og stor forundring, hva var smõrgåstårta for noe? Alt ﬁkk sin
forklaring og smakte utmerket. På ettermiddagen gikk hele besetningen i
prosesjon med vimpler og ledet av trommevirvler, gjennom deler av Fredrikstad, til felles samling og premieutdeling. Vakre tall og nesten alle ﬁkk premie,
til og med skipskatten om bord på “Flekkerøy” (“Trossa” heter den lille pusen).
Jubel ble det også over den nye vandringspremien, “Den Gylne Pumpen”,
som gikk til Risør II for det best bevarte og restaurerte fartøy. Sen ettermiddag vinket vi farvel til nye og gamle seilervenner og gled ned elven. Vi snirklet
oss ut av skjærgården og rakk ﬁnt forbi Søsterøyene før solen gikk ned. Litt
seiling over fjorden ble det og en vakker morgensol langs kysten. Vel inne i
Risør-skjærgården dreide vi bi på Østerfjorden, tok ned og beslo seilene. Allerede ved 07-tiden la vi til på nokken av Dampskipsbrygga og spiste resten av
“smõrgåstårtan” som frokost. Sirkelen var sluttet.
Jeg vil gjerne takke Asta og cateringfolket for god forpleining, for øl, drikke, tårtor og for deres reiser og oppmøte i alle våre havner! Og til kamerater om bord i
sol og regn, hav, havner og skandinavisk sommernatur:

TAKK FOR TUREN ! Og til Risør II og hennes mannskap:
LYKKE TIL AND KEEP SAILING
Jan Erik Eriksen
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