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Lederen har ordet

Risør II-nytt

I år er det hundre år siden redningsskøyta Risør II, med
byggenummer 30 gikk av stabelen fra båtbyggeriet på
Holmen i Risør. Den ble i all hast bygget som erstatning
for RS 24 Risør, som forsvant i stormvær 4. desember 1913.
Folk fra byen samlet inn penger for å skaffe distriktet en ny
redningsskøyte. Den nye Risør var stasjonert i redningstjeneste i Risør i 7 år, og
var etter det stasjonert ved Rasvåg på Hidra og ved Fosnavåg ved Ålesund fram
til 1937, da den ble solgt ut av Redningsselskapet til nye eiere i England. Historien forteller om engelsk krigstjeneste i den engelske kanal. Ved en tilfeldighet ble
den i 1985, kjøpt tilbake til Risør, ved hjelp av en lokal bank og opprettelse av en
stiftelse og salg av andelsbrev. "Hele byen" kjøpte andelsbrev i den sagnomsuste
redningsskøyta!
Den viste seg å være i svært dårlig forfatning, så i årene 1988-1991 ble den totalrestaurert ved hjelp av AMO-midler og tusenvis av dugnadstimer, og velvillige
sponsorer.
Siden 1992, da den var ferdig rigget og klar for sjøgang, har den hatt mange
begeistrede medseilere med på tur. Den har vært sertifisert for charterturer, med
kvalifiserte skippere, og den har også vært en sterk regattaseiler, både i lokale regattaer, Nordisk Seilas og Cutty Sark Tall Ships Race. Mange skolebarn har vært
på tur, og i de senere årene har den introdusert deltakere på Voksenopplæringa for
sjø, holmer, vind og båtliv, noe som virker skremmende spennende for våre nye
landsmenn og kvinner.
Risør Trebåtfestival er en publikumsvennlig fest hver august. Stiftelsen, og senere
Venneforeningen til Risør II deltar aktivt med salg av div. mat, men også med
"åpen båt" og tilgjengelighet for alle. Hver 17. mai er det en selvfølgelighet at
skøyta er med, pyntet med signalflagg, norske flagg og bjørkeris, liggende som
scene i Indre Havn, for alle dagens 17. mai talere.
Risør II er byens båt. Som medlem i Venneforeningen kan man være med på turer,
det være seg i skjærgården, til Jomfruland, konsertturer til Arendal og Langesund,
til Danmark eller Sverige, eller bare en fisketur. Risør II er den eneste av de gamle
redningsskøytene som er tilgjengelig for alle (helst medlemmer). Den er den siste
av båter på litt størrelse hjemmehørende i Risør, og som er et minne om sjøfartsog seilskutebyen Risør og våre skipsbyggingstradisjoner. Forts. neste side.
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Jeg håper at vi i Risør II sitt hundrede år får Risørs innbyggere på nytt til å åpne
øynene for den flotte redningsskøyta som byen har. Slik at venneforeningen
vokser seg stor og får mange aktive medlemmer som kan styre skøyta inn i nye
100 år med seilaser, regattaer og hyggelige turer i skjærgården.
Berit Weiby Gregersen
Leder for venneforeningen

Årets hvitveistur til Jomfruland
Årets første medlemstur var den tradisjonelle hvitveisturen til Jomfruland søndag
27. april. Båten var fullastet, og mange heiv seg med i siste omgang når de så den
flotte værmeldingen for dagen. Flere var også med for første gang, og jeg tror
turen ga mersmak for de fleste. Det eneste aberet med en totalt vindstille dag, er at
det ikke er aktuelt med seiling..
Hyggelig prat og solskinn fulgte oss hele veien til Jomfruland, selv om vi var flere
som hadde glemt at trekken er litt surere ute på sjøen – så alle ullpleddene ble tatt
i bruk, og fikk en god lufting etter en lang vinter.
Vel på land delte vi oss i små grupper som utforsket denne vakre øya full av
rullestein etter istiden, og for ikke å glemme full av blomstrende hvitveis og
gullstjerner. Våren har fått en pangstart i år, og flere av turdeltakerne fant det også
fristende med en forfriskende dukkert i det ti grader kalde vannet!
Den friske sjølufta fikk flere av barna til å ta seg en lur på hjemturen – både
gummibåten og en av køyene ble tatt i bruk, mens Dag og Nils førte oss sikkert
hjem igjen etter en strålende dag, som hadde gitt oss en forsmak av sommeren.
Berit
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Canal Street 2014 (23. - 26. juli)
Risør II har i mange år vært en del av tilbudet Canal Street har hatt til sine artister.
Vi har tatt med kjente og ukjente artister på skjærgårdstur. Til gjengjeld har vi
kunnet tilby våre medlemmer å være mannskap mot gratis inngang på konsertene.
Canal Street er en av Norges aller fineste musikkfestivaler og har sine røtter i jazz
og blues. Festivalen arrangeres i 2014 for 18. år på rad. En av festivalens
kjennetegn, er bruken av spesielle arenaer der særpreg og opplevelse går hånd i
hånd med musikalske møter. Masse gode minner, hyggelige stunder og glitrende
konserter! Har du lyst til å være mannskap, en dag eller flere dager, med
overnatting i båten, så gi beskjed til: dilestad@online.no
Av årets artister kan nevnes: Øystein Sunde, Magnolia Jazzband, Thomas Dybdahl, Anne Grete Preus og Patty Smith.

BLOMSTERFORRETNING
Strandgata - Risør
Tlf 37 15 01 64/37 15 03 15

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

VÅR LEVERANDØR AV MALING, LAKK OG BUNNSTOFF

www.jotun.
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Vårpussen 2014
Vårpussen i år startet med at vi tok ned mesanmasta, primært for å få satt
den godt inn med olje, men også for å få montert radarantenna, som vi har
hatt liggende i tre år. Og i samme slengen ble hornet montert, som vi også
har hatt liggende i mange år, etter at det forrige falt ned fra stormasta.
Det var forøvrig akkurat da vi fant ut at masta var pill råtten i kjerna, og
den ble derfor skiftet året etter.
Men tilbake til årets vårpuss. Dekket fikk også et strøk rå linolje, men det
ble ikke helt vellykket, bortsett fra at et klebrig dekk gjør at har man
først satt føttene på dekket, ja så sitter de der. Dvs at faren for å skli
på dekket er sterkt redusert.
Morten på Risør Båtsenter var også i år behjelpelig med å få masta ned, mens
reising av masta gjorde vi selv ved hjelp av piggen til storseilet. Dette
arbeidet ble gjort mens båten lå ved kai, men det er mye arbeid som krever
at båten ligger tørt, og mandag 28. april ble den heist på land på Holmen
som vanlig. Det gikk knirkefritt for seg denne gangen også, og den dagen
Sjøsenteret mister sertifiseringen på krana, vil gjøre det vanskelig for
oss. Så var det på med oljehyra og til å høytrrykkspyle under vannlinja.
Heldigvis har de en kraftig maskin for dette, så det gikk unna i en fei.
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Jotun er også i år vår sponsor på maling, lakk, olje og ellers andre
båtprodukter, noe vi setter stor pris på, og i forkant av vårpussen, kunne
vi hente ut et lass med produkter hos Knutsen Jernvare. Og disse produktene
fikk etter hvert ben å gå på, det ble spylt, vasket, pusset, grunnet,
sparklet, stoffet, malt, lakket, skifter olje, skiftet filtre, ja til og
med banket rust (av vinsjen). Og det ble montert og koblet, og eureka, så
virket både den nye kartplotteren, AIS'en og radaren, og finner man ikke
veien, og unngår man ikke grunnene nå, så er det ihvertfall ikke vår skyld!
Været var med oss den uken på land, med en noe sur vind noen dager
riktignok, men uten regn, før vi fikk noen få dråper den dagen båten igjen
fikk vann under kjølen, så arbeidet gikk greit unna. Vi kunne nok til tider
vært noen flere dugnadsarbeidere, men heldigvis holdt "den harde kjerne" ut
til the bitter end, så nå ligger den der, på sin faste plass, og venter på
de første passasjerene som skal på tur allerede dagen etter sjøsettingen.
Dugnadsfolket har bestått av Torfinn, Per, Nils, Berit, Inge, Anders, Kjell
og undertegnede, samt Jeppe som har bidratt med sine kunnskaper og sine
arbeidslister Vi føler nå at båten fremstår i bra stand, i dette hennes hundrede
år.
for dugnadsfolket
Dag
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Et historisk klipp fra 1986 der Risør II deltok
på Trebåtfestivalen for første gang.

Etter hjemkomsten i januar 1986 lå skøyta i Indre Havn og ble av og til
brukt til korte turer. Imens jobbet en håndfull karer for å stable på beina
både kapital og begeistring for Risørs nye prosjekt. Mange kreative tiltak
ble gjort for å skaffe penger som i første omgang skulle finansiere kjøpet
og dernest brukes til restaureringsarbeidet. I desember ble skøyta dratt inn
i Ånon Kittelsens gamle båtbyggeri på Lekerøya og arbeidet med å restaurere skøyta startet så smått........
Resten av historien kan du lese i "Unn deg et eventyr" - boka om RS 30
Risør II
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Risør tlf. 37 14 76 00

Brokelandsheia
3737
1515
3560
5006
Søndeledtlf.tlf.
www.sor.no
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Gaven til den som har alt!
Den spennende historien om
redningsskøyta R/S Risør II.

NÅ KUN KR. 150,bestill på post@risor2.no

RISØR
TREBÅTBYGGERI A/S
Tlf (+47) 37 15 02 66
Faks (+47) 37 15 09 22

risor.trebaat@woodenboat.net
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Grønningv.n 37 A, 4950 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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KURS I PRAKTISK SJØMANNSSKAP
På tidligvinteren ble kurset kunngjort i samarbeid mellom Foreningen Kysten
og venneforeningen til Risør 2. Kurset fikk 12 påmeldte mannlige deltakere,
startet opp i februar og går hver onsdagskveld i tre timer og varer framtil omkring
St.Hans. Kurset holdes i inspirerende maritimt miljø, i huset til Risør Sjømannsforening på Kastellet. Kursleder er sjøkaptein Karl Wilhelm Nilsen, en inspirerende og tålmodig kilde til delvis glemte ferdigheter. Han må ha flere hundre
knuter og knop i sine hender og i tillegg går han ikke av veien for å by på en
Evert Taube vise eller tre og gode sjømannshistorier. Det han ikke vet og kan om
knuter, knop og deslike er knapt verdt å vite. Han er kreativ og gir de litt uerfarne
av oss trinnvis innsikt i et fagområde som han selv tilegnet seg som smågutt takket være to bestefedre med lang fartstid på seilskuter. Det unike ved kurset er, i
tillegg til Karl Wilhelm som forvalter denne dels glemte kunnskapen, at knuter
som har stor nytteverdi ombord i båt også kan benyttet til nytteartikler som
brikker,matter osv.

NOEN KURSTANKER

Det er viktig at kunnskap og ferdigheter, som kurset byr på, ikke går i glemmeboka, men forvaltes godt gjennom et slikt kurs. Det er å håpe at dette kurssamarbeidet får en fortsettelse. Spørsmålet er om ikke skolene i kommunen,
både ungdomsskolen og den videregående skolen, burde kunne velge temaer
fra dette kurset til f.eks. valgfag i skolen. Kurset baserer seg på det hevdvunne
pedagogiske prinsippet; "learning by doing" og ivaretar gode og også lokalbaserte
kunnskaper og ferdigheter,på en utmerket måte. Det kan forøvrig nevnes at vårens
kursdeltakere har inngått en avtale med kursleder Karl Wilhelm,om en fortsettelse
av kurset til høsten og det betyr nok at det vil befinne seg både matter og brikker
under juletreet i år. Til eventuelle kvinnelige interesserte er det verdt å nevne at
dette kurset også skulle kunne egne seg godt for kvinner, både med og uten erfaring og interesse for håndarbeid.
Reidar Johannesen
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Risør Trebåtfestival går i år fra torsdag 31. juli til lørdag 2. august.
Årets tema er «Trebåter i redningsselskapets tjeneste».
Risør II er i år 100 år, de fleste redningsskøyter er bygd i Risør og favner de
største konstruktørene. Alle de redningsskøytene som overlevde krigen eksisterer
fortsatt og disse blir en viktig del av Risør Trebåtfestival 2014.
I år skal festivalen lage stas på Risør II som er 100 år, og det blir mange spennende historier å fortelle om redningsskøytene og deres innsats.

Gla'mandag -5%
på alle dagligvarer du handler hos oss hver mandag.

www.joker.no

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

Strandgata 9 - 4950 Risør
tlf. 916 26 878
tove@hagane-skotoy.no

Storkiosk · Hamburger · Pizza

Åpent til 23 - Tlf. 37 15 10 90

RISØR FYSIKALSKE INSTITUTT
www.risorfysikalske.no

Risør
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45

Ditt spisested i vannkanten
Strandgaten 2
Tlf. 3715 0099

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

Tlf. 3715 1640
risorsko.no
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Risør tannlegesenter
Strandgt. 15 - 4950 Risør

Tannlegene
Erik Nilsen tlf. 37 15 51 71
Sverre Aukland tlf. 37 15 09 81
Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

Restauranthus
ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

Strandgata 23
tlf. 3715 0777

S. Sørensen´s Frisør
Kragsgt.22 A - tlf. 3715 0693
mademoiselle@online.no

Arnfinn Langemyr
Storgaten 12
Tlf. 958 23 366

barberer@hotmail.com

SALG - SERVICE - OPPLAG

Holmen
Alt du trenger til båtturen
Tlf. 37 14 39 50
www. sjosenteret-risor.no

INTERSPORT RISØR
TORVET 3, 4950 RISØR
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Onsdagstreffet
Onsdagtreffene fortsetter på Kastellet. Så hvis du vil komme og ha en
sosial kveld med andre medlemmer kan du komme på Kastellet kl. 18, den første
og tredje onsdagen i hver måned. For møtedatoer: sjekk www.risor2.no

Vel møtt!

Støtt Risør II gjennom Grasrotandelen
Det fullstendige navnet vi er registrert på er:
venneforeningen Risør II

Takk for din støtte og tips gjerne andre om å gjøre det
samme!

DELIKATESSEBUTIKK
SERVERING MED ALLE
RETTIGHETER
ENGROS
CATERING
TLF. 37 15 23 50

Tlf. 37 15 09 11 - faks 37 15 00 05
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Alle vet at Sørlandet og Risør er
sommer, sol, hvite hus og
glatte svaberg.
Men dagens Risør er mye mer. Målbevisst satsing
på kunst, kunsthåndverk og design gir byen et
enestående miljø for kunstopplevelse og kunst
nerisk virksomhet - og ikke minst for etablering og
næringsvirksomhet.
Trivsel og miljø sammen med godt utbygd infrastruktur, kompetent arbeidskraft og spesielt gunstige
virkemidler, gjør det utfordrende og gunstig for
næringslivet å satse i Risør.
Vil du gjennom næringsutvikling være med å
utvikle Risør videre,
Kamilla Solheim
næringssjef

Per K. Lunden

ordfører

Tlf. 37 14 96 00
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LEKRE KLÆR FOR LEKRE
JENTER I ALLE
STØRRELSER OG ALDRE!
Kragsgt. 10 4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no
www.libris.no

Risør Guldsmedforretning
AS

Kragsgate 6
4950 Risør
Tlf. 3715 1484

Kom til Risør og til Det Lille Hotel!
Bo som en innfødt i verdens fineste lille by!
Kontakt oss for et godt tilbud:
Tlf. 37 15 14 95
E-post: info@detlillehotel.no
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Ode til Risør II
I denne by vi har en båt, vakker skøyte - ikke yacht.
Den skal gjøre Risør gavn, "Risør II" er skøytas navn.
Historie er spennende når vi har den i hendene.
Skjebnens veier vet vi ei! Risør I tok denne lei....
RS 24 Risør heiste sine stormseil, da den reiste
For å redde mann og båter, nødrop lød i stormens låter.
"Risør I" var hvitmalt, blank, da den utpå havet sank.
I et stormkav, dro på pletten ut på jobb i nittetretten.
Det ble stille etter det. Redningsskøyta selv gikk ned.
"Ingen båt vi har i havn som kan lindre Risørs savn!"
Stor basar holdt på "Totalen", samlet penger inn fra salen.
No'n øre her, en krone der, det strømmet inn fra fjern og nær.
"Selskapet" i Horten gikk inn med resten så vi fikk
bygget opp en ny på Holmen med den rette skrogfasongen!
Hva de klarte dengang da, synes vi er veldig bra.
Som fugl Phønix opp fra havet "Risør II" sto ferdiglavet.
Sjøsetting i nittefjorten, redningsbåt av beste sorten.
Hvitmalt, vakker, ny i kjolen, lyste den om kapp med solen.
Et arbeidsliv på havet startet herved, - hvordan det utartet
vet vi litt om, ikke alt, det vi vet er neppe galt.
Og nå skal du straks få høre hva en redningsbåt fikk gjøre.
- ut i styrtregn, snø og kav, berge menn fra storm og hav.
Mange menn kan skøyta takke for at "fokka lot seg bakke",
mangt et barn beholdt sin far for at bølgen "Risør" bar.
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Skøytas første seks-sju år: stasjonert i byen vår!
Deretter ble Hidra stedet, - dermed dro den ut av redet.
I Fosnavåg ved Ålesund hadde den stasjon en stund.
Der hvor havet bryter høyt, "Risør II" tok mang en støyt!
Seilende i redningsfart ble den kanskje slett bevart
- fikk nok noen trøkk i si'a, men den var jo bunn solid, da!
Skøyta den ble slit og sliten, kondemnert! - men i siste liten
kom en mann fra England, "Risør" ga'n "blo' på tann"!
Skøyta skiftet flagg og land. Det var verdenskrig på gang!
John Doves-Martin sto ved roret, nektet plent å gå fra borde!
Krigen raste, kuler sang. "Risør" seilte gang på gang,
i engelsk tjeneste den ble.... - men fienden visste ikke det!
Skøyta fikk i seksogfemti ny motor med enkel klemt i.
Med propell på styrbord side, kunne den på "blankvann" glide...
Andre engelske tok over båten. Som beholdt den gamle låten.
May og Fred de flyttet inn i "Risør" med et åpent sinn.
Paret Bessant bodde sunt og seilte Middelhavet rundt.
Også Risør by ble gjestet, i syttini ble vennskap festet.
Fred han døde i sin båt, i Spania satt May og gråt.
Hun hadde noen tanker inne, Risør by hun bar i minne....
Her vi korter ned på soga, setter oss som trost på "tåga",
titter på hvordan det gikk, hvilken skjebne skøyta fikk......
Fred Olsen gjorde saken smal, tok den hjem fra Portugal.
"Risør II" som sliten ravn, lenge lå i Indre Havn.
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En stiftelse må vi bevege sier Stickler og Hroar Dege
Og andelsbrev til stiftelsen laget Kari Meyer Pedersen.
Som sagt så gjort og veldig bra, men hvor skal vi få penger fra?
Hvem skal båten pusse/trygge så vi får en båt ved brygge?
Lekerøya ble dens base og vi måtte tåle maset
da vi så at båten i "båtten" egentlig var helt pill råtten....
og vi måtte tåle "sølen" DA VI REV NED BÅTEN TIL KJØLEN!!!
Det var så hardt å erkjenne: "råtten båt er vond å vende"!!!
Det ble mange tunge tak, vi fikk vondt i rygg og bak, kjøl ble strukket, spanter reist. Men når skal Rients få riggen heist???
Vi må finne flere penger slik at gjengen ikke slenger,
også skaffe flere planker og få folk på byggetanker!
AMO-midler blir for lite - vi gjør ALT for dette slitet!
Dugnader og lodd i salg, for vi har jo intet valg!
Og så da, som Phønix fugl, sto den der, med hud, til jul!
og vi festet krans på skute, ALLE festet da, derute!
Så kom våren, ingen penger, vi kan ikke vente lenger!
Loppemarked må vi ha, også mere dugnad da....
ENDELIG.... kom den store dagen! Alle hadde sug i magen!
Masse menn'sker strømmet til, så på skøyta, hvit og gild!
Stolt på beddingen den sto, alle måtte hen å glo!
May fra England tittet spent.. og hadde nok no'n tårer kjent.
Båtfødsel er sjelden vare, - det er ikke bare, bare....
grønnsåpe og splint..... slabeiter, spenning.... NERVE, som det heiter...
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Sleggeslaga nådde langt og vi husket, tenkte mangt.
Alle spent rundt skøyta står.... Så roper Lars: "Den går"!!!
Siden går det uker: ÅR! Plutselig så er det vår!
Atter er det grunn til fest, for nå gjenstår SISTE rest!
Siste rest er mast og rigg og gå rundt med hatt og tigg,
få i "havn" det aller siste som står på vår huskeliste...
For nå er det klart for seil, garderobe uten feil.
Verden ligger for vår baug, når vi kaster loss og tau...
Tonn med bly vi bar som pokker, smeltet om til tunge blokker.
Nå skal skøyta tåle ALT, ingenting kan nå gå galt!
For her er en konfirmant, ung, .... men ganske verdensvant!
Tung ballast plassert i kjølen, mange armer har fått føl'n!
Fin kabyss og flott salong og en "garderobe" fjong,
det er gaver fra sponsorer som har åpnet sine porer.
RS Risør II den står ved en milepæl i år!
I hele Risør bys historie er Risør II vår nye glorie.
Risør II har mange venner som nå for dens fremtid brenner!
Skål for skøytas nye giv og et nytt og bedre liv!
Mange år er siden gått. Skøyta seiler like flott.
Fortsatt dugnad, blo' og svette for at dette skal fortsette.
Mange hender tar et tak, Risør II er felles sak.
Bli nå med, - si: "takk som byr" OG UNN DEG DETTE EVENTYR!!
-Og historien fortsetter bare - for vi vil jo helst bevare
denne flotte skøyta vår som er hundre år i år!
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Risør II, den felles arven kjennes på den hvite farven,
RS 30 står i seilet, malt i rødt, du kan'ke feile!
Hundre år, det skal vi feire. Gammel båt med stolte seire.
Vi har nådd en milepæl - og - skøyta den er like hel.
Mange år til vil hun klare, som sagt; bare å bevare,
men vi trenger flere venner med godt humør og sterke hender.
Her du treffer folk du kjenner - og får mange nye venner.
Hvis du liker "hav og havn" er Risør II det rette navn.
Fremtiden den kommer fort. Det er mye vi sku' gjort.
Støtt opp, kom bli med på tur - lytt til vind og motordur...
Sterke hender, hjertet banker, heiser seil med gode tanker.
Etter vårpuss, strev og mas, drar vi ut på kystseilas.
Og la det blåse, regne, storme. Været kan vi ikke forme,
men vær med her, og vær en venn for Risør II og fremtiden.
Anne Grete Strandquist 1992/2008/2014
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