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Lederen har ordet

Jubileumsåret
I år har vi markert at det er 100 år siden Risør II ble sjøsatt.
Jubileet ble markert under Trebåtfestivalen og Risør Festuke,
og vi har hatt en medlemsfest for å feire jubilanten. Risør II
er 100 år, men er fremdeles aktiv og i god form. Noe som er
mulig takket være aktive medlemmer som jobber iherdig med vedlikehold og
reparasjoner, og skippere og mannskap som er ute med skøyta i all slags vær.
Uten medlemmer som vedlikeholder og bruker skøyta aktivt, ville det vært umulig
å holde skøyta i drift. En forening er avhengig av ildsjelene som bruker av tiden
sin på båten. Det kan bli en del frustrasjoner og slit gjennom året, men jeg ser
også hvor mye positivt som kommer ut av dette arbeidet. Ikke bare har vi en
flott skøyte som et smykke i den hvite trehusbyen, vi har også gode opplevelser i
seilaser, spennende regattaer, vindstille rolige vårturer og så bølgende opplevelser
at det kan bli i overkant for noen og enhver. Det å være sammen om å holde båten
i stand, finne løsninger på tekniske
utfordringer, pussing, lakking og maling, gir et godt fellesskap og gode vennskap.
Det er alltid hyggelig å være med ut på tur, og dugnadstimer er også preget av
prat, hygge og kunnskapsoverføring.
Mitt ønske for neste år er at enda flere får opp øynene for alt det positive et aktivt
medlemskap i foreningen gir av opplevelser, økt kunnskap og sammenhold.
Vi har fått penger til nye seil fra Sparebanken Sør, seilene blir sydd nå i vinter. Så
det er bare å glede seg til Risør II bringer oss med på nye seilaser i sitt
hundreogførste år!
Berit
Leder for venneforeningen
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PÅ TOKT I HAGEN (6 – 9. juli 2014)
Ja, for gamle sjøulker som har krysset Skagerrak flere ganger og vært ute en sommerdag før, fortonet nok årets sommertokt seg nesten som å ligge i telt i hagen.
Og den slags er som kjent for småunger! På den annen side er et 3 - 4 dagers
nær-tokt så absolutt et fleksibelt lavterskeltilbud som kanskje kan friste flere med
på sommertur en annen gang…? Et svar på storbyenes Hop on – Hop off busser.
Bernt mønstret rett og slett av i Sagesund for å ivareta familiære forpliktelser.
Og selvfølgelig kom vi lenger enn til hageporten. Vi krysset Hagefjorden vestover
med god bør før vi sløret innover Tvedestrandsfjorden med kurs mot Furøya. Stort
lenger kom vi riktignok ikke, men hvorfor hige etter fjerne kyster når Risør II har
hjemmehavn på verdens vakreste sommerkyst?
La oss rykke tilbake til start - en regntung søndag 6. juli. Mannskapet ankom
slepende på utstyr til noen dagers fanteliv om bord i Risør II: skipper Dag, Torfinn
fra Krana, hans søster Tone, deres felles kusine Bente, hennes hund Shadow,
Bernt, Reidar fra Gloppe og en feriegjest fra Kolbotn. Alle ”mann” alle til tross
for varsel om regnvåte døgn forut.
Som den observante og kysthistorisk interesserte leser for lengst har oppdaget,
kasta vi loss på dagen 202 år siden Slaget i Lyngør. Og så runde tall må selvfølgelig markeres! Vi tøffet derfor vestover forbi Sildodden for å møte Kanonjolla
på Gjeving. Med dårlig seilvind benyttet Torfinn selvfølgelig høvet til å dyppe
makrellsnøret og bestemte lunsjmenyen – grilla makrell tilberedt med Dags
gassgrill på forluka. Et fortreffelig måltid med brød og majones!
Fulle av makrell og pågangsmot kledde tre av Risør IIs Venner seg ut som besetnings-medlemmer på kanonjolla og fikk tildelt hver sin kjempelange åre. Her var
det viktig å konsentrere seg og holde takta for å unngå pinlige smell med åra foran
eller bak. Heldigvis er jolla utstyrt med motor for transportetapper uten tilskuere.
Det var absolutt mer enn varmt nok under ulljakka og hatten da vi rodde gjennom Lyngør på vei til gudstjeneste på Askerøya. En ganske langdryg forestilling
der vi sto som pynt i bakgrunnen og nøt synet av Risør II som lå malerisk i profil
med Lyngør dekorativt i bakgrunnen. Etter en ny rotur og salutt i Lyngør klatret vi
igjen fornøyd om bord hjemme på Risør II. Seil er mer behagelig enn årer!
Toktets første overnatting var inntil fjellet på en holme rett utafor Lyngør. Dag
og Torfinn satte garn for å sikre middag neste dag. Morran etter trakk Dag, denne
gang assistert av Tone, en pen fangst lyr som ble suppe á la Torfinn da vi lå trygt
fortøyd ved brygga på Furøya.
For meg og flere til var skipshund et nytt innslag om bord. Shadow viste seg
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raskt å være en omgjengelig og hyggelig fyr som kom godt ut av det med resten
av mannskapet. Men gleden var størst på de tobeintes side. Med en gang vi fikk
litt vind i seila og dekket ikke lenger var i vater, krøp Shadow med halen mellom beina til matmor Bente. Og enda verre var det å komme på land for å gå på
do eller under dekk når det var leggetid. Men i land må en hund når trykket blir
for stort. Vi fant en løsning etter litt prøving og ganske mye feiling. Blant annet
testet vi sjørøvermetoden – altså gå planken og hopp i havet. Og redningen var
selvfølgelig redningsvest – montert bak fram. Med beltet som håndtak kunne
Shadow ganske greit låres ned i gummibåten eller ned leideren. Han fant seg etter
hvert i den nedverdigende prosedyren - ganske slukøret, nesten litt flau.
Jeg glemte nesten været som ble vesentlig bedre enn Yr ville ha det til på forhånd.
Seilasen fra Lyngør til Furøya var velsignet med nydelig sol og tidvis frisk
seilvind. Først slør mellom Askerøya og Sandøya, og så gikk det som nevnt slag
i slag nedover Hagefjorden. Vi solte oss inn i Tvedestrandsfjorden og avsluttet
seilasen med et par svalende pils på restauranten på Furøya. Dag tre var mer
vekslende værmessig. Tone navigerte og slørte oss trygt og effektivt i omtrent det
samme sporet som dagen før. Vel fortøyd i Håkonsund ved Lyngør tvang et forrykende tordenvær oss til samling under bomteltet som til stadighet måtte tømmes
for store mengder regnvann. Onsdag solte vi oss hjemover med ganske mye vind
rett i baugen.

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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Disse linjene fra årets sommertokt er neppe egnet til å rekruttere deltakere fra ekstremsportveka i Voss til neste års tokt – det være seg Nordisk seilas eller tur i mer
hjemlige farvann. Beretningen kan kanskje lure den uinnvidde til å tro at dager
om bord i Risør II er kjemisk fri for begivenheter å skrive hjem om. Men mange
av skøytas venner veit at dette er feil. Rett nok kan det være mange timer med lat
prat, dorging eller døsig meditasjon. For dem som ikke tørner inn straks det er
midnatt, er en nightcup eller to på dekket heller ikke å forakte. Men så gryr dagen
med frisk bris eller liten kuling, eller en front gir plutselig vindøkning. Og da kan
seilasen straks gi mannskapet artige utfordringer med sjøsprøyt og litt adrenalin i
blodet. Og stadig vekk skal der jo ”angöras en brygga” eller en naturhavn.
Blir det sommertokt 2015, er sjansene gode for at jeg mønstrer på igjen! Og håper
ikke det skremmer altfor mange fra å melde seg på. Takk for nok en uforglemmelig sommerseilas! Kroppen blir kanskje litt støl etter late dager om bord, men
sjela…
Anders fra Kolbotn
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Canal Street 2014
Vi møtte opp som vanlig på tirsdag i Canal Street uka, som i år var uke 30, for å være
med på arrangementet på Store Torungen. Dette er en form for kick off for staben i
CS, og er et hyggelig treff der ute, med mye god mat og drikke, samt noe underholdning.
Som i fjor var Svenn mannskap, i tillegg til Brit. Vi fortøyde som vanlig inne i bukta
bak moloen, men for å forhindre at vi ble stående på når sjøen sank, som i fjor, var vi
påpasselige med å kontrollere vannstanden. Og når det sank slik at båten tok bunnen,
bakket vi ut og lå utpå resten av tida selskapet varte. Men vi fikk med oss bespisningen, som i år var østers, grillet lam og diverse tilbehør.
Når selskapet var over la vi baugen inn mot utsiden av moloen, og tok ombord folk og
last.
Onsdagen var det konsert ute på Lille Torungen, med Thomas Dybdahl og band. Vi
var som vanlig fraktebåt, og vi gikk ut i god tid før lydprøvene og konserten. De ble
satt i land fra en mindre båt, da det er vanskelig å komme inntil med Risør ll, pga alle
småbåtene som svirret rundt. Etter lydprøven kom de ombord igjen for å slappe av før
selve konserten, som forløp strålende skulle man dømme etter applausen, i et aldeles
nydelig sommervær.
Etter konserten var det bespisning ombord, som artistkontaktene disket opp med,
tapasretter denne gangen, som smakte fortreffelig. På vei inn gikk vi via Merdø for en
dukkert, noe de satte stor pris på. Vel inne i Pollen takket de for seg og roste arrangementet med Risør II.
Torsdag og fredag forløp uten oppdrag. Det var planlagt en tur med Pattie Smith, og
de tok ombord mat og drikke i mengder, men etter et par timer tok de det på land
igjen, da dama visstnok var for trøtt til tur på sjøen. Virkelig synd for henne, for været
var fortsatt strålende.
Men jeg fikk med meg konserten med dama, og det ble en uforglemmelig opplevelse,
hvor hun hadde med både sønn og datter i orkesteret.
Lørdag var det konsert med Øystein Sunde på Buøya som ligger nord for Eydehavn,
og vi var backstage for de. Det var en hyggelig gjeng, som ga klart uttrykk for at arrangementet med Risør II var meget vellykket. Det ble spist og drukket, og de fleste
hadde seg en dukkert i sjøen. Da de skulle fraktes til Arendal med bil, la vi like godt
veien hjemover, da vi allikevel var et stykke på vei.
Det var også i år om mulig enda dårligere interesse blant medlemmene for CS, så det
er vel fare for at dette var siste gang vi var med der. Det er synd, for det er et tvers
igjennom hyggelig arrangement, som jeg ihvertfall, har hatt stor glede av.
Hilsen Dag
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JUBILEUMSFEST
18.oktober inviterte Venneforeningen til jubileumsfest i anledning
Risør IIs 100-årsjubileum. Festen ble holdt i sjømannsforeningens
lokaler på Kastellet. I overkant av 30 medlemmer fant veien til festen.
Ordfører Per K. Lunden overrakre en gavesjekk fra kommunen
på kr. 5000.
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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

11

Risør II-nytt

HER HAR VI DET GØY - EN
MASSE KLÆR TIL GÆRNE
JENTER I ALLE ALDRE!
Kragsgt. 10 4950 Risør
Tlf: 37150755 lindstol@libris.no
www.libris.no

Risør Guldsmedforretning

INTERSPORT RISØR
TORVET 3, 4950 RISØR

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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REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER
POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44
FAKS: 37 15 24 01

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

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

Strandgata 23
tlf. 3715 0777

Kragsgt.22 A - tlf. 3715 0693
mademoiselle@online.no

Ønsker du å bestille tur med Risør II,
eller kan du tenke deg å bli med på
noen av sesongens turer?
Ta kontakt: post@risor2.no
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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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Med R/S Risør2 til Kystens Landsstevne 2014.
Mandag 13.juli var det avreise for R/S Risør2 med kurs for Oslo, og Foreningen
Kystens Landsstevne i Bjørvika 17. – 20.juli 2014.
Det faste mannskapet var Dag L. Ilestad, Nils Thuv og Torfinn Røed. Øyvind
Christoffersen mønstret på som fotograf og Kjell Kvernvik og Tore Værland som
hhv. 1. og 2.fender.
De 8 dagene i østerled var opplevelsesrike og fine, ikke først og fremst pga skarp
seiling, selv om det også var noe av ingrediensene. Denne turen ble særlig et
møte med store deler av kystens tradisjonsbåter, og mennesker som har en felles
interesse av historiske båter og kystkultur.
Grunnlovskonvoien 1814-2014 langs norskekysten, i regi av forbundet Kysten,
skulle innom Risør tirsdag 14.juli. Siden R/S Risør2 hadde i oppdrag å være
følgebåt for kanonjolla “Øster Riisøer” 3 på vei til Landsstevnet, ble det avgjort
at vi skulle forlate Risør et døgn før Grunnlovskonvoien. Kanonjolla “Øster
Riisøer” 3 hadde som tidstypisk fartøy fra perioden rundt 1814 fått i oppdrag
å avfyre salutter under åpningsseremonien utenfor operaen i Bjørvika, med
selveste stortingspresidenten på plass. Det skulle derfor tatt seg ut om vi hadde
blitt akterutseilt fra resten av konvoien og ikke rukket inn i tide til dette viktige
oppdraget!
Utenfor Grønnholmgapet denne mandag formiddag var det noe rotete sjø, uproblematisk for R/S Risør 2, men masta akterut på kanonjolla “Øster Riisøer”
3 pendlet en stund fra side til side faretruende lik en metronom. Kanonjolla sitt
rutinerte mannskapet, Ronald Ramberg og Karl Wilhelm Nilsen, hadde god kontroll. Sjøen la seg etter hvert og ferden videre denne første etappen mot Horten
gikk som på skinner, i 5-6 kops fart.
Vår lokale konvoi ankom Horten sein kveld/natt. Ronald Ramberg på Kanonjolla
hadde gjort avtale med Horten verft om at vi kunne fortøye for natta ved en av
Marinebasens båter som lå i opplag.
Vi våknet tirsdag morgen til sørvest frisk bris. Storseil og fokk sto stramme, og
det var fin bør i retning Drøbak og Oscarsborg. Konkurranseinstinktet våknet
hos det faste mannskapet på R/S Risør2, fokka spridd og mesanen ble heist. R/S
Risør2 sto i fare for å bli tatt igjen av en annen farkost som skulle til Landsstevnet. Det var vikingskipet “Åsa” fra Akkerhaugen, en tro kopi av Osebergskipet, som seilte raskt med sitt råsegl. Tilfeldigheter gjorde at vi ankret opp den
kvelden på samme brygga som vikingskipet, på vestsida av Oscarsborg festning
i Drøbaksundet. Det ble et trivelig bekjentskap med mannskapet, alle som en
kledd i tidstypiske klær. I tillegg ble det tid til å se seg omkring på det Oscars-
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borg Festningsmuseum.
Risør sin delegasjon til Landsstevnet dro videre mot Oslo onsdag formiddag. Etter ca. 3 timers tur for motor i det fine sommerværet ble vi møtt av et kobbel av
havneguider i gule t-skjorter. Alt virket velorganisert, som det også skal være når
300 skip, fartøyer og båter skal ha plass.
R/S Risør 2 lå fortøyd sammen med et stort antall av landets gjenværende tradisjonelle los, - og redningsskøyter.
Hele festivalområdet i havneområdet utenfor Operaen var disse dagene spekket
med maritim kultur og aktiviteter på sjø og land.
Som en kuriositet vil vi nevne at R/S Risør 2 sin lettbåt på denne turen var Morten
Homme sin nye selvbygde 12 fots pram. Ronald og Karl Wilhelm hadde landlov
første ettermiddag og benyttet derfor anledningen til å ro prammen over havnebassenget. Det var visstnok dårlig med fortøyningsbolter innerst i havna, men
disse gutta lot seg ikke stoppe med det. Prammen ble observert fortøyd godt opp
på Operataket. Et fornøyelig innslag for publikum, og opptrinnet var et brukbart utstillingsvindu for John og Jørgen sine prambyggerkurs på Moen i regi av
Kystlaget “Øster Riisøer”!
Flere R/S
Risør2 medlemmer kom landeveien til Landsstevnet. R/S Risør 2 var aktive på
fellesstanden “det maritime Risør” hver dag. Boksalget tok seg noe opp mot slutten av uka, mye takket være offensive og kreative salgsfremstøt fra Torfinn. Dette
sammen med Asbjørns medbrakte sveivegrammofon og kulinariske blåskjellretter
ble etter hvert en publikumsmagnet.
Fredag kl. 15.00 deltok R/S Risør 2 i jubileumsregatta. Det var lite vind under
regattaen rundt Hovedøya, men Aril Larsen og mannskap fikk en respektabel plassering. Likevel slått av Asbjørn Østerholdt med spissgatteren “Bragd”, som kom
på en fin 2.plass.
Lørdag kveld ble mye av standen rigget ned. Risørbåtene, R/S Risør 2, spissgatteren “Bragd” og kanonjolla “Øster Riisøer” dro fra Bjørvika søndag kl. 09.00. Et
strålende sommervær, men lite vind. Så lite, at til og med Asbjørn ba Dag om å få
henge på slep sørover med sin spissgatter. Det var flatt vann og solskinn og varmt
ut Oslofjorden. Den største utfordringen for vakthavende ble for det meste å passe
på solkrem og snu mannskapet med jevne mellomrom. Vi holdt jevn fart for
motor sørover mot Vestfoldkysten. Det var opplevelse å se hvordan Kanonjolla
med sitt mannskap holdt koken på de lange etappene. Silhuetten av Kanonjolla
med Dannebrogen blafrende akterut i solnedgangen rundt Verdens Ende er minnerik.
Eneste stopp på hjemturen var overnatting i Stavern havn. Grytidlig mandag
morgen ble noe mannskap observert på leting etter et lokalt bakeri, mens andre
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av mannskapet benyttet anledningen til en liten tur langs Staverns kjente Trebåtbrygge.
På siste etappen hjem var det antydning til noe vind, og “Bragd“ ble sluppet
utenfor Jomfruland. Det ble litt strekk i feltet til Risørbåtene. Mannskapet på R/S
Risør 2 tok seg tid til et strandhogg utenfor Sildholmen for en forfriskende dukkert, før vi fortøyde som planlagt ved Tollbua på ettermiddagen.
Da var Dag allerede klar til å ta med R/S Risør 2 til Canal Street i Arendal tidlig
neste morgen. Et av flere oppdrag for R/S Risør 2 og mannskap utover sommeren.
Tore Værland										
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I mai var Risør II på tur med Risør barneskole, klasse 7a og
b. De har et prosjekt der de lærer om livet og miljøet i havet
og på strendene.
Samtidig samler de inn forskingsdata for Havforskningsinstituttet i Bergen. Her følger fire rapporter fra turen:
Thomas:
Jeg og Sophia fulgte Zubayda fram til politistasjonen. Alle møtte opp utenfor
stasjonen iført redningsvest. Bernt sto der allerede sammen med Nils og Asbjørn.
Vi sto de der og snakket sammen helt til Bernt brøt stillheten og begynte å snakke.
Han ledet oss videre til Asbjørn som forklarte visse ting. Asbjørn forklarte oss
om seilskuten. Han forklarte om masten, seilet, fall, gaffel, og noen andre ting.
Alle sto og hørte på mens han forklarte. Til slutt fikk vi gå om bord. Vi skulle
ikke bruke seilet denne gangen, men motoren isteden. Det var ganske vindstille
uansett.
Jeg satte meg oppå en grå gummibåt. Noen andre hadde satt seg fram i
båten. Det var også noen kasser vi kunne sette oss på.
Vi seilte ut ved siden av Skomakerskjær og fortsatte ut mot venstre Finnøya. Så
svingte vi rundt tuppen for å trekke vårt første garn. Etter det var trukket opp dro
vi videre i retning neste garn. Vi la fangsten opp i noen bøtter og fat med vann
oppi. Jeg snakket med de ved siden av meg og tullet litt. Jeg gikk litt fram og
tilbake og så på det vi hadde trukket opp. Etter en stund kom Cathrine bærende på
en tang bit som hun spurte om jeg ville smake på. Den smakte overraskende mye
tran.
Asbjørn satt bak i båten med roret og snakket. Nils gikk rundt i båten og
så på ting. Og Bernt undersøkte krabber og fisker. Så snakket jeg litt mer med folk
og gjorde litt andre ting.
Til slutt spurte Bernt meg om jeg kunne ta en trål og gi den til Asbjørn.
Han sa at jeg skulle ta med meg en annen. Så jeg gikk og spurte Khalid. Før vi
kunne kaste trålen ut måtte vi vent til vi kom oss over en kabel som lå i veien. Jeg
fulgte med på GPSen som viste hvor ledningen var. Etter ett eller to minutter sa
Asbjørn at vi kunne hive den uti. Jeg senket den sakte ned i vannet, og da den traff
vannet slapp jeg tauet og lot Khalid ta over. Han senket den helt ned til bunnen.
Da den traff bunnen sa Asbjørn at Khalid skulle slippe slik at han kunne lage en
knute. Etter det gikk jeg og satt meg på gummibåten igjen.
Etter en stund med seiling kom vi endelig inn til land. Vi var rett utenfor Finnøya.
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Emil T hoppet i land før alle sammen. Så la vi oss inntil bryggen. Asbjørn hoppet i land og ba meg om å hive ett tau til han. Så heiv han tauet tilbake igjen og
sa at jeg måtte ta det gjennom en sånn rar ting, for så å surre det rundt en trebit.
Etter dette satt han seg ned på en av benkene med beina i kors og hendene bak
hode mens han dirigerte de andre. Vi hoppet i land og mange fant fram nisten. Jeg
derimot fant fram fiskestangen og gikk for å fiske. Noen andre kom også med. På
vei bort til brygga gikk jeg med Emil T, mens vi gikk bort. Begynner han å slenge
med sekken. Men det var ikke lurt siden han mister den i vannet. Han for kravlet
seg ned og fisket den opp med beinet. Dessverre fikk jeg ingen fisk, bare tang.
En gang lot jeg sluken synke litt dypt, men Daniel hjalp meg med å få den løs.
Khalid hadde med egen fiskestang som tilla fikk prøve. Først heiv hun den rett
ned i tangen. Andre gang glemte hun og løsne snøre. Men, allikevel var det hun
som fikk fisk og ingen andre. Da hun fikk fisk ble hun kjempeglad og døpte den
Prins. Dessverre var den for liten, så vi dro sluken ut av munnen og reddet den.
Dette snakker hun fortsatt om. Så ropte Bernt på oss, så jeg pakket sammen og
gikk mot Bernt. Der skulle vi sette oss i en ring og høre på. Han viste oss mange
typer fisker, krabber, sjøstjerner, og skjell. Så spurte Bernt om noen ville prøve og
stikke fingeren inn i en krabbes klør. Og så klart var jeg så dum at jeg gjorde det.
Men han sa først i ettertid at den kunne klype av deg fingeren. Han la noen ting
oppi en bøtte som vi skulle gi til akvariet, resten helte vi ut. Så gikk vi om bord i
båten hvor jeg spiste maten min. Jeg hadde jo ikke spist.
Hjemturen gikk ganske raskt. På veien stoppet vi hos akvariet for og gi de
det vi hadde samlet. Så la vi i land samme sted som vi dro fra ca. kvart over tre.
Alle takket Asbjørn og Nils for en fin tur. Så bar det hjem.
Jehns-Kristian:
Vi møtte nede ved politistasjonen kl 08:25.
Deretter reiste vi med Risør II ut til grunnesund.
Der trakk vi garn, i garnet fikk vi blant annet: fløyfisk, torsk, flyndre, paddetorsk
og knurr.
Etter det kjørte vi inn til Risøya for å få oversikt over hva vi fikk i garnet.
Så spiste vi nista vår. Etter det kjørte vi litt rundt med bunnskrape.
Og etter det kjørte vi inn til politistasjonen og avsluttet en fin dag i båt med: Nils,
Asbjørn og klassen.
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Maren:
Vi møttes ved politistasjonen kl: 08:25. Vi tok på oss redningsvestene våre og
gikk om bord på Risør II. Vi kjørte ut av byen og ut utafor grunnesund. Der trakk
vi opp noen garn. I garna fikk vi krabber, flyndre som var spist på av krabbene og
fisk (torsk.) Etter det drog vi ut i Låknessundet. Ute der var det mye sjø og store
bølger. Etter det drog vi inn til Risøya. Der spiste vi mat, noen fiska og Bernt
rensa fisk. Når Bernt rensa fisk tok han ut hjertet til fisken og Rosalia og vowel
smakte på det mens det dunket. Det syntes de var ekkelt og de sa at det kjentes ut
som om det dunket nede i magen. Etter det kjørte vi ut til Låknessundet igjen der
var det mye sjø igjen og vi kjørte bunnskrape. I den fikk vi svømmekrabber og edderkoppstjerne og noe anna rart. På turen fortalte Asbjørn oss at på bunnen lå det
masse trebiter fordi det var fra byen og at det var et balast sted rett ved der vi var.
Etter det traff vi Tore utafor akvariet og på Dampskipsbrygga. Og vi ga han alt vi
hadde fonnet av små dyr i sjøen i bunnskrapa til han. Når vi hadde gjort det drog
vik inn til politistasjonen igjen og avsluttet der.
Martine:
Vi var i Risør II, 6. mai 2014
Vi møte ved politistasjonen kl 08:25 og reiste med båten kl 08:30.
Asbjørn og Nils var kapteiner om bord i båten.
Vi kjørte sakte ut til noen garn Bernt hadde satt dagen før vi skulle ut. I garna fikk
vi mange krabber, noen fisk, en flyndre og noen sjøstjerner. Krabbene hadde surret
seg fast i garna og var veldig vanskelig å få løs, men vi greide det til slutt.
Vi kjørte utaskjærs, der var det store bølger og mye vind, vi fikk nesten vann nedi
båten.
Så kjørte vi til Risøya der vi fiska, spiste nista vår og tok bilder av tingene vi
hadde fanget. Bernt fikk en gigantisk torsk. Rosalia og Vowel spiste fiske hjerte,
de sa at det smakte blod.
Vi hadde en bunnskraper som vi tok nedi vannet, og så kom det sand og noen dyr
i bunnskraperen vi så på. Det var veldig tungt å dra den opp, siden vi var så kalde
på hendene.
Det regna hele tiden og det var ikke veldig varmt.
Vi kjørte innom Risør akvarium og leverte alt vi hadde funnet i havet den dagen.
Tore ble veldig glad når vi kom og leverte alle de tingene vi hadde funnet. Når vi
hadde gjort det, kjørte vi sakte innover til politi stasjonen, og sluttet dagen der.
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Bilder fra St.Hans,
pensjonisttur, trebåtfestivalregatta og
100-årsmarkering
under Risør festuke.
Alle foto: Jørn Torfinn Røed

