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Lederen har ordet
				
Vi har startet det nye året med større
				
ambisjoner og visjoner enn tidligere år.
				
Det er derfor spennende tider vi går i møte 		
			
for å se om vi klarer å oppfylle alle
				
intensjonene våre. Men for å klare det 		
				
trenger vi mer aktiv hjelp fra
venneforeningen og enda fler venner og samarbeidspartnere…
På bystyremøtet i februar ble det vedtatt at Toldboden ikke skal legges ut
for salg (i denne omgang). Etter Høyres forslag ber de rådmannen finne
en leietaker (eller flere?) som kan betale for seg… Det er ingen mulighet
for at «Det maritime Risør» kan betale det samme som politiet gjorde i de
20 årene de leide Toldboden, men med godt tverrkulturelt fellesskap er det
mulig å ha en god, gjensidig avtale med kommunen og gjøre politikerne i
Risør fornøyd.
Det som kunne være aktuelt er at det nye bygningsvernsenteret som nå har
lokalisering på kommunehuset på Frydendal flytter sitt kontor til Tollboden
og Turistkontoret med Risør by as. og Trebåtfestivalens kontor sier opp
sine leieavtaler der de er og flytter sine kontorer til Toldboden. Det er flere
maritime lag og foreninger som ønsker seg enn mulighet for en sentrumsnær møteplass, bland annet Seilforeningen som disponerer Finnøya (det
er uveisomt dit om vinteren), og med «halve kommunen» som leietakere,
tror jeg det må være mulig å skape Toldboden, og dens sjønære beliggenhet, til en kreativ samlingsplass for fastboende og turister. Risør II har fast
kaiplass på Toldbodbrygga og ser muligheter til dugnader, aktiviteter og
«festivitas» i Tolgbodparken.
I historisk sammenheng ligger Toldboden i Risør som et signalbygg over
fortidens storhet, og langs den tidens hovedvei, riksvei nr. 1 som var/er
kystleia. Bygget ble reist etter datidens byggemote i mur etter bybrannen i
1861. Det ble bare med dette ene bygget i mur i Risør, i motsetning til i Arendal (som brant omtrent på samme tid), fikk alle sine byhus bygget i mur.
Det å være med å bevare og formidle historien gjennom tilgjengelighet til
Risørs gamle Toldbod, hadde vært et steg i riktig retning for stedsutvikling
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i Risør, mener jeg,- selv om andre mener det er mer «bærekraftig» å selge
til høystbydende eller leie ut til høystbetalende. Når Risør II-nytt går i trykken er det dette som er problemstillingen…
I RISØR II har vi lenge forsøkt å etablere et fast forhold til skoler og
speidere. Det har vært noen ganske får turer med disse gruppene, men
interessen har ikke vært veldig stor til tross for turer til «selvkostpris»
(dieselutgifter). Men når flere grupper slår seg sammen under den allerede
etablerte paraplyen «Det maritime Risør» og skøyta ligger rett utenfor
døra, håper vi på større aktivitet og tilgang på flere som har lyst til å bli
skippere. Alle muligheter ligger åpne for et spennende år.
Denne utgaven av Risør II-nytt kommer ut i forkant av årsmøtet som er
fastsatt til 28. mars sammen med Kystlaget Øster Riisøer. I den forbindelse velger vi her å gjengi årsmeldingen for Venneforeningen RISØR II,
med det forbehold at årsmeldingen bare er godkjent av styret men ikke av
årsmøtet.

Hos EUROSPAR Brokelandheia finner du alltid et
bredt utvalg av nystekte brød, frukt og grønt og
ferske oster. Vi har landets lengste ferskvaredisk som
vi er veldig stolte av! Vi strekker oss alltid lenger for å
yte god service og har cateringvirksomhet.
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Kystpilgrimsleden
Gjenåpning sommeren 2018 med RS 30 Risør II
Pilegrim kommer fra latinsk peregrinus som betyr fremmed, utenlandsk.
substantiv: fremmed, utlending. Opprinnelig per-ager-inus han fra den
andre siden av åkeren.
Utover på middelalderen ble det stadig vanligere med pilegrimsreiser,
gjerne som bots- eller takksigelsesreiser.
De viktigste reisemålene var Jerusalem, Betlehem og Roma, og Santiago
de Compostela fra noe tidligere enn Nidaros.
Etter Olavs den Helliges død ble Nidaros ganske raskt et pilegrimsmål
Allerede 1070 skriver Adam av Bremen i Gesta Hammaburgensis ecclesiae
pontificum:
«Hvis man seiler fra Ålborg eller Vendsyssel i Danmark, kommer man i
løpet av en dag over til Viken, som er by i Norge. Derfra holder man til
venstre og seiler langs Norges kyst, og på den femte dagen når man frem til
byen Trondheim.»
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Vinteren 2017-2018 kom det en forespørsel fra Riksantikvaren om Risør 2
kunne være hovedfartøy under gjenåpningen av den gamle
Kystpilegrimsleia fra Rogaland til Nidaros. Noe vi sa ja til med
entusiasme. Målet var Nidarosdomen med midnattsmesse 24 juni, og på
reisen var det planlagt en rekke offisielle arrangementer.
Vi startet fra Risør i slutten av mai med Dag Ilestad, Nils Kirkedam, Nils
Tuv og Karl Wilhelm Nilsen ombord med stopp i Lillesand og Rasvåg på
Hidra før Stavanger. Der begynte det offisielle programmet i domkirken
ved konstituert biskop Anne Lise Ådnøy og middag arrangert av
kommunen. Biskopen var med oss videre til Utstein Kloster. Der var det
samlet en masse mennesker for å ta imot oss med prosesjon, historisk foredrag og sang.
I Stavanger kom Nils Kirkedam ombord, og vi fortsatte til Skudenes på
Karmøy med overnatting, og derfra 3. juni «sail in company» med andre
veteraner til Bukkøy, med vandring forbi Vikinglandsbyen og til Avaldsnes
med mottagelse på Kongsgården. Neste overnatting var i Espevær, et
hyggelig sted med hyggelige mennesker.

Neste offisielle stopp var Moster i Bømlo 5 juni med middag og omvisning i blandt annet den gamle kirken. Her reiste Olav Tryggvason den
første kirken i Norge, antagelig i 995. Derfra gikk reisen med overnatting i
Leirvik på Stord og videre til Halsnøy Kloster der det var stor offisiell mottagelse 6 juni.
Så seilte vi inn til Lysebotnen for å vandre opp til (uoffisielt) Lyse
Kloster, og vi overnattet ved brygga til Ole Bull på Lysøen og så videre til
Strusshamn på Askøy, der vi ble herlig mottatt av det lokale kystlaget. Der
overnattet vi, og dagen etter, den 9 juni, var det «cruise in company» med
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veteranbåter og folk i tradisjonelle klær inn til Torgdagen i Bergen,
prosesjon til Mariakirken, pilegrimsliturgi ved biskop Halvor Nordhaug,
middag i Schøttstuene og æresplass under forestillingen på Torget.
Overveldende.
I Bergen dro Nils Tuv hjem og Karl Rune Nilsen og Tore Dahl kom ombord. I Bergen fikk vi også, noe forsinket, med oss skilt som skulle henges
opp på de offisielle pilegrimsstedene langs kysten. De ble oppbevart i en
kiste som vi hadde med fra Stavanger. I kisten ble det også lagt ned
bønnebrev fra de forskjellige stedene langs kysten. Disse skulle leses opp
når vi kom frem til Nidarosdomen.

Den 10 juni dro vi fra Bergen og ble overraskende møtt av en kopi av Risør
2, ved navn Sunniva, i Alverstraumen, nord for Bergen. De hadde eget
korps ombord som spilte for oss. Svært hyggelig.
Fra Bergen gikk turen til Eivindvik i Gulen, et vakkert sted, med uoffisiell
tur til Gulatinget. Der ble vi to dager. Videre til Askvoll 12 juni med overnatting. Derfra dro noen av oss med ferge til Bulandet, der de leide sykler
og syklet til Værlandet. Så til Florø 14 juni med 300 meter sildebord i
gatene og underholdning. Ikke for oss spesielt, men moro var det lell.
Den 16 juni tok vi ferge til Kinn for å overvære det «historiske»
Kinnarspelet, og igjen hadde vi hedersplass helt fremme på scenen. En
fantastisk dag i havgapet med mange hundre skuespillere og amatører. En
mektig opplevelse.
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Den 17 juni besøkte vi klosterruinene på Selja og dro så videre inn til Selje,
der vi ble mottatt av ordføreren og presten som viste oss omkring, og ga en
liten gudstjeneste i kirken. Dagen etter ble vi tatt med i bil ut til Ervik på
Stadt der vi besøkte Russerkirkegården, med graver for russere som døde
der i tvangsarbeid under krigen. Vi besøkte også korset på Dragseidet. Det
ble reist til minne om Olav den Helliges samling av fire fylker.
Vi passerte Stadt i fin stil og kom til Herøy 18 juni med besøk i
Kystmuseet. Der overvar vi også en prøve på Herøyspelet arrangert
spesielt for oss. Derfra dro vi til Fosnavåg med svært etterlengtet dusj og så
overnatting. Fra Fosnavåg gikk turen videre til Giske, der vi besøkte Giske
kirke den 19 juni, og derfra dro vi inn til Ålesund og la oss utenpå
Bilfergen, en hyggelig overraskelse.
I Ålesund besøkte vi Borgund kirke der Mørebiskopen, Ingeborg
Midttømme, overleverte Pilegrimsskiltet, deretter besøkte vi Sunnmøre
Museum med middag.

Den 21 juni var vi innom Veøy i Romsdalsfjorden. Den er en del av
Romsdalsmuseet og er et sted verdt å besøke. Derfra bar det ut til Kvernes
på Averøya der vi ble vist om på museet og i stavkirken, og med middag i
prestegarden. Derfra seilte vi ut til Kristiansund.
Den 22 juni dro vi med den gamle redningsskøyta Idun ut til Grip.
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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,
Bård Vestøl Birkedal
næringssjef

Per K. Lunden

ordfører

Tlf. 37 14 96 00
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Storgt. 9 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00
smykkeverksted.embla@gmail.com

Knut Arild Sletta
Kran & Transport
Sjøsetting/Båtopptak/Berging

Tlf 37 15 01 64
beisland@interflora.no
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Et fantastisk sted. Kirken fra 1400 tallet er plassert på det høyeste punktet,
11 meter over havet, og har fremdeles katolsk altertavle med Jomfru Maria
med Jesubarnet.
Den 23 juni kom vi til Edøy. Der besøkte vi Gurisenteret og Fruen kafe,
med offisiell middag. Derfra dro vi over til Kuli og besøkte Kulisteinen
sammen med biskop Midttømme og preses i den norske kirke Helga Haugland Byfugllien og nylig omvendte Hank i Helvete. Kaldt og vått, men
minneverdig.
Vi overnattet i Stadsbygd og dro 24 juni inn til Tronheim, der vi ble
storartet tatt imot av kystlaget ved Kystlagskaia. Medlemmer av Kystlaget
rodde oss opp til bispekaia ved Nidarosdomen der vi ble bedt på middag
i stiftsgården. Om kvelden ble det holdt midnattsgudstjeneste ved biskop
Herborg Oline Finset, og Karl Wilhelm leste fra Drømmen om Korset ved
sølvkorset i Nidarosdomen.
På deler av turen hadde vi
med oss pilegrimsprest
Einar Vegge med sønnen
Håkon, et hyggelig
bekjentskap. Einar er gift
med Ragnhild Jebsen som
er etterkommer etter Jebsen,
en av båtbyggerne som
bygde Risør 2.
Dagen etter kom det nye
mannskaper ombord, og
vi kunne dra hjem.
Og alle var enige om at
det hadde vært en fin tur!
Karl Wilhelm Nilsen
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FASTE, LAVE PRISER

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27
Faks: 37 15 24 91

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.
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ET LITE KNUTEKURS 10
Karl Wilhelm Nilsen

Matter
I forrige nummer lovte vi dere mere om matter. Her kommer 4 forholdsvis enkle rosetter/matter. Avhengig av tauets
dimensjon og antall dobblinger, kan de slås i mange størrelser. Kjærlighetsmatta slått i 10 mm kunsthamp og 6-doblet blir omtrent 46x56 cm.

Kjærlighetsmatte 5-slått, 3 mm kunsthamp. 8 meter netto lengde.
13x15 cm.
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Rundtørnmatte med 6 ytterpunkter. 5-doblet 3 mm rørflettet
polyester. 6 meter netto lengde. 15x12 cm.
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Rundtørnmatte ned 8 ytterpunkter. 5-doblet 3 mm rørflettet
polyester. 9 meter netto lengde. 19x13 cm.
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5-kringlet rosett. 3 mm - 5-doblet. Total lengde 8,5 meter.
17 cm i diameter.
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Sjekk

Punkt

H.R.Bildeler AS

Hestemyr, 4950 RISØR-Tlf. 37 15 22 55 - verksted@hrbildeler.no

Service og reparasjoner på alle bilmerker
EU-kontroll-Aircondition-Bilglass-Dekk/Felg

-ditt lokale bilverksted

Montér Risør - din lokale trevare
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Randvik
7-22 (8-21)
EXTRA er Norges billigste
dagligvarekjede
Extra stort utvalg
til extra lave priser
Facebook: Risør sko
Instagram: risorsko1

BUVIKA N-4950 RISØR +47 37150266
RISOR.TREBAAT@WOODENBOAT.NET
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KLÆR TIL GØYALE JENTER
I ALLE STØRRELSER OG
FASONGER!

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

STORGATA 9

Risør
Guldsmedforretning
TORVET 3, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 14 20
risor@sport1.no

Kragsgate 6
4950 Risør
Tlf. 3715 1484

Tlf. 37 15 09 11 - nina@eksaktregnskap.no

Risør
Tlf.: 37 15 02 88
l.knudsen@online.no

Storkiosk · Hamburger · Pizza
Åpent til 23 - Tlf. 37 15 10 90
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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
www.detlillehotel.no
info@detlillehotel.no

Søndagsåpent 8-22

- helt i nærheten

Ferske brødvarer, frukt og grønt, glutenfritt
MALERVARER - INTERIØR

Tlf. 41336000
20

j.torjusen@gmail.com
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Risør tlf. 38 10 92 00
www.sor.no
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Årsmelding for Venneforeningen RS 30 RISØR II 2019
Styret i Venneforeningen har bestått av følgende medlemmer:
Anne Grete Strandquist, leder
Jørn Torfinn Røed, nestleder og data
Torkild Grimsrud, kasserer
Dag Ilestad , teknisk
Karl Wilhelm Nilsen
Torstein Hagenlund, annonser
Trond Svenningsen, medlemsblad
Revisor: Jan Helgebostad
Valgkomité: Morten Homme og Reidar Johannesen
Styret har hatt sju styremøter i løpet av året, årsmøte(30.03.) og
medlemsmøter nesten hver onsdag enten på Kastellet, om bord eller på
Skomakerskjær.
Blant de store arbeidsoppgavene i 2019 har vært å omstrukturere dieseltanken etter en omfattende diesellekasje. Se Dag Ilestad i Risør II-nytt 1-2/
2019. I høst ble stormasta tatt ned på Moen og dugnadsgutta har skrap og
pusset i løpet av vinteren. I tillegg til dette arbeidet skal også alle kabler,
antenner, vaiere, stag osv. sjekkes og det blir montert en ny VHF-antenne.
Se Jørn Torfinn Røed Risør II-nytt 1-2/2019. Vårpussen ble gjennomført på
Skomakerskjær av dugnadsgjengen som alltid gjør en formidabel jobb med
stor innsikt og ekspertise.
Risør II har vært på flere turer i år: en fullbooket hvitveistur til Jomfruland 22. april, tur med «naturbarna» i Frydenborg barnehage, medlemstur
i forbindelse med Colin Archer-dagene i Larvik 25.-28. juli, tur til Skagen
og St.Hans-tur i skjæra. Risør II kom også i fokus da den indiske miljøforkjemperen kom til Risør i forbindelse med «hold skjærgården ren»kampanjen 6. april. Risør II fraktet folk rundt i skjæra i samarbeid med
Kystlaget, og minst 50-60 personer var med i Risør II. Risør II var også i år
«intro»-båt for TV-serien Farmen som i år foregikk inne i Kragerøfjorden.
Vi ble invitert til å ligge på brygga under opptakene, men vi takket pent
«nei» til videre «dugnad». Risør II var selvsagt også på plass på Moen i
forbindelse med «Kystens dag». Vi har også hatt med speidergrupper på
tur. I løpet av sesongen har båten også blitt bestilt til askespredning ved
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tre anledninger. Det har også vært anledning til flere fisketurer i skjæra og
vi var også «plattform» i forbindelse med at Visit Sørlandet dronefilmet
kystområdene utenfor Risør.
Risør II blir ofte spurt om å være scene i Indre havn ved forskjellige
arrangementer: Kammermusikkfesten i juni, hvor det også var
intimkonserter fra dekk. I denne forbindelsen ble også Risørs byhistorie
lansert og presentert av forfatteren, professor Victor Norman. Båten var
også scene 17. mai, ved VM i ungdomsseiling som gikk i Risør og som
vanlig på Trebåtfestivalen i august.
Risør II har blitt lansert som «hotellbåt» for dem som ønsket en rimelig
og noe primitiv overnattingsplass i «smørøyet» (Indre havn). I forbindelse
med et pramkurs i regi av Fortidsminneforeningen, Forbundet Kysten og
Trebåtfestivalen bodde åtte personer om bord. Dagen før Trebåtfestivalen
oppsto det en noe dramatisk brann-og røykutvikling i byssa. Noen hadde
vært uheldige og helt på for mye rødsprit på kokeapparatet. Brannfolk var
raskt på plass, og det ble ingen skader etter uhellet.
På Trebåtfestivalen hadde vi som vanlig tre felles telt med noen andre lag
og foreninger tilknyttet «Det maritime Risør» og vårt eget mattelt «Risør
II’s lille kabyss» hvor vi solgte fiskeburgere og okseburgere og vafler
fra Eurospar på Brokelandsheia. Også som vanlig hadde Trond og jens
(Høibø) ansvaret for utstillerne og deres plasseringer. Trebåtfestivalen er
vår viktigste inntektskilde og Jens hadde klart å sette opp over 40
entusiastiske mennesker på vaktlistene pluss bemanning av Info-teltet.
Regattaen på festivalen gikk ikke i vår favør på grunn av for vakkert vær.
Like før Trebåtfestivalen gikk startskuddet for et spennende samarbeid
mellom Resolve og Risør II. Anne Hudalen, Resolve, hadde blitt så
begeistret over bilder av Risør II, fotografert av May-Brit Blesvik, at hun
ønsket å trykke disse fotoene på mattene de distribuerer til butikker ol.
Risør II fikk spørsmål om å selge disse mattene bl.a. på Trebåtfestivalen og
tjene litt på det, vi fikk også to demomatter. Les Risør II-nytt 1-2/19.
Vi har fått ny hjemmeside, tilrettelagt av Morten Strandquist, og Jørn
Torfinn er administrator. Adressen er som tidligere risor2.no.
Styret i Venneforeningen føler vi er offensive og pågående og offensive
for å få med flere på dugnader og turer, helst også yngre folk. Gjennom
samarbeidet med «Det maritime Risør» er Risør sterkt inne i interessen
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for å bruke Toldboden som base, møtelokale og festlokale. Risør II har jo
fast kaiplass på Toldbodbrygga. Gjennom lokaliseringen på Toldboden og
samarbeidet med andre, mener vi det skal bli lettere å få folk til å bli aktive
brukere av Risør II. Vi har vist at vi har stort engasjement for å formidle
kystkultur og miljøvern. Inge Halvorsen inviterte til seiltrening og seilkurs,
uten å få noe respons, men vi har ikke gitt opp og inntil videre fortsetter vi
med uforpliktende vennesamvær på Kastellet på onsdager.
Styret i Risør II har gitt ut to medlemsblad i 2019, hvorav det første var for
2018 od det andre var 1 ig 2 for 2019. Vi har ca 220 betalende medlemmer
og 438 venner på Facebook. Hovedsponsorene vår i 2019 var Jotun
(maling og olje/lakk), Jordan (koster mm), Supplies Copyshop (trykking)
og Oddstøl Elektronikk (VHF, antenne mm)
						
Anne Grete Strandquist , leder

INFORMASJON/KONTAKT PÅ:
facebook: søk på Risør 2
www.risor2.no
epost: post@risor2.no

Strandquiz
1) Hvilken by kommer Colin Archer fra?
2) Hva heter det stedet han han etablerte båtbyggeriet sitt?
3) Nevn et 10-år han levde
4) Hva heter redningsskøyta med byggenummer 1?
5) Hvilket skip er Colin Archer mest kjent for?
6) Hva het skipskonstruktøren i Risør som rentegnet
konstruksjonstegningene for Colin?
7) Hvilke tre båtbyggerier i Risørdistriktet bygget redningsskøyter
mellom 1910 – 1921?
8) Hvilket byggenummer har Risør II? Det står i ringen i seilet…
9) Hvor er Risør II bygget i 1914?
10) Hva het baglerhøvdingen fra Søndeled som bygde et vikingskip i 1205?
24
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Støtt Risør II gjennom
Grasrotandelen
Det fullstendige navnet
vi er registrert på er:
venneforeningen Risør II

Anita Jul-Larsen
Strandgt 1 - tlf- 37153362
amari-ju@online.no

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

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
Lasse A. Skoglund tlf. 37 15 06 20
Jostein Andersen 923 40 479
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Om skipsbygging og båtkonstruksjon
I Risør har det blitt bygget skip og båter av forskjellig slag siden middelalderen. Siden Søndeled og Risør nå er én kommune, kan også Risør
skryte av dette. Den første JEG vet om som bygde skip i Søndeled, altså
det som nå er Risør kommune, er Gyrd Beinteinsøn som bygde et langskip
i Søndeled i 1205, midt oppi striden mellom birkebeinere og baglere. Det
burde jo bety at det var ekspertise inne i fjordarmen som kunne påta seg en
sånn jobb allerede den gang. Gyrd Beinteinsøn var født i 1166 i Visedal og
er nevnt som sysselmann på (Aust-) Agder og som baglerhøvding i 12041207. (Les Kjell Olav Masdalen: Konger på besøk i Aust Agder, AAA,
Agderposten 9.juni 2000)
Etter at Øster Riisøer og Søndeled ble «oppdaget» av hollendere og frisere,
ble knausene barbert for eikeskog som ble skipet ut, inntil oppgangssagen
etter hvert la grunnlaget for at de fastboende selv kunne sage bord og ikke
bare florer , altså firkantsagede tømmerstokker som var lettere å stable i
båtene enn runde trestammer..
Det er mye nedarvet kunnskap, skulle man tro, som gjorde distriktet så
selvfølgelig da det etter hvert ble behov for større og mindre båter på 1800tallet. Ekspertisen fantes i hver fjordarm i Søndeledfjorden og i Lagfjorden
og på de største øyene utenfor.
Asbjørn Halvorsen forteller om mange av disse i Risør II- boka «Unn deg
eventyr», og Risør II og Risør Museum har tidligere utarbeidet et opplevelseskart over båtbyggerier i vårt distrikt. Den oversikten er tidligere blitt
trykket i Risør II-nytt, men vi skal ta den fram igjen og supplere opplysningene.
En av Norges mest kjent skipskonstruktører er Colin Archer. Han leste seg
opp på båtkonstruksjon og på sitt eget båtbyggeri på Tollerodden i Larvik
prøvde han teoriene sine i praksis. For å komme fram til den skrogformen som ble typisk for Colin Archer, reiste han rundt til erfarne båtbyggere og diskuterte linjer og former på båter til forskjellig bruk. Derfor tror
man også at han var innom Nils Eriksen Narviken (1837-1938) i Narvika
(Søndeled), for det er flere likhetstrekk mellom hans båter og det som etter
hvert kom på tegnebrettet til Colin Archer. Det som tidligere ikke har vært
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så kjent er at en annen båtkonstruktør, Jens Brandi fra Risør, rentegnet konstruksjonstegningene til Colin Archer i en 4-5 års periode, da Colin syntes
han tegnet så mye penere enn han selv.
Jeppe Jul Nilsen har i forbindelse med et prosjekt for Tolleroddens venner
og Stiftelsen Tollerodden, laget et hefte om Colin Archers «banebrytende
arbeid med å utvikle mer sjøsikre båter.» Jeppe tegner et godt bilde av
Colin Archer som person og hans betydning for Redningsselskapet. Flere
av Colin Archers redningsskøyter er blitt bygget hos båtbyggere i Risørdistriktet, bl.a. på Hammeråker og Lindstøl og Holmen etter 1910 til 1921.
Fra 1930 til 1952 ble det bygget 14 redningsskøyter i tre hos de nevnte
båtbyggerne og hos Kittelsen på Lekerøya. (Oversikt over dette i Risør IIboka «Unn deg et eventyr»)
Anne Grete

Svar på Strandquiz:
1)Larvik, 2) Tollerodden, 3) 1832-1921, 4)Colin Archer, 5) Fram, 6) Jens
Brandi, 7) På Hammeråker, Lindstøl og Holmen, 8) 30, 9) Holmen, 10)
Gyrd Beinteinsøn
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