
RISØR II - nytt
          Medlemsblad for Risør IIs Venner

Nr.1-2022



Risør II-nytt

Risør II-nytt er utgitt av Risør IIs Venner, Postboks 204, 4951 Risør.  
Redaksjon: Anne Grete Strandquist/Trond Svenningsen  
Annonser: Torstein Hagenlund/Svein Eriksen2

RISØRKLINIKKEN
Gynekolog Magne Halvorsen

Øyelege Frode Halvorsen

Storgata 14, 4950 Risør
Tel. 37 15 32 90

Innhold nr. 1-2022
Lederen har ordet .........................................  s   3
Normal Trebåtfestival igjen! ........................  s   5
Å spleise folk ................................................   s   6
Ny spristake .................................................. s   9
Årsmelding ................................................... s 10
Strand-Quiz ................................................... s 14
Leserinnlegg fra Tollboden AS ................... s 15
Knuteavle ...................................................... s 16
Vannlekkasje ................................................ s 18
Mail fra England ........................................... s 24
Inges jomfrutur til Skagen ........................... s 28



Risør II-nytt

Lederen har ordet
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og få avduket byens vakreste skøyte etter en lang vinter. Visedikteren John 
Ljosdal fra Mandal skrev en gang om «De lappede seil som rak langs leia 
av sted…», og Risør II ser litt lappete ut der den ligger under presenninger 
på kryss og tvers, men skinnet bedrar! Under er hun like fin… At båten er 
dekket om vinteren er nettopp på grunn av dekket. Vi har planer om å få 
natet om dekket denne sesongen. Det er noen år siden sist. 
Så nå, altså, begynner den viktigste tiden,- dugnadstiden, der Risør II 
skal pusses, vaskes, males og lakkes, slik at den også i år skal skinne til 
hvitveisturen til Jomfruland og 17.-mai i Indre Havn! Som «alle» vet, har 
Tollboden blitt solgt til hotelldrift, og de har store planer for området rundt 
selve Tollboden. Deler av disse planene kan se ut til å skape problemer 
for brygga der Risør II har kaiplass og for fremkommeligheten sjøveien. 
Tollboden har nå fått leie arealene rundt og Oddvar Halvorsen skriver her i 
bladet om hvordan de vil samarbeide med Risør II. 
Etter to coronaår, gleder vi oss til en «normal» sesong, med fine turer og 
gode seileopplevelser. Da er jo oppfordringen til alle som vil prøve seg, 
eller lære, skøyteseiling om å melde seg. Det er en deilig følelse å sitte 
på dørken i solskinn (helst) og frisk bris når skøyta ligger «på skeive» og 
pløyer sjøen…
Og så gleder vi oss til årets Trebåtfestival!! Etter to annerledes år med pan-
demi og restriksjoner blir det nå lagt til rette for en vanlig Trebåtfestival. 
Om det blir innført forandringer for Risør II i forhold til stands, gjenstår å 
se. Trebåtfestivalen er vår viktigste inntektskilde, så det er klart vi har mer-
ket to år uten de inntektene. Ikke minst har vi savnet den dugnadsiveren 
som blomstrer opp da! Følg oss gjerne på Facebook,- der blir alle oppda-
teringer lagt ut, samt invitasjoner til turer og oppfordringer om å stille på 

Etter en lang og typisk sørlandsvinter, er det 
endelig vår. Varmegradene og sol fra skyfri 
himmel gjør sitt til at vi klør i fingrene etter å 
rive av alle presenningene på Risør II,
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INFORMASJON/KONTAKT PÅ:

      facebook: søk på Risør 2 
    www.risor2.no

  epost: post@risor2.no

dugnad! Ellers finner man alle opplysninger og planer på seilingsplanen på 
vår hjemmeside: risor2.no.
Trond (Svenningsen) ble sist høst kontaktet av en kar i England som ville 
vite om Risør II fremdeles var i aktivitet. Han hadde vært inne på hjem-
mesiden vår, men var vel ikke god nok i norsk til å forstå innholdet. Hva 
denne kontakten førte til, kan du lese mer om i bladet…    
Vi har stadig planer om å jubilere og feire små og store begivenheter i 
Risør II´s historie. I fjor skulle vi ha feiret at det var 30 år siden sjøsettin-
gen fra Lekerøya 21. juni 1991. I år er det 30 år siden Risør II la ut på sin 
aller første tur, jomfruturen, til Skagen med Inge Halvorsen som skipper. 
Det ble en vellykket tur. Det er lov å mimre litt, så Inges historie fra den 
gang kan du lese i reprise her. Den står også i boka om Risør II, «Unn deg 
et eventyr». 
Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som støtter Risør II, en-
ten som medlemmer, eller støtter oss med annonse i medlemsbladet! Takk 
også til vår hovedsponsor i maling og lakk, Jotun, og til Basse på trykkeriet 
som gir oss god service.
Jeg ønsker alle venner av Risør II en riktig god sommer, enten du blir 
med om bord eller følger oss på avstand. Jeg «går fra borde» etter vårens 
årsmøte og overlater roret til neste leder. 36 år får være nok. Takk for 
følget, … og vi ses under masten…
Anne Grete Strandquist, leder

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

venneforeningen Risør II
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Normal Trebåtfestival igjen!
Etter to unormale år med pandemi, er det bestemt at det blir en vanlig 
Trebåtfestival igjen.
For Risør II sin del har vi vedtatt å forandre litt på aktivitetene vi har i 
disse så hektiske dagene. Maritime Risør vil i år ikke være samlet i tre telt 
med en felles utstilling og profilering. Risør II skal heller ikke ha matteltet 
«Risør II’s lille Kabyss», selv om dette har vært vår hovedinntektskilde i 
mange år. Vi har rett og slett ikke kapasitet. Derimot vil Kystlaget og Risør 
II leie ett telt hvor vi vil «reklamere» for våre aktiviteter og tilbud. Risør II 
skal være scene, som vanlig, så dekket vil være opptatt til Trebåfestivalens 
arrangementer, men vi vil innimellom prøve å ha «åpen båt», for alle som 
vil komme om bord og ta en titt under dekk. Det er ikke så mange andre 
båter på festivalen som har DET tilbudet. Vi kommer til å markedsføre 
venneforeningen, båten og boka «Unn deg et eventyr» som vi ga ut i 2008-
2009. Den er like aktuell, og vi har et lite restlager som vi gjerne skulle ha 
gjort enda mindre. 
Da er det bare å ønske velkommen til Trebåtfestivalen 2022,- til standen 
vår og til Risør II.
Anne Grete
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Å SPLEISE FOLK
Risør II har gjennom sin tid i Stiftelsens og Venneforeningens drift og 
eie, vært et samlingspunkt for de som av ulike grunner er interessert i 
båtbygging og vedlikehold, kystkultur, skøytesegling og som har ans-
varsfølelse for våre lokale båtbyggingstradisjoner. Det er blitt bygget 27 
redningsskøyter i vårt distrikt (Risør inkludert Lyngør og Tvedestrand), 13 
seilskøyter og 14 med motor. Fire hos Olsen & Jebsen på Holmen, tre på 
Lindstøl og ni på K. Christensen & Co Båtbyggeri på Moen. Senere også 
tre til på Lindstøl og to på Kittelsens båtbyggeri på Lekerøya.
I utgangspunktet ble Risør II kjøpt hjem til Risør fordi det ble en inngått 
en avtale i 1979, da Fred og May Bessant besøkte Risør IIs hjemmehavn. 
Henrik Stickler og Asbjørn Østerholt hadde fått god kontakt med eierne 
av skøyta og i 1985 dør Fred Bessant og May vil selge båten. I Risør II-
boka kan vi lese om en svært forfallen båt som ble fraktet hjem til Risør. 
Alle trodde at det var et lite skippertak som skulle til for å la båten bli et 
tilbud til skolene i kommunen og ellers andre seileinteresserte. Men etter 
en grundig totalrestaurering og fornying, ble dette en mulighet. Den har 
vært et samlingspunkt både i store regattaer, i oppdrag for TV-programmet 
Farmen, Pilegrimsleden og mye annet. Risør II er jo ikke så veldig stor, så 
en må dele «soverom», pusse tenner og være sosial med mennesker en ikke 
kjenner så godt fra før. Man er i samme båt, bokstavelig talt. Mange er nok 
litt reserverte i starten, men etter en felles overnatting eller to på tur med 
Risør II, ja da er alle bestevenner.
Å lokke med Risør II er kanskje ikke noe sjekketriks, men det blir en al-
toppslukende «kjærlighet» for den som blir hekta på denne solide båttypen 
og ikke minst historien bak.
I desember er det 37 år siden Rients van der Woude og Thomas Finne satte 
seg på flyet for å hente Risør II hjem fra Villa Garcia i Spania. Oppgaven 
var å seile Risør II fra Villa Garcia til Porto i Portugal. Der ville et Fred Ol-
sen skip «Belgica» frakte skøyta til Norge på en på forhånd tillaget krybbe 
som Risør II kunne stå i på dekk. 
Risør II ankom kaia på Holmen en solrik januardag, og ble heist på land 
av den krana som nå er borte. Den 19. februar begynte et interimstyre å 
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planlegge framtida for båten, og allerede 4.april ble det avholdt et stiftels-
esmøte på Rådhuset. 
Det er 37 år siden hjemkomsten og 31 år siden sjøsettingen 22.juni 1991. 
Det ble drøye fem år med omfattende restaurering, og mye større utgifter 
enn forventet. Om det blir noen stor feiring, vet vi jo ikke i disse usikre 
tider. Men det vi vet helt sikkert er at dugnadsarbeidet rundt vedlikeholdet 
av Risør II går sin gang til alle årstider. Det er ikke vanskelig å bli med i 
fellesskapet vårt,.. vi møtes på Kastellet hver onsdag kl 18, hvis det ikke 
står noe annet på Facebook (Risør 2), hvor vi har mer enn 550 venner. På 
Kastellet møtes bare 3-8 personer  og det er jo «innafor» i disse coronati-
der. Torstein Hagenlund er en ypperlig kaffekoker!
Vi jobber jo for å SPLEISE folk sammen og la dem ta en TURN og trene 
på SKJØTER og FASTGJØRINGER, SETTE ALLE KLUTER TIL når det 
trengs og ellers KLARE BRASENE i tider hvor en må TONE FLAGG, TA 
REV I SEILENE og RO ‘AN AV. Dette er vel den eneste måten for ikke 
å havne PÅ GALLEIEN og STIKKE AV. Vi må REDDE STUMPENE nå 
og være PÅ RETT KJØL i framtida. Enn så lenge får vi HOLDE OSS PÅ 
MATTA….       Anne Grete
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Seil med R/S "Risør II" - Medlemstilbud
Alle kan være med å seile "Risør II".

Det er ikke nødvendig å ha seilt før. Vi driver opplæring! Du behøver ikke 
ha vært medlem før eller vært med på dugnad, men er du ikke medlem, må 
du melde deg inn. Er du redd for sjøsyke, så begynn med kystturer som 
dagsturer, korthelg-turene til Lyngør/Jomfruland eller Sommercruiset langs 
kysten.

Eksempler på turer vi arrangerer i løpet av sesongen:

 Fisketurer
 Korthelgturer med 1 overnatting
 Hvitveistur til Jomfruland
 Sail Isegran Pinsestevne
 Skagenturer
 Sommercruise
 SSCA Regattaer

For mer informasjon om turene, følg oss på facebook 
(Risør 2) 

eller gå inn på våre hjemmesider:
www.risor2.no
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Ny spristake
Det er sen høst 2021, og tid for å dekke til skuta. Presenningene blir halt 
ut fra kjelleren på Kastellet, og fraktet til båten. Det er store tunge presen-
ninger, og litt av en jobb å rigge. Men vi går på med krum hals, strekker 
tau rundt skuta under baugen og i vannlinja bak til roret, for å strekke 
presenningene stramt, for at ikke vann og snø skal samle seg på duken. 
Men fra stormasta og fram til baugen må vi ha ei stang, og velger å bruke 
spristaken. Men akk og ve, når vi løfter spristaken for å løfte presenningen, 
knekker spristaken tvers av. Og bruddet viser at årsaken er råte, så det er 
greit at den knekker i en sånn sammenheng, og ikke under seiling med stort 
press i fokka. Det er lenge til ny sesong, så vi har god tid til å lage en ny. 
Vi bestemmer å finne et passende tre og lage den selv, men et godt tilbud 
på et emne på mål, tørt, laminert og impregnert fra flaggstangprodusenten  
Aanesland gjør at vi ombestemmer oss og går for ferdig emne, og 3 uker 
seinere er den levert på Hammeråker, som bestilt. Inge og jeg tar jobben 
med ferdigstilling, og med vraket som mal, lager vi ny klo og flytter over 

klipset. Hammeråker er et 
perfekt sted til slike jobber, 
god plass til lange emner og alt 
av nødvendige maskiner for å 
gjøre jobben. Deretter setter vi 
inn spristaken med rå linolje, 
flere strøk, som får god tid til 
å trekke inn, før den vil bli 
lakket. Og lakk kan den nesten 
ikke få for mange strøk av. Så 
ser vi frem mot en ny sesong, 
med mye medvindsseiling så 
vi får god bruk for den nye 
spristaken.
   Dag



Risør II-nytt

10

Årsmelding for RS 30 «Risør II» 2021
Til tross for enda et år med corona og restriksjoner ble det en god sesong 
for Risør II. Dugnadsgjengen startet opp tidlig på våren før presenningen 
var tatt av. Den gamle dieseltanken hadde gått lekk, og det ble et stort ar-
beid å få den ut. Etter en uke med vinkelsliper og kappsag og støle rygger, 
var tanken ute. Det ble byttet panelbord i brønnen, og etter en lang bestill-
ingstid fikk vi hentet et nytt rekkebord fra Skjerkholdt. Det ble tilpasset 
oljet og malt. Skøyta ble tatt opp på Skomakerskjær for «understells-
behandling». Det ble anodebytting, smøring av propell og blindet to 
bunnventiler, og som vanlig lakking, maling og bunnsmøring. Seilene ble 
hentet fra Stakebua på Stangholmen og montert og Karl Wilhelm hadde 
som vanlig pusset opp dekkskistene. Vi investerte i en gasskomfyr som 
er mye tryggere i bruk enn rødspritapparatene og Jens Petter Trangerud 
gjorde en god snekkerjobb for å gi komfyren en god plassering i byssa. En 
flink «snekkergjeng» fikk også bygget en flott brygge ved Stakebua, slik at 
det blir lettere for Risør II å fortøye. 
Ut over våren begynte seilingsplanen å fylle seg opp med bestillinger, men 
det ble også noen corona-avbestillinger. Risør II ble bestilt til 17.-maifeir-
ing, da kom det en oppblomsrtring av corona, så alt ble avlyst, til og med 
kortesje på Sørfjorden. Vi hadde en del medlemsturer med fristelser som 
fisking og bading. Ellers ble det en del treningsturer med tanke på regattaen 
på årets Trebåtdager.
Det ble altså ingen vanlig Trebåtfestival i år heller, men Trebåtdagene 
skulle være en forenklet utgave med strenge restriksjoner om avstand og 
spriting. Maritime Risør fikk plassering på Skjærhue, Tollbodparken, og 
prøvde å gjøre oss godt synlige med signalflagg og hyppige besøk av 
Shantykoret og Sebastian Aanonsen med sin portable scene. Risør II ble 
chartret av Ung Norge Sør for turer med barn og unge, og til sammen ble 
det sju turer på tre dager. På regattaen kom Risør II i mål som nr. 5, men 
omregnet i lystall vil det bli som nr. 2.
Risør II ble TV-kjendis også i år. Da Sommerskuta «Statsraad Lehmkuhl» 
passert Risør på vei til Arendal, dro Risør II ut og møtte den. Med NRK’s 
fantastiske telelinse, ble det mange minutter på skjermen i solskinn og 
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for full seilføring. Risør II ble også bestilt inn til TV Norge-serien «Linni 
Meister finner drømmeprinsen». Etter sesongen var det tid for å ta ned seil 
og pakke inn skøyta i presenninger igjen.
Styret har bestått av:
Anne Grete Strandquist, leder
Jørn Torfinn Røed, nestleder
Marina Klæboe, sekretær
Jan-Bendix Byhring, kasserer
Trond Svenningsen, styremedlem
Torkild Grimsrud, styremedlem
Karl Wilhelm Nilsen, styremedlem
Torstein Hagenlund, styremedlem
Karl Wilhelm Nilsen, styremedlem
Vi har hatt 7 styremøter, hvorav tre på Zoom og årsmøtet ble holdt på 
Risørhuset, Inger Johanne-salen med god avstand mellom de fremmøtte. 
Onsdagstreffene har gått nesten som normalt, til tross for corona-epide-
mien og det har heldigvis godt bra. Vi har om lag 160 medlemmer og 556 
medlemmer på Facebook.
Til tross for coronaen har vi hatt et aktivt og hyggelig år rundt Risør II.
Anne Grete Strandquist, avtroppende leder
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Tlf 37 15 01 64
beisland@interflora.no

Knut Arild Sletta
Kran & Transport

Sjøsetting/Båtopptak/Berging

Tel. 900 40 196
knut.arild@kasletta.no

Solsiden 4 . 4950 Risør
Tlf. 37 15 30 00

smykkeverksted.embla@gmail.com
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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.

FASTE, LAVE PRISER

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 

Faks: 37 15 24 91
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Strand-QUIZ
1. Hva het Olav Tryggvasons skip?
2. Hvilke to skip finner du på Vikingskipmuseet på Bygdø?
3. Hva het flåten Thor Heyerdal seilte over Stillehavet med?
4. Hva het skuta som Fridtjof Nansen brukte da han skulle finne den   
            geografiske Nordpolen i 1893-96?
5. Roald Amundsen ville finne den magnetiske Nordpolen,-  
  a) Hva het skuta han brukte?
             b) Hva heter leia han var første mann til å passere?
6. Hva het den tyske krysseren som ble senket i Oslofjorden 9. april      
            1940?
7. Hva heter de tre norske fullriggerne og hvor hører de hjemme?
8. Hvilken redningsskøyte er den eneste i Redningsselskapets historie  
     som har totalhavarert med båt og mannskap?
9. Hva heter den redningsskøyta fra 1901 som er hovedmotiv på 
            500 kr-seddelen?
10. Hva het det til da verdens største passasjerskip som forliste i 1912?
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Hallo Risør II nytt og alle medlemmer og venner av Redningsskøyta.

Som initiativtakere til kjøp av Tollboden og utvikler av denne, Tollboden 
Skulpturpark og Essoeiendommen, samt fjerning av Miljøboden sammen  
mine partnere  Bernt Bertelsen og Harald Lindstøl  er vi  oppfordret av 
Anne Grete Strandquist til å komme med noen avklaringer.
Vi ønsker absolutt ingen konflikt med stiftelsen Risør II, men derimot et 
nært samarbeid.Vi har bygget den maritime historiske kulturbedriften "Det 
Lille Hotel" gjennom snart 30 år og har hele tiden støttet Risør II. Vi er et 
av Norges mest maritime hotell og føler vi  passer godt inn i et samarbeid 
med Redningsskøyta.
Vi har dessuten vært en av de store, betalende brukerne av Risør II, noe vi 
har tenkt fortsette med. Vi har et ønske om å bygge opp et enda bedre 
maritimt miljø i Tollbodparken og området rundt hotellet og har vært 
positive til om mulig gi Kanonjolla også en plass der. Kaikanten Risør II 
ligger på og arealet utenfor miljøboden er kommunal, så dette blir en 
kommunal tilpasning og må søkes om.
Det er nå  politisk enighet om at Stiftelsen Tollboden Skulpturpark får 
disponere kommunal grunn; gamle Tollbodparken, til å utvikle en attrak-
tiv Skulpturpark av høy  kvalitet og av nasjonal betydning. Utformingen 
av Parken er i skrivende stund ikke helt avklart  ( mulighetsstudier), men  
planene vil styrke Risør IIs plassering og publikums  interesse for båten, 
mener vi.
Infrastrukturen i parken skal beholdes slik at båtens tilgjengelighet fra 
landsiden ikke skal forstyrres.
Bedre sitteplasser, ny belysning og mye kunst vil komme i området og 
forhåpentlig mange Risør II interesserte gjester på det nye hotellet fra mai  
2023.
Vi beklager at noen gjerder har måttet bli montert nå under byggeperioden, 
men dette er  HMS krav fra Arbeidstilsynet.  Disse skal fjernes i sommer-
månedene og   kan justeres  etter deres  behov .
Snakk med oss eller byggmester Asle Thorsen, så legger vi til rette for dere 
så langt det lar seg gjøre.

Oddvar Halvorsen for Stiftelsen Tollboden Skulpturpark/Tollboden Risør AS
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KNUTETAVLE
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KNUTETAVLE
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VANNLEKKASJE
I begynnelsen av mars i år fikk vi beskjed fra Sjømannsforeningen at det 
hadde vært lekkasje fra oppvaskmaskinen i 2.etasje i deres lokaler på Kas-
tellet. Dette huset er bygget i 1865, og det er bare et enkelt plankegulv som 
skiller 1. og 2. etasje. Venneforeningen leier lokalene i 1. etasje. Vi ble for-
talt at det var satt ut «bøtter og spann» for å samle opp mest mulig av det 
som kom fra oven. De måtte også flytte på en del ting for å demme opp for 
«nedfallet». Når dette skrives har Resolve vært i våre lokaler og pakket ned 
«rubbel og bit» i kartonger og satt på lager sammen med de møblene vi har. 
Det tomme lokalet skal vaskes ned og taket skal males også av Resolve. 
Dette vil ta noen uker,- så i mellomtiden får vi lov til å benytte Sjømanns-
foreningens lokaler i 2. etasje hvor det ikke ble vannskade. Men aldri så 
galt er det godt for noe. Nå har vi en sjanse til å sanere og rydde når vi skal 
begynne å pakke ut av de mange pappeskene fra Resolve. 
Anne Grete

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

venneforeningen Risør II
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 H.R.Bildeler AS
Hestemyr, 4950 RISØR-Tlf. 37 15 22 55 - verksted@hrbildeler.no

-ditt lokale bilverksted

Service og reparasjoner på alle bilmerker

EU-kontroll-Aircondition-Bilglass-Dekk/Felg

Sjekk        Punkt

Risør II-nytt
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EXTRA er Norges billigste 
dagligvarekjede

     Extra stort utvalg
    til extra lave priser

7-22 (8-21)
Randvik
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nettbutikk: www.risorsko.no

Facebook: Risør sko-Instagram: risorsko1

Tlf. 41336000          j.torjusen@gmail.com

MALERVARER - KJØKKENUTSTYR - GARN 
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Risør 
Tlf.: 37 15 02 88

l.knudsen@online.no 

BUVIKA N-4950 RISØR    +47 37150266
RISOR.TREBAAT@WOODENBOAT.NET
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Kragsgt. 10 - 4950 Risør
Tlf: 37150755 

post@lindstolbok.no
www.libris.no

TORVET 3, 4950 RISØR
Tlf. 37 15 14 20

                risor@sport1.no 

     Tlf. 37 15 09 11 - nina@eksaktregnskap.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

- helt i nærheten

Søndagsåpent 8-22

Ferske brødvarer, frukt og grønt, glutenfritt
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INFORMASJON/KONTAKT PÅ:

      facebook: søk på Risør 2 
    www.risor2.no

  epost: post@risor2.no
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Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Risør tlf. 38 10 92 00
www.sor.no
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Jeg har sett deres webside for Risør II og spesielt den kronologiske 
historien som jeg er veldig interssert i. John Downes-Martin som eide 
Risør fra 1936 til 1971 var imvolvert i militær tjeneste fra 1940 til 1945. 
Jeg har forstått, utfra en oversettelse av Risør IIs historie fra den perioden, 
at skøyta var involvert i arbeid for det britiske Admiralitet i «kanalen og 
nordlige farvann».
Jeg synes det ville vært spennende å vite om hun var involvert i aktvitetene 
til Shetlandsbussene som hadde base på Shetland med oppdrag å frakte 
agenter under dekke av mørke og vinter.
Min interesse stammer fra det faktum at Captain John Downes-Martin 
var min stefars onkel. Min onkel hadde ansvar for å se til skøyta på Isle 
of Wight før hun ble solgt til Fred og May Bessant. I tenårene husker jeg 
mange hyggelige ekskursjoner til Frankrike.
Til deres informasjon så fant min stefar våpen og ammunisjon gjemt i for-
piggen og forlatt der etter at krigen var slutt.
(fritt oversatt)
Your sincerely
Martin

Høsten 2021 dukket denne mailen opp i Risør IIs innboks:

Dear Sir or Madam,
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Vedlagt var et avisutklipp fra Shetland News:
Her skrives det at Martin Briscoe og Derrick Warner ble kontaktet av 
professor Stephen Downes-Martin ved US Naval War College in Newport, 
Rhode Island. Professoren skrev: "Jeg har et brev datert 3dje juli 1942 ved 
Commanding Officer HMS St. Christopher. 
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Captain Martin var en 
dekorert Tank Commander fra den 
1.ste verdenskrig. Han var kjent for 
sine maritime kunnskaper siden han 
hadde tatt med sin egen båt, den 
norskbygde RISØR til vestkysten 
av Skotland for å bli «para-naval» 
instruktør.

I brevet anmodes det om at enhver assistanse rekvirert av min bestefar, 
John Downes-Martin, skulle bli støttet av "Naval Officers" ved "Naval 
Ports". 
Brevet refererer til Yacht Risor. På denne tiden smuglet min bestefar folk 
ut og inn av det nazi-okkuperte Norge. Familietradisjonen sier at han i ly 
av den norske fiskerflåten, i mørke og tåke, plukket opp eller leverte folk 
og returnerte samme vei.

I en senere mail skriver Martin:
"Jeg tror at vi trygt kan si at RISOR var involvert i Shetlandstrafikken. Den 
muntlige overleveringen angående operasjoner på franskekysten sammen 
med tilsvarende på norskekysten, gir henne en rolle i den operative flåten 
som ble administrert og kontrollert av HMS St Chrisopher.
Til deres informasjon har jeg i min hytte det originale navneskiltet til 
RISOR. I tillegg har jeg et barometer fra RISOR laget av en B. Johnsen fra 
Risør Norge. Hvorfor jeg har dem er et mysterium for meg, men jeg er glad 
for å ha dem og min intensjon er ¨sørge for at de blir returnert til RISOR på 
et tidspunkt".
Yours Martin
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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. 469 14 703

Lasse A. Skoglund tlf. 37 15 06 20
Jostein Andersen 923 40 479

tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning

man - fre 8-16, lør 10 - 13

Støtt Risør II gjennom 
Grasrotandelen

Det fullstendige navnet 
vi er registrert på er: 

venneforeningen Risør II

  

Fie bil og båt
tlf 37 15 44 44

www.fiebilogbat.com
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INGES JOMFRUTUR TIL SKAGEN
Bakgrunnen for historien om Inge Halvorsen, fysioterapeut, ihuga sports-
mann og seiler, er at da «Risør II»-historiene gikk på det heteste i Aust 
Agder Blad, ga Inge uttrykk for stor skepsis til prosjektet. Dette gadd han 
ikke engasjere seg i. Trebåter og mye jobbing var han ferdig med. Smekre 
seilbåter i plast var derimot tingen. Likevel greide Dag Rinker Henriksen 
å få med seg Inge ut på en dugnadskveld på Lekerøya. Dermed ble det tent 
en arbeidsgnist som gjorde han til en trofast dugnadsarbeider og en dugelig 
dugnadsskipper. 
Da skøyta lå ferdig i Indre Havn og folk hadde meldt seg på til den første 
turen til Skagen, mønstret Inge på som skipper! Med seg som mannskap 
hadde han Asbjørn Østerholt, Erik Karlsen, Jan Gunnar Halvorsen, Jan 
Storegjerde, Arne Lindstøl, Johan Songe, Michael Halvorsen, Frank Chris-
tensen og Karl Petter Nylén.
Her er historien:
En lang dag ligger foran oss. Kursen er satt sydover, nærmere bestemt 
143 grader, og Risør II’s mål er Skagen. Om bord sitter mannskapet på ti, 
klynget på dekk i lo for cockpiten der fokkemannen i framre og rorman-
nen i aktre brønn manøvrerte skuta sikkert ut av Indre Havn. Det er lite 
snakk. Hodene og blikkene er vendt forover, opp på seila og ut i lo. En 
steady sydvest blåser sine 10 sekundmeter. Sjøen går rolig og støtt. Dette er 
Skagerrak på sitt beste. Det merkes at redningsskøyta er i sitt rette element. 
Den duver og smyger seg mykt gjennom sjøen, ikke et slag, ikke et dunk i 
skroget, ikke en vannskvett på dekk eller over mannskapet. Lydene kom-
mer fra riggen. Gaffelen og svinelæret i kloa knirker hørbart: ”Vi må smøre 
den når vi kommer i land!” Landet bak oss synker i havet. Horisonten 
rundt oss er ubrudt.
De foregående dagene hadde vært hektiske. Vi skriver fredag 31. juli 1992 
og Risør II seiler sin jomfrutur til Skagen med seilkyndig mannskap på tre 
og «charter»-mannskap på sju. En fin gjeng. Kvelden før ble lanternene 
ferdig koplet, VHS og satelittnavigator montert og på plass. Kompasset ble 
plassert forenom masta og korrigert.
Avgangen ble satt til kl. 08.00 og vi klokker Stangholmen kl. 09.00 for 



Risør II-nytt

29

full duk minus toppseil. Motoren er slukket og vi er godt fornøyd. Nå som 
Norge er sunket i havet, har vi fått fin trim på skuta. Hun seiler bedre enn 
vi hadde drømt om. Loggen viser allerede nær opp mot 8 knop med rom 
bidevind  på styrbord halser. Skuta er balansert og klarer seg selv, kun 
små justeringer av mesanseglet er nok ved ujevnheter i vinden. Det blir en 
herlig dag på sjøen. Sol fra klar himmel, men temperaturen tillater ingen 
solbading. Seilopplevelsen er fullkommen. Sydvesten står støtt, men etter 
hvert som vi nærmer oss Jylland drar vinden seg opp mot liten kuling. Nå 
og da fosser hvit skumsjø over le rekke. Men ingen snakker om reving. 
Skipperen har overtatt rorkulten igjen, og nå tråkler vi oss gjennom skip-
strafikken som tetner seg til rundt Nord-Jylland, der to hav møtes, Kattegat 
og Skagerrak. Vel rundt Grenen og få nautiske mil igjen, aner vi en god 
seilingstid. Satelittnavigatoren har vist hastigheter på over 9 knop. Da vi 
har passert havneinnløpet kl. 19.00, kan vi konstatere: 10 timer fra havn til 
havn og en snittfart på 7,5 knop.
«Risør II» blir lagt merke til i Skagen havn. Høytidelig anvist av havneka-
pteinen, ligger vi fint alongside med stor flagging og «Risør II»-banneret i 
stortoppen. Neste dag blir det landgang og morgenbad på stranda. Vi bland-
er oss med turister og handler sjøens delikatesser i det hyggelige miljøet 
rundt havna, og forbereder «den store lunsjen» på dekk. Båtfolket kommer 
på besøk og jentebesetningen på «Bertha» blir invitert. Stemningen er på 
topp, ettermiddagen og kvelden blir uforglemmelig, som det skal være en 
fin og varm ettersommerdag i Skagen.
Søndag morgen, i overgangen fra natt til dag, dunker «Risør II» for motor 
mot Grenen. En livlig natt på «Fregatten» bar med Sussi og Leo er over, 
og mannskapet har funnet tilbake til køyene sine. Vi er tre på vakt,- flere 
trengs ikke for å få skuta under seil i så rolig vær. Skagenlyset anes i dem-
ringstimen og vi nyter stemningen. Snart er kursen satt mot hjemmehavna, 
en distanse på snaut 80 sjømil.
Nok en forventningsfull dag i sjøen. Mannskapet tørner ut. Noen «mater 
krabber». Vinden drar seg opp i en god kuling. Det snakkes om å ta inn rev 
eller bytte klyver. Vi lar det stå til og ser hva vår stolte skute tåler.  Hun er 
livligere i sine bevegelser, men taper aldri farten eller høyden i den grove 
sjøen. 
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SVAR PÅ Strand-QUIZ
1 Ormen Lange   2. Oseberg og Gokstad    3. Kon Tiki    4. Fram   5.  a/ 
Gjøa  b/ Nordvestpassasjen   6.  Blücher   7. a/Christian Radich, Oslo  b/ 
Sørlandet, Kristiansand   c/ Statsraad Lehmkuhl, Bergen  8. RS 24 Risør   
9. RS 14 Stavanger   10. Titanic
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Det blir spennende timer i Skagerrak. Mannskapet er ærbødige overfor 
skute og hav.  Risørflekken dukker opp i baugen, vi er ti mil ute. En drøy 
time senere passeres Stanggapet for full duk og med skum for baugen. – 
Det er tidlig søndag ettermiddag i Risør.
Inge Halvorsen, jomfruturskipper
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ALT HAR SIN PRIS:

• Medlemspris i Venneforeningen kr. 200,- /fam. Kr. 300,-
• Marineblå windbreaker-jakke kr. 500,-
• Risørblå caps kr. 150,-
• T-trøyer, hvite og marineblå kr. 150,-
• Boka om Risør II «Unn deg et eventyr» kr. 100,- 

Båten kan leies med mannskap for dagsturer, fisketurer, weekend og uke-
stur. For overnatting har Risør II 10-15 køyeplasser; les her. Seiltokt med 
medseilere:
For turer der leier er medseilere, det vil si er aktivt med på seilingen, kan vi 
ta inntil 20 personer inkl. mannskap (20 manns flåte). Det kan seiles over 
havet til Danmark og Sverige hvis ønskelig. 

Hyggeturer i skjærgården:
Turer innsjærs for sightseeing, fiske o.l., kan arrangeres med inntil 12 
passasjerer pluss mannskap på 3. Det kan seiles  etter skippers vurdering, 
ev.med redusert seilføring. Passasjerer kan nyte mat og drikke også under-
veis.
Deltaker/gruppe som ikke deltar aktivt i seilingen eller nyter alkohol, 
defineres som passasjerer av Sjøfatsdirektoratet. Risør II tilfredsstiller 
Sjøfartsdirektorates krav til passasjerfart med intill 12 passasjerer (pluss et 
mannskap på 3). Fra 15/4 til 15/9 kan passasjertur gjøres langs hele kysten 
inntil 5 n.m fra land/havn i dagslys og god sikt. I vinterhalvåret kun turer 
innaskjærs.

Priser utleie:
Dagsturer koster kr 4000,- for 2 timer, deretter kr 1.300,- pr time.
Overnattingsturer koster kr 13.000 for 1 natt, kr. 19.500 for 2 netter.
3 netter, eller fler: Be om tilbud!
På overnattingsturer kommer diesel og eventuelle havneavgifter i tillegg.
Etter endt tur må skøyta rengjøres, eller eventuelt betales med kr. 600. 
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VÅR LEVERANDØR AV MALING, LAKK OG BUNNSTOFF

  www.jotun.no

Historien om
R/S 30 Risør II
NÅ KUN Kr. 100,-
kontakt oss på:
post@risor2.no


