
RISØR II - nytt
          Medlemsblad for Risør IIs Venner

Nr.1-2021



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

           Innhold nr. 1-2021

Lederen har ordet .................................................................. s   3
Bilder fra sjøsettingen.......................................................... s  5
Tallenes tale ................................................................. s 7
Litt mer historie .............................................................s 8
Hvordankan man bruke Risør II   ...................................... s 10
Strandquiz ............................................................................. s 14
Knop og fiske .................................................................... s 15
Årsmelding             .............................................................. s  24
Stormen fra vest  ................................................................. s  30
Alt har sin pris ..................................................................... s  31

RISØRKLINIKKEN
Gynekolog Magne Halvorsen

Øyelege Frode Halvorsen

Storgata 14, 4950 Risør
Tel. 37 15 32 90

Forsidebildet viser sjøsettingen av R/S 30 Risør II i 1991. 
Foto: Aust Agder Blad



Risør II-nytt

Lederen har ordet
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    RS 30 Risør ble sjøsatt første gang i 1914 og   
    var stasjonert som redningsskøyte i Risør fram  
    til 1921. Deretter ble det en ny stasjonering i   
    Rasvåg på Hidra utenfor Flekkefjord til 1934,   
    før den endte opp i Fosnavåg ved Ålesund i to   
år. Deretter ble den solgt til en privatperson i England.
Det er altså 100 år siden den forlot Risør og 35 år siden den kom tilbake til 
den samme plassen den ble bygget, nemlig på Holmen, der Risør Baatbyggeri 
en gang hold til. 
Vinteren og våren 1991 var det stor aktivitet i båtbua på Lekerøya. Der hadde 
Risør II gjennomgått en stor forvandlig fra en råtten båt til oppbygging av en 
frisk skøyte på den gamle kjølstokken. Det begynte å haste med å få den ferdig 
for det begynte å ta slutt både på tålmodigheten og pengene. Den 21. desem-
ber inviterte vi til «kranselag» på Lekerøya, og mer enn førti støttespillere fikk 
servert gløgg og Helge Krystads spesialiteter og fikk oppleve det majestetiske 
skue av et trehvitt, nakent skrog badet i varmt flomlys. På bryggekanten brant 
vi opp de gamle, råtne borda som symbol på at det var nye tider i vente. Arild 
Larsen, mangeårig primus motor og leder av stiftelsen, holdt en flammende 
tale og lovet de frammøtte at Risør II skulle sjøsettes og skues i Indre Havn 
før St. Hans, altså innen et halvt år. Problemet var den helsvarte økonomien 
som ulmet i vintermørket. Vi hadde søkt om og fått innvilget et lån i Spare-
banken Sør på 300 000,- kr, om vi kunne skaffe kausjonister til dette. Det var 
ikke lett å få med næringslivet, så det endte med at tolv av oss kjernepersoner 
garanterte for 25 000,- kr hver. Disse pengene ble snart brukt opp og vi søkte 
om 300 000,- til, som vi fikk lånt etter mye ‘om og men’. 
Ved årsregnskapet i 1990 sto det 13 566,- kroner på konto. Lånet var på det 
meste på mer enn 1,4 millioner til en rente på 17,65%. Det var tøffe tider! 
Høsten 1990 ble stiftelsen godkjent som arbeidsplass for sivilarbeider og i 
oktober begynte Lars Grønvold, utdannet båtbygger fra Moen. 1. februar 1991 
fikk stiftelsen tilsagn om tilskudd under statsbudsjettet «arbeid for trygd, lønn 
og drift» på kr 151 800,-. Distriktsarbeidskontoret i Risør bevilget til sammen 
mer enn kr 500 000,- til prosjektet under ulike arbeidsmarkedstiltak. Årsregn-
skapet for 1991 viste at vi hadde kr 1 102 884,03 i rene utgifter.
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Vi var yngre og vi var veldig entusiastiske. Hos oss var hele familien en-
gasjert, barn, foreldre, onkler og tanter. Og det var ikke bare vi som dro 
veksler på familien. Vi solgte andelsbrev, vi solgte lodd og vi hadde stand på 
torget og skrøt og markedsførte Risør II gjennom lokalradioen og AAB. Vi 
fikk låne et stort butikklokale i Havnegata, tidligere «Garnett» og laget «gjen-
bruksbutikk» og kalte det for «Sjøsettingsloppemarked»! Og vi klarte det!!!
Lørdag 22. juli 1991 gled Risør II langsomt og verdig ut av båtbua på 
velsmurte skinner (panner) stinne av grønnsåpe og fåretalg. Fjorden var full 
av småbåter, pluss redningsskøyta Aril og alle brygger og knatter var fulle 
av kammerkor, shantykor og musikkorps. Ordfører Laila Skarheim, vekteren 
John Thomas og tidligere eier May Bessant og mange, mange skuelystne koste 
seg med et langbord fullt av reker og god stemning. Det var direktesending på 
lokalradioen fra skøyta da den traff vannet, med en overentusiastisk Kurt Inge 
Dale ved mikrofonen. Det var jubel, hurrarop, fanfare og applaus.
Det er 30 år siden! Etter det har Risør II ligget nystriglet, oljet, lakket, malt og 
overhalt inne på havna hver 17. mai til skue og glede for hele befolkningen. 
Alle vi som har vært med fra 1986 vet hvor mye innsats som måtte til for å 
gjennomføre prosjektet den gang. Siden har noen falt fra, noen har tatt fatt 
på andre prosjekter eller er gjengangere på dugnadslista til Trebåtfestivalen. 
Vi som nå er i den «sta» kjernen til Risør II, vet at ting ikke gjør seg selv. 
Heldigvis er det en solid liten gjeng som står på, har kunnskapen og viljen og 
bruker mye av sin tid på Risør II. Vi prøver å kapre nye dugnadshender og 
det har lykkes å få med noen som har blitt bitt av «basillen» i disse koronavi-
rustider. Jan-Bendix tar nå skipperprøven for å bidra, og Marina ble drillet av 
Morten for å kunne ta båten ut og å legge til kai og Reidar møter på onsdagene 
og har også vært med på øvelsesturene, som den drevne seileren han er. Og vi 
har fått med oss en snekkerkyndig kar, Jens Petter Trangerud som vil bidra. 
Det er gøy!
I løpet av 2021 håper vi å kunne markere at Risør II har blitt 30 år og som 
vanlig være tilgjengelige for skjærgårdsturer, fisketurer og «åpen båt» på Toll-
bodbrygga. Selv om Risør II eies og drives av Venneforeningen, tror jeg de 
fleste i Risør sier «båten vår» om Risør II, og sånn skal det være!
Kos dere med nytt medlemsblad og vel møtt ombord!
Vi takker ydmykt for all støtte fra Venneforeningens medlemmer og alle 
annonsører. Uten dere – intet medlemsblad!
Anne Grete Strandquist
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Fra sjøsettingen 22. juni 1991
(Fra arkivet til Aust Agder Blad)
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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.

TALLENES TALE

• RS 30 «Risør», de siste 35 år kalt Risør II, har 30 i seilet fordi den   
 ble Redningsselkapets 30. båt da den ble sjøsatt fra Risør 
 Baatbyggeri.
• Den har slept og assistert 293 båter i redningstjeneste.
• Loset 44 skip inn til trygg havn
• Reddet 25 mann fra drukning 
• Kostet kr 12 360.08 ny i 1914
• Kostet nær 4 mill. ved ferdigstilling i 1992 
• Var stasjonert i Risør til 1921. Det er 100 år siden!
• Var i Redningsselskapets tjeneste i 22 år
• Kom tilbake til Risør for 35 år siden (1986) etter nesten 50 år i   
 England.
• Sjøsatt som «ny båt på gammel kjøl» i 1991, for 30 år siden, da   
 redningsselskapet feiret 100-årsjubileum. Derfor var bare RS Aril   
 her ved sjøsettingen…
• I år er Redningsselskapet 130 år og de har kommet opp i    
 byggenummer 805 «Dora Elsebeth» som er stasjonert i Stavern.
• Vi har ca 180 medlemmer i venneforeningen.
• Vi har 513 medlemmer på Facebook. Bli med du også! (Risør 2)
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LITT MER HISTORIE
På 1800-tallet hadde fiskerne langs norskekysten åpne, udekkede båter og 
var gjerne langt til havs. De rodde, men kunne også sette et lite seil. De var 
veldig utsatt for vind og vær, og det er registrert at fra 1861 omkom 
mellom 700 og 750 fiskere hvert år. Fra forskjellige hold ble det arbeidet 
med tanken om å etablere et norsk, privat redningsselskap etter mønster av 
de engelske «Royal National Life Boat Institution». Legen Oscar Tybring 
var en av initiativtakerne og reiste bl.a. rundt i Europa for å studere de for-
skjellige lands redningstjenester. På et møte i  Christiania Kjøbmannsforen-
ings lokaler i januar 1889 ble det nedsatt en komité som skulle sørge for at 
redningsselskapet blir dannet. Med i komitéen er Eilert Sundt, 
Oscar Tybring og Colin Archer og 9. juli 1891 møtes en generalforsamling 
i lokalene til Oslo børs og Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR) 
blir stiftet.
Det ble utlyst en konkurranse blant landets båtbyggere for å finne fram til 
den båtfasongen som ville være best egnet som en solid arbeidsbåt langs 
vår værharde kyst. Det kom inn sju forslag og de tre beste ble premiert. 
1. premie gikk til Chr. Stephansen fra Arendal, 2. premie til en skips-
byggmester Arnold og 3. premie til skipskonstruktør Jens Brandi fra Risør. 
Jens Brandi var ikke båtbygger, men han hadde studert hvordan losbåtene 
til Nils Eriksen Narvika (Søndeled) fungerte på sjøen, og forøvrig hadde 
han konstruert flere store skuter for forskjellige rederier. Det ble bestemt 
å bygge to redningsbåter, Chr. L. Stephansen bygget «Liv» i Porsgrunn 
i 1894 og Colin Archer, som satt i jurien, fikk i oppdrag å bygge én med 
utgangspunkt i skrogformen til Brandi og det beste fra sin egen erfaring 
med å bygge losskøyter. Den ble døpt RS 1 «Colin Archer». Både «Liv» og 
«Colin Archer» har vært på Trebåtfestivalen flere ganger og er fremdeles 
seilende.
Den første redningsskøyta med navnet «Risør» og byggenummer 24, ble 
bygget hos A/S Br. Marcussen på Gjeving i 1911. Bare to år senere, den 4. 
og 5. desember i 1913, forsvant den i et forrykende uvær som det har gått 
gjetord om siden den gang. Denne redningsskøyta er den eneste som har 
totalforlist med mannskap i hele Redningsselskapets historie. Den gikk 
ned med fire sjø-erfarne menn og det har aldri blitt funnet noen rester etter 
8
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hverken folk eller båt.
Allerede i april året etter ble det satt kjøl til en ny redningsskøyte som 
erstatning for den første, og den ble sjøsatt 15. september 1914. Den fikk 
byggenummer 30 og ble bygget på Risør Båtbyggeri på Holmen av Olsen 
og Jepsen, og ble sjøsatt samme dag fra samme sted som RS 31 
«Haugesund» (senere «Kristiansand»). En sjeldenhet utenom det vanlige!
Fram til 1921 var skøyta stasjonert i Risør, om somrene da de ikke var ute, 
hadde mange av redningsskøytene sommeropplag på Lekerøya her i Risør. 
Etter 1921 var RS 30 Risør stasjonert i Rasvåg på Hidra ved 
Flekkefjord til 1934, da ble den flyttet til Fosnavåg ved Ålesund. Etter den 
årlige besiktigelsen av redningsselskapet i 1936, fant man ut at skøyta var 
såpass kondemnabel at den ikke dugde i de tøffe situasjonene man kan ha 
langs norskekysten. Det var strenge krav på den tiden også. Derfor ble den 
besluttet solgt og etter en vinter i eie hos en norsk fisker, ble den solgt til en 
tidligere marineoffiser, John Doves-Martin i Portsmouth i England. 
Der begynner en ny epoke i Risør II´s spennende historie. Femti år i 
England. 
Her hopper vi fram i historien og kommer fram til høsten 1985. Den 
daværende engelske eieren, Fred Bessant, døde i Portugal og hans kone 
May husket at de hadde lovet Asbjørn Østerholt, da de besøkte  Risør på 
sin jomfrutur i 1979, at om båten skulle selges, så skulle den tilbake til 
Risør. Asbjørn var tro mot det løftet, og Henrik Stickler (Risør hotell) og 
Hroar Dege som bodde på Eikeland verk på Søndeled mens han var 
restaurantsjef på bl.a. «Tre kokker» på Sollie plass i Oslo og en 
verdenskjent restaurantmann, slo sine entusiastiske ideer sammen og dro 
i de første viktige trådene for å få RS 30 «Risør» hjem. Dette  bidro til at 
de fikk en Fred Olsen-båt, «Belgica», til å ta med seg den slitne skøyta fra 
Porto til Oslo. Men på grunn av skader i noen kraner på «Belgica» etter en 
storm, foreslo noen kreative sjeler at reparatører kunne komme på i Risør 
for å spare tid, og samtidig «sette av» RS 30 «Risør». Derfor kom Risør II 
tilbake på Holmen der den ble bygget og sjøsatt i 1914 (med en margin på 
10-15 meter) 72 år tidligere.
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HVORDAN KAN MAN BRUKE RISØR II?
I utgangspunktet ble hun kjøpt hjem til Risør for å bli en turbåt, spesielt for 
skolene. De siste 30 årene har hun blitt brukt både til klasseturer, speider-
turer, sommerturer for barn og unge, men også langturer til Skagen og pi-
legrimstur til Trondheim. Risør II har deltatt i flere Nordisk Seilas-regattaer 
og Tall Ship race. Både lokale oppdrag og i større sammenhenger blir Risør 
II et naturlig samlingspunkt, som den «offentlig tilgjengelige» skøyta den 
er.
Risør II er jo ikke så stor, så en må ofte dele «soverom» med flere man ikke 
kjenner. De aller fleste er litt skeptiske til å begynne med men etter et par 
tannpusser og en felles overnatting, er alle bestevenner. Man deler felles 
opplevelser, enten man spiser reker og drikker hvitvin i solnedgangen et 
sted i skjærgården, eller man gjør felles innsats for å heise seil og oppleve 
«seileren» Risør II. Flere ganger er vi blitt booket av grupper i næringslivet 
som vil bruke båten til team-building. Bevisst eller ubevisst er man med på 
team-building når man er om bord. Og på en redningsskøyte blir det en helt 
annerledes opplevelse. Det gir en unik mulighet til å føle den atmosfæren 
som hersker på et seilfartøy som har vært med på å skape sjøfartshistorie 
gjennom 130 år. 
Rent praktisk:
Skøyta har køyeplass til fire i byssa, der vi lager mat, fire i salongen, to i 
skipperlugaren og ved landligge kan det ligge to i forpiggen. Byssa er liten 
så det er relativt enkelt å holde seg fast om en må lage en stormsuppe til 
mannskapet i rom sjø. Salongen har god plass til 10-12 rundt bordet, og der 
er også en vedovn så en kan tørke vått tøy og holde varmen. Risør II har nå 
alt av moderne navigasjonsutstyr og redningsutstyr og det er en selvfølge at 
sikkerhet står i fokus når man er «uttaskjærs».
I år har vi flere ting å feire, men om det blir noen stor feiring kan man ikke 
forutsi i disse koronatider. Men det vi helt sikkert vet er at dugnadsarbeidet 
rundt vedlikeholdet går sin gang til alle årstider fremdeles. Det er ikke 
vanskelig å bli med i fellesskapet vårt,- noen møtes i Sjømannsforeningens 
hus på Kastellet hvor vi har et eget klubblokale, hver onsdag kl. 18, hvis 
det ikke står noe annet på Facebook. I 2020 fikk vi med noen nye personer 
og det er så hyggelig når noen nye fjes dukker opp. 



Risør II-nytt

Vi jobber for å spleise folk sammen og ta sin tørn om bord og trene på 
skjøter og fastgjøringer, sette alle kluter til under Trebåtfestivalene og 
ellers klare brasene i tider hvor en både må tone flagg og ta rev i seilene og 
ro ‘an a’. Dette er den eneste måten for ikke å havne på galleien, stikke av 
for å redde stumpene, men for å være på rett kjøl i framtida. …men enn så 
lenge får vi holde oss på matta!
Lær mer om knuter i boka til Bjørn Erik Nilsen, broren til vår egen 
knutekunstner, Karl Wilhelm. Noen smakebiter får du på s. 15-18.
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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

Storgt. 9 . 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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På de neste sidene finner du utdrag fra 
den nye knuteboka til Bjørn Erik Nilsen. 
Han overtar midtsidene etter sin bror Karl 
Wilhelm Nilsen.

Boka koster kr. 350 og kan kjøpes ved 
henvendelse til 2halvstikk@gmail.com

Strand-QUIZ
1. Hvor lenge siden er det at Risør II avsluttet sin redningstjeneste i   
 Risør?
2. Hvor mange år var den i Redningsselskapets tjeneste?
3. Hva er det Risør II feirer i år?
4. Hvem har designet Risør II?
5. Hvor mange køyeplasser er det om bord?
6. Hva kalles det øverste seilet på Risør II?
7. Hva kalles det rommet der vi lager mat om bord?
8. Har Risør II vært i Trondheim?
9. Hva heter fyret utenfor Risør?
10. Hvilket tall står i seilet på Risør II og hva betyr det?

Holmen 1912
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I dette nummeret har vi fått lov å bruke utdrag fra Bjørn Erik Nilsens 
bok "Knutebok for Hvermansen". Vi har valgt kapittelet om "Knop for 
fiske". Fortsettelse fra forrige nummer av Risør II-nytt.
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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

20

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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KLÆR TIL GØYALE JENTER 
I ALLE STØRRELSER OG 

FASONGER!

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
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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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ÅRSMELDING FOR RISØR II FOR 2020

Året 2020 har vært preget av pandemien covid 19 (corona) og alt vi har 
måttet forsake. Likevel har vi i Risør sluppet heldig unna både smitte-
tilfeller og «bankerott». Siden vi ikke er så mange som møter på onsdags-
treffene, har vi vært innenfor antallet som kan være i en kohort.
Årsmøtet ble noe utsatt og ble avholdt 10. juni med smittegodkjent 
avstand. 
I januar maste stormasta om oppmerksomhet på Moen og den faste dug-
nadsgjengen gikk i gang med å pusse og olje. Det var en stor jobb, og den 
ble satt perfekt på plass i slutten av april, med en 2-krone fra 1914 under 
mastefoten. Mynten som viser mor Norge som skuer ut over havet, fikk vi 
av Steinsenteret. Så ble antenne og kabel, samt nødpeilesender innkjøpt 
fra Oddesøl elektronikk og montert på stormasta. En tøff gjeng var i tur og 
orden oppi liften eller i sele,- Jørn Torfinn, Marita, Morten og Agyad! Risør 
II var som vanlig pyntet og klar til 17. mai, men til forskjell fra andre år, 
ble det ikke barnetog eller taler i Indre Havn, men en kortesje av småbåter 
på fjorden med Risør II som «flaggborg». Morten (Strandquist) filmet og 
sendte direkte på Facebook. I løpet av forsommeren ble det tilrettelagt for 
flere treningsseilaser og Reidar Knudsen og Marina Klæboe var blant dem 
som fikk prøve seg. Morten drillet de «hardt» med å gi de ansvar for å 
kjøre fra kai og å legge til. 
Av turer i 2020 ble det flere, til tross for coronaen. Det ble turer med 
speiderne, Ung Norge Sør, Lyngør rundt, fisketurer, skjærgårdsturer og 
badeturer. Det ble ikke arrangert noen Trebåtfestival i år, så vi fikk ikke 
noen stor avsetting på de risørblå capsene vi hadde kjøpt. 
Også høsten har vært preget av corona-regler, men gjengen har hatt «høst-
puss», installert lensepumpe og elektronisk varsling, pakket ned både seil 
og båt og ryddet på Kastellet og på Skomakerskjær. Jørn Torfinn og Torkild 
har også ryddet i venneforeningens medlemsliste og vi har nå omkring 
180 medlemmer. Vi har også 513 følgere på Facebook. Vi har hatt et flott 
oppslag i bladet «Pensjonisten», penneført av Iver Sørdal. Vi har gitt ut to 
medlemsblad som også ligger tilgjengelig på hjemmesiden.
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Styret har bestått av 
• Anne Grete Strandquist, leder
• Jørn Torfinn Røed, medleder
• Marine Klæboe, sekretær
• Torkild Grimsrud, kasserer
• Dag Ilestad, leder av teknisk
• Torstein Hagenlund, styremedlem
• Trond Svenningsen, styremedlem
• Karl Wilhelm Nilsen, styremedlem
• Jens Høibø, revisor
Valgkomité: Reidar Johansen, Jan Morten Homme og Rolf Hansen
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Æresmedlemmer:
Noen har gjennom årenes løp gjort stor innsats for Risør II og har nedlagt 
mye tid og arbeid og har derfor blitt hedret med en ærespris, et æres-
medlemskap. Prisen er et bilde/trykk av Risør II og fritt medlemskap. 
• Arild Larsen
• Jeppe Jul Nilsen
• Trond Svenningsen og Anne Grete Strandquist
• Kari Aunan
• Karl Wilhelm Nilsen
• Asbjørn Østerholt
• Dag Ilestad
• Nils Thuv
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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

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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«STORMEN FRA VEST»

Stormen yler og havet ryk,
   fallgarden bryt og brakar.
Sundrivne skyer og himmelen fyk
   som svarte, flaksande drakar.
Saltande rok over holmane driv,
   rasar mot alt som stengjer,
stormåsen baskar på harde liv,
   og illskrik på vinglande vengjer.

Bjelkar brotnar på gamle naust,
   rosone reinskar tufti.
Bordtak, næver og alt som er laust,
   flaksar og fyk i lufti.
Båra kjem veltande, veldig og kvit,
   lyser mot himmelrandi.
bryt over båtar og lekkjone slit
   og høgg dei mot gråbergstrandi.

Stormsprengd duva rein einsleg brigg,
   tungt han i hav seg hiver.
Sjøfugl skrik kring den nakne rigg,
   blindt han på skjeri driver.
Lyfter seg brått gjennom sjøsprut og gov,
   Fell med eit brakande dunder,
bjelkane brest og det sotsvarte skrov
   velter seg vilt og går under.

Langt til havs driv ein kollsigld båt,
   kjølen i veret vender.
Mannen på kvelvet heng valen og våt,
   Tviheld med blåfrosne hjender.
Sviande salt-sjø i augo slær,
   skavlar mot båten sprengjer,
samlar seg so i ein brotsjø svær,
   og mannen til avgrunns slengjer.

Stormen slepper sitt tunge tak,
   storhavet blåsvart bårar.
Strendene lyser av gulna rak,
  plankar og bråtne årar.
Halvsøkkt i sjøen ein drukna driv,
   boblor or munnen brester;
men armen hans tøygjer seg, trutna og stiv
   i trugande trass mot vester!

Jacob Sande
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SVAR PÅ Strand-QUIZ
1)100 år,  2) 22 år, 3) 30 år siden sjøsetting på Lekerøya, 4) Colin 
Archer, 5) 10+2 i forpiggen, 6) Toppseilet, 7) Byssa, 8) Ja, på pi-
legrimsleden i 2018, 9) Stangholmen, 10) 30, redningsskøytas 
byggenummer for Redningsselskapet.

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,- 
• Dagsturer med skipper og mannskap, 2 timer, kr. 3500,-
• Overnattingstur én natt m. skipper og manns., 8 pers. kr. 13000,-
• Tillegg for evnt. havneavgift og diesel
Pris på turer kan avtales. Medlemsturer og turer med skoler og barne- og 
ungdomsgrupper kan ha variernde avtaler etter hva slags tur det er det er.

Priser på annonser i medlemsbladet Risør II-nytt: 
•  1/8 side – kr 790,-
•  ¼ side – kr 990,-
•  ½ side – kr 1390,-
•  1 hel side – kr 3000,-
•  Baksiden – kr 5000,-

Annonsene ligger også på hjemmesiden: risor2.no
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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


