107-åringen ble født på ny for 30 år siden: –
Hun er like sprek

Anne Grete Strandquist er leder i Venneforeningen RS 30 Risør IIs Venner som
møtes hver onsdag på Kastellet i Risør. Venneforeningen som består av en gruppe
entusiaster kunne trenge noen nye medlemmer, gjerne seilglade ungdommer. –
«Risør II» er en trygg plass å lære å seile, sier hun. Foto: Iver Sørdahl
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Åpne deleknapper for artikkelen
Hun er krigsseiler og nå skal hun være med i et sjekkeprogram på TV.
For abonnenter
I dag klokka 15 er det nøyaktig 30 år siden «Risør II» ble sjøsatt igjen etter
mange dugnadstimer og en omfattende restaurering ved båtbyggeriet på
Lekerøya.
Hele Risørs flaggskip har et spennende liv bak seg, og en lysende framtid. I
dag er det Venneforeningen RS 30 «Risør II»s venner, som eier og driver

den staselige skuta. Hun er tilgjengelig for alle og er stadig ute i offentlige
oppdrag.
Om kort tid skal hun frakte en dugnadsgjeng ut til Stakebua på
Stangholmen. Der skal en ny brygge bygges, slik at «Risør II» og andre
båter på hennes størrelse kan legge til trygt og sette i land folk uten fare for
at de faller i vannet.
– Dugnaden er et samarbeid mellom Risør IIs venner og Kystlaget Øster
Risøer. De som vil kan bli med. Det er en fin anledning til å få seg en tur på
fjorden med ei flott veteranskøyte, samtidig som man gjør en innsats for
fellesskapet, sier leder av Risør IIs venner Anne Grete Strandquist.

Holmen-bygg
«Risør II» ble bygget i 1914. Hun erstattet redningsskøyta «Risør», som
forliste i desember 1913, i en orkanliknende storm utenfor Risør. «Risør»
ble bare to år gammel og er den eneste redningsskøyta som er forsvunnet
sporløst i tjenesten.
Folk fra byen samlet inn penger for å skaffe distriktet en ny redningsskøyte.
De innsamlede midlene sammen med forsikringspengene etter forliset ble
brukt til å bygge «Risør II» på Risør Båtbyggeri på Holmen.
«Risør» og «Risør II» er bygget etter de samme tegningene. «Risør II» gikk
av stabelen 16. september 1914 og fikk seilnummer RS 30.

Krigsseiler
«Risør II» var stasjonert i redningstjeneste i Risør i sju år, før hun gikk til
Rasvåg på Hidra og videre til Fosnavåg ved Ålesund i 1934. Der var hun
fram til 1937, før skøyta ble solgt fra Redningsselskapet til England.

Høsten 2019 ble stormasta tatt ned på dugnad på Moen, for oppussing. For
å få løsnet det stramme forstaget måtte dugnadsgjengen samarbeide. Foto:
Iver Sørdahl
Den nye eieren, marineoffiseren John Dowes-Martin fra Ipswich, monterte
den første motoren om bord. Fram til krigsutbruddet i 1940 gikk hun med
sjøspeidere på Den engelske kanal. Speiderne ble rekvirert til krigstjeneste,
men Dowes-Martin nektet å gå fra borde. Han ble stående til rors gjennom
alle krigsårene, da «Risør II», blant annet kamuflert som fiskeskøyte,
fungerte som spionfartøy i Kanalen.
I 1942 møtte hun fienden utenfor Torquay. Et tysk krigsskip skøyt noe av
mast og rigg i stumper og stykker. Siden gikk det godt og hun kom flytende
gjennom fem nervepirrende år i minelagte farvann, før skuta fikk et nytt liv
som fritidsfartøy.

Spøkelsesskip?
I 1967 kjøpte ekteparet May og Fred Bessant «Risør II». I flere år hadde de
skøyta som bolig. Etter hvert ble de nye eierne nysgjerrige på skutas
opphav og i 1979 besøkte de Risør med henne. Tilfeldighetene ville det slik
at NRK var i ferd med å gjøre et radioopptak med Shantykoret på indre
havn da de kom.

Slik så hun ut da hun endelig var klar for å sjøsettes igjen etter fem og et
halvt år på land.. Foto: Arkiv
Asbjørn Østerholt i koret fikk øye på Colin Archer-skøyta som hadde
«Risør» malt på skrogsiden. Man kan jo bare forestille seg hvilke tanker
som gikk igjennom hodet hans da han lot NRK seile sin egen sjø, for å
undersøke om det virkelig var gjenferdet av «Risør» som forsvant i 1913,
som var kommet inn på indre havn.
Bessants fikk roet ham ned da de fortalte at det var «Risør II» han var
kommet om bord i. De fortalte det de visste om skuta siden den forlot Norge
mer enn 50 år tidligere.

Ønsket henne tilbake
May og Fred Bessant fikk mange nye venner under sitt besøk i Risør.
Hotellvert Henrik Stickler var en av dem. Både til Stickler og Østerholt ga
Bessant uttrykk for at om de noen gang skulle selge henne, så de helst at
det ble til Risør.
Flere år etter besøket fikk Stickler en henvendelse fra Hroar Dege, som
hadde vært i markedet for en Colin Archer, og nylig kjøpt en fra Bergen.
Dege fortalte at Fred Bessant var død og at May satt igjen med «Risør II»

alene. Hun var tilårskommen og maktet ikke å holde den store båten i
stand, så hun hadde satt den til salgs i Spania.

Bildet er ikke av topp teknisk kvalitet, men det har absolutt historiske
kvaliteter. Det er øyeblikket for 30 år siden da «Risør II» igjen er på vannet
etter fem og et halvt års restaurering. Foto: Arkiv
– Den må du kjøpe, sa han, forteller Stickler som tilfeldigvis var på vei til
Spania da Dege ringte.
– Ring henne og spør hvor mye hun skal ha, sa han.
– Jeg hadde nettopp kjøpt en ny båt til hotellet og hadde absolutt ikke råd til
å kjøpe en båt til, sier Stickler, men det endte med at han garanterte for
kjøpesummen.
Stickler innkalte så en liten gruppe entusiaster til hotellet og en stiftelse ble
dannet. Før Stiftelsen R/S Risør II hadde reist den nødvendige kapital,
sørget DnC i Risør for finansieringen, slik at skuta skulle kunne komme
trygt hjem.

Dekkslast
En ting var å kjøpe den mer enn 70 år gamle båten, en annen ting var å få
henne hjem. «Risør II» lå i den lille havnebyen Vilagarcia de Arousa i
Galicia nord for Portugal og var ikke i stand til å seiles hjem.
– Jeg tok kontakt med Petter Olsen som jeg kjente fra hans opphold på
hotellet, og spurte om han kunne hjelpe meg å få fraktet skuta til Risør. Det

kunne han, men for at «Risør II» skulle kunne tas om bord på et av deres
skip måtte den til en havn de anløp, forteller Stickler.

Risør Kammerkor sang på Torvet sjøsettingsdagen. Med ryggen til dirigent
Inger Johanne Foyn og hennes datter, Synnøve. Koret er (f.v.) Sølvi
Fagerbakke, Bjørg Dahle, (?), Einar Kvarving, Bjørg (?), Randi Fjeld, Grete
Rokvam, Tone Andreassen, Mie Reiersen Stavelin, bak dem står Sverre
Aukland, Keth Hansen, Laila Zølner, Edel Markussen og Kirsten
Hope. Foto: Arkiv
Båtbygger Rients van der Woude og Thomas Finne meldte seg til
oppdraget med å seile «Risør II» fra Vilagarcia til Porto, cirka 75 nautiske
mil lenger sør. På veien ned langs den iberiske vestkysten kom «Risør II»
ut for uvær, noe som førte til at den fra før gamle og noe slitne damen, var i
elendig forfatning da hun ble heist om bord på Fred. Olsens 2000-tonner
«Belgica».
Fred. Olsens rederi fraktet også transportkrybba som var bygd på AMOsenterets tømrerkurs i Risør, til Porto. Både denne frakten og frakten av
«Risør II» tilbake til Risør spanderte rederiet.

Ringen sluttet
Fem døgn senere var ringen sluttet. «Risør II» ble satt i land på Holmen,
der hun ble bygget 72 år tidligere. Endelig var hun hjemme igjen. Tanken
var først at hun skulle tas i bruk den påfølgende sommeren, men det man

antok skulle bli en liten oppussing, utviklet seg til en større
restaureringsjobb.
– Fem og et halvt år brukte vi på å få henne i stand, forteller Anne Grethe
Strandquist, som har vært med i Risør IIs venner siden starten i 1986.

Her blir RS 30 «Risør II» buksert av RS 93 «Aril» fra Lekerøya til byen den
22. juni 1991. Foto: Arkiv
Regnet ga seg og sjøtåka som hadde ligget over fjorden siden formiddagen
lettet. Sola kom fram og klokka 15.00 presis den 22. juni 1991 gled
nyrestaurerte «Risør II» ned beddingen på Lekerøya til jubel, applaus og
hornmusikk. Til stede var foruten det som kunne krype og gå av
interesserte risøringer også den tidligere eieren May Bessant.

Rigget om
Da hun ble rigget i 1992 fikk hun tilbake mesanmasta som hun hadde vært
uten i mange år. Stormasta ble også gjort noe høyere enn originalen fra
1914, slik at det totale seilarealet økte med 20 prosent til 131 kvadratmeter.
Jeppe Jul Nielsen, som har tegnet den nye riggen, forklarer hvorfor.
– Originalt hadde «Risør II» også to master, men da hun gikk som lystbåt i
England var mesanmasta erstattet med en lengre bom og et større
storseilareal, forteller han.

Her lastes riggen ombord igjen etter at stormasta har vært nede for
oppussing i fjor. Foto: Iver Sørdahl
Bermudariggen hun hadde som lystbåt, gjør det mulig å seile høyere opp
mot vinden på kryss, men redningsskøytene i Norge hadde gaffelrigg. Det
ble gjort forsøk med bermudarigg, men det fungerte imidlertid dårlig.
Seilflaten i høyden ble for liten, slik at båten slingret mye. Seilet var også
vanskelig å håndtere da det ikke kom så lett ned uten gaffel.
– Begge mastene står der hvor de sto originalt, men de er noe høyere. Til
sommerbruk er det ideelt, men for redningsskøytene som seilte hele året
hadde det liten hensikt å få for mye duk. Det ville bare ført til at de måtte
reve oftere og tidligere slik at mye av seilene nesten ikke ville vært i bruk
vinterstid, forklarer Nielsen.

Stor aktivitet
Mange begeistrede medseilere har hatt sine første seilopplevelser om bord
i «Risør II». Hun kan chartres for turer kortere eller lengre turer. Den gamle
damen deltar fortsatt aktivt på regattabanen og under Trebåtfestivalen er
hun et naturlig midtpunkt.

17. mai flagges det alltid over topp på «Risør II», men de to siste
nasjonaldagene har hun ikke fungert som scene på Indre havn siden
smittevernregler har hindret normal feiring. Her er hun i fjorårets båtparade
der hun var ledebåt. Foto: Iver Sørdahl
Under årets trebåtdager er hun booket til sju turer for UngNorge Sør, som
har som formål «å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og
unge, med særlig tanke på dem som ikke har en slik hverdag.».
I jubileumsåret tar hun skrittet over i kjendisverdenen for fullt. I august skal
hun nemlig benyttes i innspillingen av realityserien Linni søker
drømmeprinsen, som skal sendes på TV senere på høsten.
– Med et så høyt aktivitetsnivå skulle vi vært flere aktive i venneforeningen,
gjerne noen yngre også., sier Strandquist.

Venner
Venneforeningen Risør II eier og drifter «Risør II» nå. Deres mål er at båten
skal være tilgjengelig for alle. 17. mai ligger skøyta normalt pyntet med
signalflagg, norske flagg og bjørkeris som scene i Indre Havn. De siste to
åra har imidlertid pandemien villet det annerledes.

– Nytt av året er QR-koden som henger på båten. Skanner du den kommer
du rett inn til Risør IIs historie på våre hjemmesider, forteller
Strandquist. Foto: Iver Sørdahl
De siste 10 årene har medlemsmassen i venneforeningen vært stabil, men
gjennomsnittsalderen har økt siden det har vært lite rekruttering. De aktive
medlemmene har vært de samme i hele perioden.
Medlemmene er spredd over hele landet. Mange er utflyttede risøringer,
men det finnes medlemmer som aldri har satt sine bein verken i Risør by
eller i «Risør II».
I venneforeningen blir man ikke bare venn med skøyta, man finner også
nye venner blant medlemmene.
– Veldig mange av vennene jeg har i Risør har jeg fått via Risør IIs venner,
sier Anne Grethe Strandquist, som flyttet til Risør for 35 år siden.

