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Lederen har ordet

3

     Det har gått bra!

          Vi har vært gjennom enda en annerledes  
           sesong uten de faste arrangementer og avtaler  
           vi pleier å ha,- og det har gått bra! Både Risør 
II og folk og mannskapet rundt har holdt seg friske og oppegående, så det 
ble gjort en god del dugnad på skøyta i våres. Den skinte om kapp med 
sommersola, der den lå og viste seg fram på Tollbodbrygga. Nå er ses-
ongen avsluttet for i år, Risør II er pakket ned og nå foregår den sosiale 
kontakten på onsdagstreffene på Kastellet. Jørn Torfinn har skrevet et 
årsreferat som kan leses på de neste sidene.

Noen ord om Trebåtfestivalen, som ikke het det i år, men «Trebåtdagene». 
For Risør II ble det hyggelige dager. Ung Norge Sør hadde leid skøyta til 
syv turer med barn og unge, og av den grunn var den lite synlig i bybil-
det under «dagene». Maritime Risør, lag og foreninger som har etablert 
seg under den maritime «paraply», hadde fått plassering av sine stands 
i Toldbodparken. Dessverre var det ikke så mange som fant veien dit til 
tross for Shantykoret og «allestedsnærværende» Sebastian Aanonsen og 
blafrende signalflagg. Men vi som sto der hadde det hyggelig og knyttet 
tette bånd som vi håper vi kan utnytte i framtida. Og,… framtida kom 
fort! Det er blitt nedsatt en arbeidsgruppe av representanter fra Kystlaget, 
Risør II og Kanonjolla for å finne en felles organisering uten at det skal gå 
på bekostning av særinteressene. Tiden er i alle fall moden til å tenke nytt 
og se framover med tanke på rekruttering, promotering og arbeidsinnsats.
I denne utgaven av Risør II-nytt har vi vært så heldige å få geolog og 
forfatter Asbjørn Halvorsen til å skrive om Jens Brandi, en nesten glemt 
båt- og skipskonstruktør fra Risør. Asbjørn er i disse dager i ferd med å 
gi ut et solid historisk mesterverk om båtbyggere og skips- og båtbyg-
gerier i Risør og Søndeled og dette utdraget fra boka deler han med oss. 
Boka er utrolig spennende, veldig mange detaljer og en «pageturner» på 
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ca 430 sider. Jeg vet det, for jeg har lest manuskriptet! Det er bare å stille 
seg i bok-køen når den kommer i bokhandelen. Boka er ellers et samarbe-
idsprosjekt med Risør Kystkultursenter på Moen. Asbjørn skrev også et 
detaljrikt kapittel om skrogformer i Risør- og Søndeleddistriktet i Risør 
II-boka «Unn deg et eventyr».

Som skrevet i Risør II-nytt, 2021 nr 1, er det i år 30 år siden Risør II skled 
ut av båtbyggeriet på Lekerøya. Datoen var 22. juni 1991, samtidig som 
Redningsselskapet feiret 100 årsjubileum, og derfor bare kunne stille med 
én båt under sjøsettingen. Første gang RS 30 Risør ble sjøsatt var 16. sep-
tember 1914, fra Holmen. Den ble påbegynt i april og sto altså ferdig etter 
ca fem måneder. Den siste oppbyggingen tok fem år pluss ett år med rigg 
og interiør…

30-årsmarkeringen for Risør II i år skulle være et bakteppe for feiring av 
hva skøyta betyr og har betydd for distriktet vårt.  Koronaen satte sine 
begrensninger, og et «tilårskomment» styre har ikke hatt kapasitet til et slik 
arrangement. Fokus har vært på dugnad på båten og turer for interesserte. 
Men neste år er det 30 år siden Risør II dro på jomfrutur til Skagen, ferdig 
rigget og møblert og med Inge Halvorsen som skipper! Kanskje vi kan få 
til en «pensjonisttur»… om ikke annet. 

Vi takker alle Risør II sine venner for at dere støtter med kontingenter og 
annonser. Alt vi gjør i forbindelse med Risør II er dugnadsarbeid, så alle 
bidrag går til faste utgifter og en «buffer» i tilfelle motorhavari eller nye 
seil. Vi takker spesielt Jotun som sponser alle produkter til båtpuss og til 
«Basse» på trykkeriet…..

Min tid som leder ebber ut etter 35 år som aktivt medlem i Risør II og jeg 
vil takke for godt samarbeid med alle som har vært involvert og interessert 
i det vi driver med…God vinter, godtfolk,- og vi ses under masten!   

November 2021  Anne Grete Strandquist, leder
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Året i år! 

Tross alt i disse koronatider, har vi hatt en god seilsesong i 2021. Men først 
litt om alt arbeidet som kreves for å holde skøyta flytende og seildyktig.

Året startet under presenningen. Etter at den verste kulda hadde lagt seg 
i januar og februar, startet vi med arbeidslista. I arbeidslista noterer vi 
fortløpende ned det som må gjøres av reparasjon og vedlikehold.  Det var 
bare å brette opp erma og sette i gang! 

Den gamle dieseltanken som vi fikk problemer med allerede på Pilgrims-
ferden til Trondheim i 2018, hadde gått lekk. Det viste seg at det hadde 
tæret hull der tanken hadde hatt kontakt med en kjølbolt. Det tok litt tid før 
vi fant ut hvordan vi skulle gripe problemet an, det viste seg at tanken var 
montert inn før dekket var montert. Tanken var så stor at vi ikke klarte å få 
den ut i det åpne holet som var der. 

Det kom mange gode forslag på hvordan vi skulle få ut tanken. Vi måtte 
skjære av vingene var det noen som sa og demontere eksosanlegget, for da 
var det bare å ta den rett ut. Men det viste seg etter hvert at vi måtte skjære 
i stykker tanken med vinkelsliper og kappsag og ta den ut i småbiter.  Det 
var litt av en jobb - jeg er sikker på vi holdt på i over ei uke med dette.  

Etter fjerning av den ødelagte tanken var det panelbord i brønnen som 
måtte byttes. Jens Petter bytta bord, oljet og malte med den gamle originale 
grønnfargen. 

Nytt rekkebord i bjerk, over 6 meter, ble skaffet fra et lokalt sagbruk på 
Skjerkholdt, tilpasset, oljet og malt. Våren kom, og verden tørket opp. Da 
var det på tide å få tatt av presenningen igjen slik at vi fikk oljet dekket 
med den berømte Trekkfastolja. 
 
Vårpussen på Skomakerskjær ble tatt i begynnelsen av mai. I år var det 
to år siden sist - så nå var det på tide. Vi fikk tatt de vanlige tingene med 
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anodebytting og smøring av propell og blindet to bunnventiler, som vi vur-
derte som unødvendige og som kunne være en fare for lekkasje med fare 
for at båten kunne synke. Videre var det lakking, maling og bunnsmøring - 
alt i Jotunprodukter som er det beste. 

Seilene som hadde overvintret i Stakebua på Stangholmen, ble så hentet og 
montert. Dekkskassene som Karl Wilhelm hadde pusset opp som vanlig, 
ble hentet og installert.  Vi fikk også montert opp ny gasskomfyr m/gass/
trykk alarm, som vi håper skal være sikrere å bruke enn det gamle rødspri-
tapperatet. Vi har i alle fall hatt 3-4 hendelser der det var fylt for mye sprit, 
som da begynte å koke, og det tok skikkelig fyr.  Heldigvis klarte man å få 
slukket før noen ble skadet eller at båten tok fyr. 

Må også nevne at Risør 2 sine medlemmer gjorde en kjempeinnsats med 
å bygge ny brygge ved Stakebua på fundamentene av den gamle Øysan-
grampen. Så nå har vi flotte bryggeforhold der, hvor en ligger godt ut fra 
fjellet. Brygga ble akkurat ferdig til Sankthansaften da den ble brukt til 
grilling m/nogo attåt 😊 – og så ut på fjorden for å se bålet etterpå.

Ut over våren begynte seilingsplanen å fylle seg opp med bestillinger -og 
avbestillinger pga Covid 19. 

De siste årene har det vært tradisjon at Risør 2 har vært brukt som scene 
på indre havn 17. mai. På grunn av covid 19 ble det i 2020 bestemt at man 
istedenfor barnetog skulle prøve med båtkortesje. Planen var den samme 
i 2021, men i begynnelsen av mai ble det en skikkelig oppblomstring av 
covid 19 i Risør. Nesten all 17. mai feiring ble kansellert, og Risør2 ble 
liggende ved kai. 

Risør 2 gjennomførte noen bookinger der mannskap og passasjerer måtte 
være egne kohorter –  med mannskapet rundt styrebrønnen akter og gjest-
ene foran på dekk. Mens planlagte medlemsturer til Jomfruland og Skagen 
samt tur til Arendalsuka ble avlyst pga koronarestriksjonene. 

Utover sommeren ble det arrangert fisketurer og badeturer blant annet til 



Risør II-nytt

7

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.

Perleporten, Stakebua og Lille Danmark. Egentlig trenger man ikke dra så 
langt - for vi bor jo her midt i skjærgården - og vi har så utrolig mange fine 
plasser å dra til. 

RS 30 har ofte vært observert på fjorden i sommer. Av og til har vi bare 
lufta fokka og i beste fall storseilet, men andre ganger har det vært skikke-
lig seiltrening. Det store målet var jo å vinne regattaen under årets Trebåtd-
ager. Mannskapene har trent på å sette alle seil, og noen har til og med lært 
seg toppseilstikk. 

Årets Trebåtdager 2021 ble jo meget amputert, men for Risør 2 ble det 
faktisk litt hektisk. Skøyta ble chartret av UngNorgeSør, og vi var ute med 
barn som fikk gratistur og litt opplæring i sjømannskap. RS 30 hadde til 
sammen sju turer. 

Lørdag 7. august var den store skøyteregattaen. Vi fylte opp båten med 
bare skippere, virket det som. Etter hvert fikk noen ryddet opp i oppgaver 
og kommandolinjer. Vi fikk en flott start og lå lenge og knivet med de 
raskeste skutene. Det ble en spennende regatta med tidvis god vind og noen 
høydepunkter underveis. Ved første passering av Skomakerskjær med kurs 
mot Østerfjorden kom vi med en kjapp jollemanøver forbi på utsida. Da vi 
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skulle prøve samme taktikk neste gang, hadde vi ikke nok høyde og måtte 
slippe oss gjennom sundet på innsida. Et annet høydepunkt var da vi med 
Jens Petter til rors strøk forbi flytebryggene ved Flisvika. De to som kom 
bak oss klarte det ikke –  og måtte slå!

Vi kom vel fysisk i mål som nr. 5, men omregnet med lystall kom vi på 
2. plass. Den mener vi at vi ble snytt for fordi regattakomiteen av en eller 
grunn ikke korrigerte seiltidene. Uansett - veldig bra jobbet av alle om 
bord! 

Risør 2 med det Maritime Risør var i år lokalisert på Skjærhodet, det viste 
seg at dette ikke var noen god lokasjon, og omsetningen her var heller 
mager. Vi hadde heller ikke noe mattelt som vi har hatt tidligere år. Hele 
opplegget under Trebåtdagene må evalueres for å finne det beste konseptet.
 
Den 15. august skulle Sommerskuta Statsraad Lehmkuhl passere Risør på 
vei til Arendal. Risør 2 var selvfølgelig ute i Skagerak og møtte dem. Både 
vi og NRK fikk tatt mange flotte bilder da vi hilste på hverandre. Risør2 ble 
eksponert lenge på TV, skikkelig god Risørreklame!  

Den 26. august blåste det skikkelig - opp mot 15 ms i kastene fra nordøst. 
Da dro Risør 2 på foreløpig hemmelig filminnspilling i Portør. Vi har ikke 
lov å fortelle så mye nå, men følg med på TV 3 til vinteren - episode 9-10 
tror jeg det var. 

Nå har høsten kommet, og det er tid for oppsummering, ta ned seilene ig-
jen, vinterpreservere båten og på med presenningen igjen. Samt skrive litt 
her i Risør2Nytt. 
        Torfinn
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Vårpussen på 
Skomakerskjær. 2 år 
siden sist så det var på 
tide!

Innvendig kledning i styrebrønnen var 
moden for utskifting. Det samme med 
den gamle bysseløsningen. Nå er det 
gass som gjelder!
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Noen glimt fra årets sesong
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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 mange seil har Risør II?
 2 Hvor er Risør II bygget? 
 3 Risør II er sjøsatt to ganger,- i hvilke år?
 4 Risør by ligger mellom to fjorder,-- hva heter de?
 5 Hva het den kjente båtkonstruktøren fra Risør?
 6 På hvilken side sto roret på et vikingskip?
 7 Hva heter boka om Risør II?
 8 Hva kalles kjøkkenet om bord i en båt?
 9 Hvor mange sengeplasser er det om bord i Risør II?
          10 Hva står på storseilet til Risør II, og hva betyr det?
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Også 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 



Risør II-nytt

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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Jens Brandi – en av Norges fremste skips- og skøyte-
konstruktører, benyttet av Colin Archer for rentegning av 
sine tegningsutkast 

Bakgrunn - personalia - virksomhet
Jens Brandi, født i Risør i 1834, var to år yngre enn Colin Archer. Beste-
foreldre på farssiden var danske og hadde flyttet til Risør. Faren ble født i 
Risør i 1801. Moren var fra Ålborg.
Jens var målbevisst med hensyn til å bli skipskonstruktør. Hans lære-
mester var skipskonstruktøren N.C. Kierkegaard i Gøteborg. Kierkegaard 
var dansk, utflyttet til Sverige. Kierkegaard arbeidet ved skipsverftet 
Kusten i Gøteborg fra 1849 til 1851 og ved Gamla varvet i Gøteborg fra 
1851. Det må ha vært ved ett av disse verftene, eller begge, at Brandi 
fikk sin opplæring. Trolig startet Jens hos Kierkegaard kort tid etter at 
han ble konfirmert i 1850, muligens også tidligere. I 1852 var 18-åringen 
Jens tilbake i Risør. Allerede da leverte han da profesjonelt utførte skips-
tegninger, signert i Risør. Dette var samme år som Colin Archer ankom 
Australia, der han sammen med sine brødre startet kvegdrift. Archer 
returnerte etter nærmere 10 år til Norge og etablerte seg etter hvert som 
båtbygger. Han sjøsatte sitt første fartøy i 1867 - en ombygget skotsk fiske-
båt. Da hadde Jens Brandi allerede i 15 år utviklet og perfeksjonert sine 
skipskonstruksjoner. Av Brandis videre virksomhet kan nevnes:
1869 Studiereise finansiert ved stipend, med besøk på verft i England og 
Skottland for å studere skipsbygging.
1869-1878  Kontor i Skippergata 15, Christiania. Skipskonstruksjon 
(seilskip, dampskip), byggeledelse. Salg av trelast (master, kjølsvin, kjøl-
trær), dels sammen med skipsbyggermester C. Hansen i Porsgrunn. 
Involvert i seilskipskonstruksjoner for Brinchs Verft i Christiania. 
Underviste i skipskonstruksjon.
1876  Deltagelse i verdensutstillingen i Philadelphia, USA. Medalje for 
modell og tegning av «Pilot boat from the southeast-coast of Norway».
1878 Deltagelse i verdensutstillingen i Paris, med modeller og tegninger. 
Belønnet med sølvmedalje for en selfanger.
1879 Etablert i Risør og annonserte sine tjenester: «Udfører Skib-
stegninger og Modeller, samt giver Information i Skibsconstruction.»
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Ca. 1875-1890  Samarbeide med Colin Archer, blant annet med rentegning 
av Archers utkast til konstruksjonstegninger.
1883  Gift med Frederikke Amalie Juul fra København.
1883  Ansatt av losoldermannen som leder for Lods og Indrullerings-
kontoret i Risør. I 1885 overflyttes kontoret til Brandi i Enkemadame 
A. Holms Gård.
1884  Risørs agent for det franske livsforsikringsselskapet La Fonciere.
1887  Ansatt som kemner i Risør.
Fra sent 1880-tall Samarbeid med Nils Eriksen Narvik, Søndeled. Tegnet 
bl.a. den kravellbygde lystseilskøyta Søndeled, bygget for pastor Harald 
Haakonsen, Risør, i 1890. 
1896  Sekretær for Teknisk Aftenskole, Risør. 
1901 Siste kjente fiskeskøytetegning for Nils Eriksen Narvik.
1903    23. januar. Dør 68 år gammel. Gravlagt på Risør kirkegård.
   

Figur 217: Jens Brandi og hustru Frederikke Amalie.

Brandis bidrag til forbedring av skips- og skøyte-
konstruksjoner
Bergenseren Ananias Dekke (1832-1892) ble ansett å være Norges fremste 
skipskonstruktør fra midt på 1850-tallet og gjennom hele seilskutetiden. I 
likhet med den nær jevnaldrende Brandi hadde han kunstneriske interesser 
og anlegg. Brandis skipskonstruksjoner ble sammenlignet med Dekkes. 
I 1873 ble Brandis vellykkede skipskonstruksjoner kommentert i en 
Kragerøavis: 
"Flere af Kragerøflåtens smukkeste, fordelagtigste og mest hurtigseilende 
Fartøier ere byggede efter hans Tegninger og tildels under hans Tilsyn". 
I Den Norske Sjøfartshistorie opplyses at da Brandi flyttet til Risør ble han 
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betrodd konstruksjonen og bygningstilsynet med de bedre av distriktets 
nybygginger, samt at:
"Det lykkedes ham at tillempe Dekke’s skibskonstruktion paa trælast-
dragere og skape en egen type, der bibeholdt dens gode seile-egenskaper 
med en øket lastekapacitet. Brandi var ogsaa en av foregangsmændene paa 
lodsbaadkonstruktionens omraade; paa Philadelphia-udstillingen i 1876 fik 
han æresdiplom og guldmedalje for sine lodsbaadtegninger". 
Tallak Lindstøl omtalte Brandis innsats for forbedring av losbåter i «Risør 
gjennem 200 år»:
"Han var meget interessert for en slankere og finere typer for lodsbaater. 
Han utstilte i Philadelphia i 1876 en tegning til Sørlandets lodsbaat. Den 
var klinkerbygget, men hadde samme linjer, som senere er optat av vor 
bekjendte Colin Archer som hadde studert baatformene i Søndeled".

Losbåtmodellen som Jens Brandi fikk medalje for ved verdensutstillingen 
i 1876 var klinkbygget og spririgget, med betegnelsen «Pilot boat from the 
southeast - coast of Norway». 
 

Halvmodell av Pilot boat from the southeast - coast of Norway - belønnet 
med medalje på Philadelphia-utstillingen i 1876.

Brandi deltok også med modeller og tegninger på verdensutstillingen i 
Paris i 1878 og ble belønnet med sølvmedalje for en 350 tonns selfanger. 
Ved Redningsselskapets konkurranse i 1892 om beste redningsskøyte-
modell, leverte Jens Brandi inn sitt forslag.  Juryen hadde Archer som for-
mann og besto for øvrig av to båtkonstruktører, G.A. Sinding fra 
Kristiania og O. Møller fra Svinesund, samt to loser, B. Hansen fra Hvaler 
og W. Josephsen fra Nevlunghavn.  Ved fristens utløp var det kommet inn 
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syv forslag, hvorav tre ble premiert:

1. premie: Skipsreder Chr. Stephansen, Kristiania. Modell nr. 4.
2. premie: Båtbygger Arnold, Concordia Baadbyggeri, Arendal. Modell nr. 
7.
3. premie: Skipsbyggermester Jens Brandi, Risør. Modell nr. 5.
 
 

Jens Brandis redningsskøytemodell innlevert ved konkurransen i 1892.

I Archers håndskrevne notat av oktober 1892, med vurderinger fra 
konkurransen, refereres opplysning fra Brandi om at:
"han efter Samraad med erfarne Lodser hadde valgt Lodsbaadtypen som 
den mest hensigtsmessige for formaalet.  
Da Modellens Indsender ikke selv er Baadbygger, giver han Anvisning paa 
en saadan og beregner Baadens kostende til kr 7000. De på 
Tegningen opförte Materialdimensjoner tyder på en særdeles solid 
Konstruktion. Jernkjölens Vægt er ikke angivet, men den antages at ville 
veie noget over 2 Tons".
Archer bemerket i notatet at Brandis tegninger var særdeles vel utført. 
Brandis konstruksjon ble beskrevet som en stor losbåt av den mer moderne 
form. Komiteens flertall satte modellens linjer betraktelig over linjene til 
båtbygger Arnolds modell, 2. premievinneren.
I en artikkel i Norges Sjøfartstidende i 1892, ble Brandis forslag omtalt 
som en renheklet Hvalør-Archerbaad, men en fin-fin Hvalør-Archer. 
Båtkjenneren Gøthe Gøthesen kommenterte denne omtalen og skrev om 
Brandi-skøyta:
"Selvfølgelig ligner den både på en Hvaler- og en Archerbåt, men det den 
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ligner mest, er tross alt de skøytene vi kjenner fra Risør og Søndeled. Det 
må være riktig å påpeke at de bygget skøyter i Risørdistriktet før Archer 
ble født, så hvis båtbyggerne i Risør kikket over skulderen til Archer, kan 
det ikke være skygge av tvil om han først hadde kikket over deres". 
I begynnelsen av november 1893 var den nylig sjøsatte R/S 1 Colin Archer 
på besøk i Risør og ble behørig omtalt i lokalavisa Nedenæs Amtstidende:
"Den er bygget af Archer i Larvik, væsentlig efter en Tegning af Skips
konstruktør Brandi af Risør, uagtet hr. Brandi i Konkurrancen kun opnåede 
3die Præmie. Den Tegning som gik af med 1ste Præmie, vil neppe 
noensinne bli benyttet til at bygge Fartøy efter". 
Tilsynelatende hadde Brandi sterk tilknytning til Nils Eriksens virksomhet i 
Narvika. Der var også konstruktøren Christen Halvorsen Frøyna engasjert. 
Både Brandi og Frøyna bidro i utviklingen av skøytene som etter hvert 
ble kjent som Risørskøyter. En losskøytetegning fra Brandi i 1897 er nær 
identisk med en losskøytetegning fra Frøyna i 1893. Frøynas tegning antas 
å ha dannet grunnlaget for Brandi-tegningen. Samlingen av tegninger fra 
Narvika inkluderer Brandi-tegninger for Fiskerbaad (1892) og for Lystbaad 
(1893). En linjetegning som Nils Eriksen sendte til Thor Iversen, Fiskeri-
direktoratet, for bruk som illustrasjon av en Barmenbåt i Norsk Havfiske i 
1905, var identisk med Jens Brandis tegning av Fiskerbaad fra 1892. Siste 
kjente skøytetegning fra Jens Brandi, datert oktober 1901 og oppbevart i 
Narvika, viser en fiskebåt med lengde 51’ mellom stevnene, trolig benyttet 
av Nils Eriksen for skøyter bygget for svenske fiskere. I tegningssamlingen 
etter Nils Eriksen Narvik i Aust-Agder museum og arkiv, er det to 
usignerte og udaterte linjetegninger av skøyter, tegnet på baksiden av 
tegninger for kuttere. Trolig har konstruktøren utnyttet papiret ved å tegne 
på baksiden av eldre tegninger. Den presise utføringen av tegningene kan 
tyde på at Jens Brandi var konstruktøren. 
Ved siden av å være en dyktig skips- og båtkonstruktør, var Jens Brandi 
kunstner. Han hadde selv ment at hans egentlige kall var marinemaler-
kunsten. Til og med på en kuttertegning i 1855 lot han som 18-åring sin 
kunstneriske fantasi få utløp, med en langhåret mann med en tegningsrull i 
den ene hånda og den andre hånda pekende fremover, plassert som en 
gallionsfigur. 
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Risør tannlegesenter
Strandgt. 15 - 4950 Risør
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vi er registrert på er: 
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Utsnitt av en tegning til en 55’ kutter, 
signert av 18-åringen Jens Brandi i 
Risør 10. juli 1852, der kunstnersjelen 
har fått slippe til. 

Samarbeidet med Colin Archer
Brev utvekslet mellom Brandi og Archer er bevart i Archer-arkivet ved 
Larvik Sjøfartsmuseum. Disse gir et interessant innblikk i konstruktørenes 
virksomhet og samarbeide. Brandi - Archer samarbeidet synes å ha foregått 
fra rundt 1875 til rundt 1890. Brandi og Archer erfarte nok begge 
vanskelige tider for skipskonstruktører på 1870- og 1880-tallet. 
I brev datert Risør 5. mars 1879 skrev Brandi: 
"Har De saa en ordre at give mig? –  Det gjelder at fortjene 10 kroner for 
iaar. Det er jo penger det ogsaa i disse krappe tider. Jeg er nu klar med min 
tegning til Tvedestrand, og har De Deres Kuttertegning ferdig, kan jeg 
gjerne klemme til paa den".
I september 1880 uttrykte Brandi sin oppgitthet: 
"Jeg har endnu ingen udsigt til Beskjeftigelse hvorved noget ordentlig kan 
fortjenes, og med den paabegyndte Marinemaling troer jeg ikke at det kan 
drives til noget tilfredsstillende Resultat".
I februar 1889 tok Archer kontakt med Brandi med spørsmål om mulighet 
for kjøp av eikematerialer i Risør. Svaret fra Brandi var først at det nok 
ville bli vanskelig, men i mars opplyste han at skipsbyggmester 
B.Tellefsen ved Holmens Interesentselskab kunne levere eikematerialer. 
For mer opplysninger om samarbeidet, vises til Jeppe Jul Nielsens artikkel 
i Seilmagasinet desember 2013.
       Asbjørn Halvorsen
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SVAR PÅ Strand-QUIZ
1)Fem seil , 2)  Risør Trebådbyggeri på Holmen,  3)  1914 og 1991, 
4)  Søndeledfjorden og Lagfjorden,   5)  Jens Brandi, 6)  På høyre side, 
babord  7)  Unn deg et eventyr,  8)   Byssa eller kabyss,  9)  Ti,  
10) RS 30 som betyr at den er en redningsskøyte og fikk byggenummer 
30 i 1914 av 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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Historien om
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