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Vi feirer igjen!

I år feirer vi at det er 25 år siden Risør II kom under seil, sjøklar for 
erobre havet,- ferdig innredet, nymalt, nye seil, alt! Det var dette vi 
hadde jobbet med og for i nesten fem år. Det var Inge Halvorsen som 
hadde «jomfruturen»! Med seg hadde han ivrige påmeldet som bl.a. Jan Gunnar 
Halvorsen, Arne Lindstøl, Johan Songe, Asbjørn Østerholt med flere… 
Om denne turen kan du lese i Risør II-boka «Unn deg et eventyr».
- Siden den gang i 1992 har det vært mange, mange turer over Skagerrak og til andre 
kyster. Inge, Arild, Jeppe og Asbjørn var veteranene. I de siste ca 10 årene er det Dag, 
Nils og Jørn Torfinn som har vært våre verdifulle skippere ved siden av veteranene 
Jeppe, Asbjørn, Arild og Inge. De vokser nemlig ikke på trær, noe de burde i og med 
at Risør II er en trebåt. Grodde knær er kanskje noe de har felles…! Arild (Larsen) 
hadde i noen år minst én tur i uka over til Skagen hele sommeren gjennom… og skip-
perlønna er jo som dugnad å regne! Ære være entusiasmen og trofastheten!
Risør II startet med å være en stiftelse som eide en båt i 1987. En stiftelse er en 
juridisk enhet med en ansvarlighet som det er vanskelig å holde styr på for en liten 
dugnadsgjeng som er mest opptatt av båt, sjø, seiling og…dugnad! Derfor ble ven-
neforeningen til Risør II etablert i 1996 med det formål å forestå daglig tilsyn, drift og 
vedlikehold av skøyta. 
Stiftelsen ble lagt ned i 2013, da vi ikke lenger så noen hensikt med alt byråkratiet. 
Det var en lettelse for mange av oss. Slutt med dobbelt av alt og «firkanta» regler i 
Brønnøysundregisteret. Mange dyrebare tusenlapper gikk til «papirarbeid»… 
Men sikkerhetsrutiner og kontroller er det ingen som tuller med, i alle fall ikke på 
Risør II! Sjøfartdirektorater har sin årvisse kontakt med oss, både til munterhet (fordi 
vi en gang kom under samme katagori passasjertrafikk som Danskeferga) og til in-
dignert irritasjon over hva vi mente var bagateller.
Våre skippere har alltid vært «hel ved» og ansvarsbevisste overfor båt og medseil-
ere! Heldigvis har alt gått bra i alle disse 25 årene, selv om noen turer for mange ble 
i tøffeste laget. Med den pietetsfulle vårdugnaden noen står for, er Risør II og dens 
medseilere i trygge hender i mange år ennå, håper jeg!
Risør II er en dugnadsbasert venneforening. Medlemmer får alltid best pris, og vil du 
ha med deg venner på et skikkelig eventyr, er det billigst for alle at de blir medlem-
mer og medseilere… Som bonus får de ett års medlemsskap, to Risør II-nytt i året og 
mange tilbud om medlemsturer, fisketurer, solnedgangsturer og …..dugnader!

Anne Grete 
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ASBJØRN
Uten Asbjørn Østerholt hadde vi antakelig ikke hatt ei gammel redningsskøyte ved 
navn Risør II i Indre Havn. 
1. april i år fikk vi en sms på mobilen: «Asbjørn er død!»… Vi kunne ikke tro det, 
vi ville ikke tro det! Asbjørn var «udødelig», tøff, trygg og tilstedeværende. Død?... 
Nei!!!
Asbjørn var et prakteksempel på en høvedsmann i gammel betydning av ordet: en 
handlekraftig mann som er røynd med båt og fiske,.. og med naturlig autoritet. At 
han skulle bli borte for oss, var utenkelig! Han hadde vært syk, men kommet sterkt 
tilbake,… selvfølgelig! 
Asbjørn hadde «sagflis i blodet og hav i blikket». I Risør II-boka «Unn deg et even-
tyr», forteller han om Risør II til Inger Stavelin: «I 1979 var NRK opptatt med å lage 
et radioopptak med Risør Shantykor på Indre Havn. Mens de holdt på med dette, fikk 
shantymann Asbjørn øye på en hvitmalt redningsskøyte med navn «RISØR» skrevet 
på skutesida. «Hva?», tenkte han, «kan dette være den forsvunne «Risør» som alle 
hadde trodd gikk ned i stormen i 1913?». Han lot radiosending være radiosending og 
gikk oppspilt om bord, så fort det lot seg gjøre. Dette måtte han ha rede på!
May og Fred Bessant tok hjertelig i mot han og fortalte villig vekk alt de visste om 
båten sin. Det ble klart at dette var R/S 30 Risør, arvtakeren til R/S 24 Risør som fors-
vant i havet. Et messingskilt om bord fortalte at båten var bygget på Risør båtbyggeri 
i 1914 og Asbjørn begynte straks å lete opp mer informasjon om verftet. Det viste seg 
å være det samme som «Olsen og Jebsens båtbyggeri», men som en kort stund, etter 
en konkurs, ble eiet av kommunen under navnet Risør båtbyggeri.
May og Fred ble venner med flere risørfolk og nevner hotellvert Henrik Stickler 
spesielt i loggboka fra norgesturen. De sa da at hvis de noen gang skulle selge båten, 
ville de ønske at den kom tilbake til Risør; forteller Asbjørn. Det skulle gå fem år. 
Henrik gjenkjenner Risør II i Portugal. Han går ombord, treffer May som sier at Fred 
er død og hun må selge hjemmet sitt, RS Risør. "Den tar jeg", sa Henrik.... Det ble 
innkalt til et møte i Risør…», står det å lese i RisørII-boka.
Risør II kom hjem og Asbjørn var med i det første interimstyret, og i begynnelsen av 
1986 jobbet han og Kari Meyer Pedersen på å uforme et andelsbrev for å få aktivitet, 
økonomi og entusiasme inn i «prosjektet».
Asbjørn var en lun pedagog. Med glimt i de smale øynene og alltid et smil i 
munnviken kunne han få en stein til å gløde av begeistring. Slik gikk det også til at to 
nyinnflyttede oslofolk, Trond og jeg, ble hekta på prosjektet fra første stund i 1986 og 
har vært med siden både i Risør II og tidligere og nåværende kystlag, sammen med 
Asbjørn.
Asbjørns pedagogiske evner gjorde kanskje størst utslag på de mange, mange turene 
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han hadde med skoleklasser, 1. gangsseilere til Skagen og sjøredde, men nysgjerrige 
medseilere på medlemsturer og charterturer. Hans ustressa stil og presise 
kommandoer gjorde sitt til at alle følte de hadde hatt en fin tur på vannet. Engstelse 
og uvitenhet om bord skaper ikke båtglede og trygghet, noe Asbjørn som skipper på 
Risør II visste og selvsagt også som sjef på egne kjøler. 
Hans pedagogiske stjernesmell må jo ha vært da han smeltet Sissel Kyrkjebø på 
hennes «soloseilas i Risør» (som det sto i Dagbladet). Asbjørn lærte henne «Oh, 
Shenandoah», noe som gjorde at hun sang den samme kveld på konserten på Trebåt-
festivalen. Hun hadde lært den av en gammel fisker, sa hun fra scenen. Asbjørn moret 
seg over det. 
Mye har blitt sagt om Asbjørn, særlig i bisettelsen, da barna hans fortalte anektoter fra 
deres liv. Fortellingen og historiene hvor Asbjørn er en sentral person vil fortsette inn 
i historien, heldigvis!
Savnet av Asbjørn er stort fordi han var et gjennomtenkt og klokt menneske. Hans 
kunnskap, kreativitet og erfaring hadde han i hodet sitt,- og det har vi dessverre ingen 
kopi av…, men hans milde brunbarkede ansikt og de solide arbeidsnevene dukker 
stadig opp i minnebildet av han!
Takk for du, Asbjørn!
Trond og Anne Grete (lærerkollegaer og maritime frender)

Asbjørn Østerholt
30.09.1942 - 01.04.2017
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Vinterpussen 2016-2017
Når sesongen 2016 var til ende, i september/oktober, ble det bestemt at vi skulle ta 
ned alt løst treverk og alle tau og blokker, for pussing og lakking. Dette lot seg gjøre 
fordi eierne av Skomakerskjær velvillig hadde stilt til rådighet lokaler for oss. Båten 
ble tatt ut til kaia på skjæret, og utstyret demontert og brakt opp på snekkerverkstedet, 
et stort rom med vedovn. Dette ligger vegg i vegg med rommet vi tidligere hadde fått 
disponere som lager for det meste av våre ting, som maling, lakk, olje,  tauverk og an-
dre ting som trengs for å holde ei skute som Risør II shipshape. I tillegg fikk vi lagre 
seila våre der, så de har ligget tørt og godt i vinter.
Vi satte av annenhver onsdagskveld  til arbeidet med blokker og treverk, mens de 
andre onsdagene var forbeholdt hyggekveldene i lokalet på Kastellet. Men etter hvert 
som vi kom i gang på skjæret, og fikk rigget oss til med bord, stoler, kaffemaskin og 
diverse, ble det til at vi var der hver onsdagskveld, til en kombinasjon av arbeid og 
hygge. Det ble heldigvis en mild vinter, som gjorde at vi kunne lakkere nesten alle 
onsdagene vi var der, kun 2-3 onsdager var det for kalt til å holde på der ute. Alt av 
treverk, som storbom, storgaffel, mesanbom, mesangaffel og toppseilstang fikk sine 
5-6 strøk lakk. Alle blokkene ble demontert, pusset, oljet og lakket flere ganger, smurt 
opp og montert.
Noe av tauverket må byttes, og det blir gjort når vi nå skal til med montere alt sam-
men igjen. Det blir spennende å se om vi får alt på plass der det skal være, for doku-
mentasjonen er noe mangelfull. Men vi får trekke veksler på de som  har vært med på 
dette noen ganger før.
Vi har vært fra 3-7 personer der ute gjennom vinteren, og jeg tror alle har trivdes med 
arbeidet. En takk til alle, og en spesielt  stor takk til Nils og Jan Fredrik som stiller 
lokalene til vår disposisjon, det setter vi virkelig pris på.

Dag
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post@elektro-skagerrak.no - www.elektro-skagerrak.no

· Elektroinstallasjoner
· Skipselektro
· Maritim elektronikk
· Telefoner - Datanettverk
· Alarmer - TV-overvåking
· Varmepumper

Bolig, skip, industri. Installasjoner og service.  
Autorisert elektroinstallatør. Autorisert teleinstallatør.
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EXTRA er Norges billigste 
dagligvarekjede

Extra stort utvalg
til extra lave priser

7-22 (8-21)
Randvik
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Alle vet at Sør landet og Risør er  
sommer, sol, hvite hus og  

glatte svaberg. 
 
Men dagens Risør er mye mer. Mål bevisst satsing 
på kunst, kunst håndverk og design gir byen et 
ene stående miljø for kunstopp levelse og kunst-
nerisk virksomhet - og ikke minst for eta blering og 
næringsvirksomhet.

Trivsel og miljø sammen med godt utbygd infrastruk-
tur, kompetent arbeidskraft og spesielt gunstige 
virke midler, gjør det utfordrende og gunstig for 
næringslivet å satse i Risør.

Vil du gjennom nærings utvikling være med å 
utvikle Risør videre,  

Tlf. 37 14 96 00

   Kamilla Solheim
næringssjef

       Per K. Lunden
ordfører
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Strandgata 1 - Risør
Tlf 37 15 01 64

Knut Arild Sletta
Kran & Transport

Sjøsetting/Båtopptak/Berging

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

LØKEN&DATTER AS
            søker sjåfører 
            med alle nødvendige kvalifikasjoner
            til kjøring i Oslo-Akershus.
            Hybel kan skaffes. 

Kontakt Per på tlf. 959 03 542

Kragsgt.124 - 4950 Risør
Tlf. 37 15 03 27 - Faks: 37 15 24 91
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Risør tlf. 37 14 76 00 Søndeled tlf. 37 15 60 06
www.sor.no

Vi sponser kulturprosjektet
Risør II

Brokelandsheia tlf. 37 15 35 50



Risør II-nytt

11

ET LITE KNUTEKURS 5
Noen matter og rosetter

Karl Wilhelm Nilsen

Her kommer noen utvalgte matter og rosetter. Disse kan slås i nær sagt 
hvilken som helst størrelse. Det er tykkelsen på tauet og antall doblinger som 
bestemmer (se et lite knutekurs 1 og 2). Disse blir fine både som bordskånere 
(under varme gryter) og som dørmatter.
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ANITA JUL-LARSEN
STRANDGT. 1 - TLF- 37153362

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

Stein Brox Nilsen tlf. 37 15 06 20

Kragsgt.22 A - tlf. 3715 0693

  mademoiselle@online.no

Ønsker du å bestille tur med Risør II, eller kan du 
tenke deg å bli med på noen av sesongens turer?

Sjekk våre hjemmesider:
www.risor2.no

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

venneforeningen Risør II

  

tlf 37 15 05 20
aut. rørleggerforretning

man - fre 8-16, lør 10 - 13
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DELIKATESSEBUTIKK
                      

           Fiskebutikk
           Sommerkafe  
           Engrossalg
           Catering
           Marina
                                                      

 "fiskebutikken ved kanten av havet"
TLF. 37 15 23 50

www.fiskemottaket.no

 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
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Om Risør II-boka «Unn deg et eventyr»
På begynnelsen av 2000-tallet ble det skapt et behov for å nedtegne Risør IIs historie. 
Til da hadde historien stått å lese i Søndeled og Risør historielags årsskrift, penneført 
av Aust Agder Blad sin maritime journalist Steinar Ryvind  (tidl. Johnsen). Vi fulgte 
opp med å trykke historiske årstall på Risør II-gensere og skrive tavler på skutesida. 
Selvfølgelig dryppet det alltid litt historisk stoff i medlemsbladet vårt. Men det nådde 
ikke så veldig mange fordi Risør II har ikke så veldig stor «vennekrets». 
Men Risør IIs historie er en spennende bit av levd liv og erfaringer, hardt arbeid i 
Rednings tjeneste, og verdenskrig og tokt langt fra våre kyster, for så å havne i Risør 
igjen. En eventyrlig historie!
Det begynte med at fiskerne langs vår lange kyst hadde farlige arbeidsforhold, særlig 

når storm og ruskevær satte inn vinterstid.  Fiske-
båtene sank, koner mistet menn og forsørgere og 
barn mistet sin far,- og alle mistet en 
inntektskilde. Derfor ble det utlyst en konkurranse 
for å finne fram til den beste båtkonstruksjonen 
som kunne være egnet til å assistere de åpne 
rosjektene langs verdens 3. lengste kyst, når det 
stormet som verst. En som vet mye om dette er 
Asbjørn Halvorsen fra Moen. I Risør II-boka tar 
han for seg ulike skrogtyper og førte til at Colin 
Archer har blitt stående . Men hvor kom idéene 
fra? Kanskje de kom fra Narvika i Risør?
Historien til Steinar Ryvind og artikkelen til 
Asbjørn Halvorsen kan du lese om i «Unn deg et 
eventyr» og mye annet. Bokas tredje del tar for 
seg arbeidet med å rive og bygge opp igjen , da 
det ble bestemt. Fra Risør II-nytt og fra entusiaster 
i inn- og utland har vi fått beskrevet opplevelser 
i forbindelse med turer med skøyta. Det er flere 
eventyr der!
I forbindelse med 25 års-jubiléet, det siste på noen 
år, vil vi gi et tilbud på boka for de som vil ha den 
tilsendt! Vi spleiser på portoen som har vist seg å 
være like dyr som boka! Boka koster bare kr 150,- 
enten du kjøper den i vår lokale 
bokhandel, Lindstøl Libris, eller tar kontakt 
med noen i styret. Med halvert portopris vil den 
komme koste kr 225.- tilsendt i Norge. Det er jo 
en eventyrlig pris….
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Risør Guldsmedforretning

Kragsgate 6
4950 Risør

Tlf. 3715 1484

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

E-post: info@detlillehotel.no

HER HAR VI DET MESTE FOR 
DE FLESTE. KLÆR FOR 
DAMER I ALLE ALDRE!

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

www.libris.no

TORVET 3, 4950 RISØR 
       Tlf. 37 15 14 20 
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Tlf. 37 15 02 31          j.torjusen@gmail.com

POSTBOKS 68 - 4951 RISØR
TLF: 37 15 04 44

FAKS: 37 15 24 01

REDNINGSVESTER - FLYTEVESTER

MALERVARER - INTERIØR

- helt i nærheten

Søndagsåpent 8-22

Ferske brødvarer, frukt og grønt, glutenfritt
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Risør 
Tlf.: 37 15 02 88
Faks: 37 15 12 45 

RISØR FYSIKALSKE INSTITUTT

www.risorfysikalske.no

BUVIKA N-4950 RISØR    +47 37150266
RISOR.TREBAAT@WOODENBOAT.NET

          Tlf. 37 15 09 11 - faks 37 15 00 05

Storkiosk · Hamburger · Pizza

  Åpent til 23  - Tlf. 37 15 10 90
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Hvorfor gjør vi det?
Hvorfor i all verden jobber noen så mange timer gjennom året, gratis, for en båt som 
Risør II? Hvorfor er det noen av oss som sier: «Nei, nå i år må noen andre overta!»… 
for å si på årsmøtet: «Okey, ett år til da!»…i 25 år eller mer!
Trond er én av dem! Han har vært leder og nestleder i stiftelsen og ditto i Ven-
neforeningen siden 1987, og er fremdeles i styret Venneforeningen. Noen sier at vi er 
en liten engere krets som har store fordeler av å «eie» Risør II. «Tull og tøys!», sier 
jeg. Trond har aldri hatt noen fordeler ved å ha diverse ansvarsoppgaver hverken i 
Stiftelsen eller Venneforeningen. Og slik er det med alle… alle medlemmer betaler 
samme pris enten det er vårtur til Isegran, Jomfruland, Nordisk seilas eller andre 
turer. Risør II er alle medlemmenes båt, alle som har betalt medlemskontigent har 
like fordeler og like store rabatter! Hvorfor gjør vi det da? År etter år, mye jobb, dug-
nad på sure ettermiddager i slaps og vind..
Hvorfor?
Fordi det er fellesskap! Vi er ikke nødvendigvis personlige venner, men Risør II og 
den «omsorgen» den dama krever, gjør at vi kryper sammen på Kastellet, 1. og 3. 
onsdag i måneden i tillegg til styremøter og komitémøter. 
«Jammen, hvorfor?», vil noen vite, når det bare medfører forpliktelser! Og ikke 
ALLE er pensjonister, de fleste av oss har nok å gjøre. Jeg tror at vi blir litt oppslukt 
av idealismen, gutsen, pågangsmotet, kreativiteten og den ukuelige viljen som vokser 
fram når du først har blitt «hekta» på Risør II.
Vi drikker kaffe og spiser kjeks (hvis vi finner noen) og praten går om vår mer enn 
100 år gamle arv, om teknologi, om blodslit om arbeidsvilje og ikke minst 
arbeidsmoral i Rednings tjeneste. Dette smitter over på oss som sitter på den «grønne 
grein» og takket være sliterne i generasjonene før oss, kan vi fortsette historebyg-
gingen, og tenke på  Redningsselskapets historie som forteller om heltedåder langt 
utenfor komfortsonen og HMS.
Jeg snakker for meg selv når jeg sier at det er i ærbødighet til historien at jeg har vært 
med både i styret og i kulissene i 30 år. Jeg tror det er mange med meg… Vi har ikke 
lov til å glemme fordums båtbyggertradisjoner, kunnskapen til faget, eller de som 
hadde sitt virke på havet da redningsskøytene hadde hatt sin stabelavløpning og lå 
seilklare for en tøff vinter. Da er jo den jobben vi gjør nå bare for koselig å regne… 
Har vi problemer?
Ja, det har vi! Hvor er tilveksten av entusiaster? Båtglade, tekniske, kreative og 
sosiale kvinner og menn, unge og eldre, hvor er dere? Vi etterlyser seilkyndige folk 
som har lyst til å lære å seile skøyte! Det kreves litt mer kunnskap enn å seile Oslo-
jolle, men prinsippet er det samme. Uten nok skippere i framtida, har vi et problem. 
Dumt med en slik flott skøyte hvis den bare kan ligge til pynt i Indre Havn! Hvem 
vet, kanskje den blir «kjøpt hjem» til England. Det hadde vært for galt!



Risør II-nytt

22

Verv en venn, eller to, send en «Risør II-bok» (eller to, nå er det tilbud!) og tenk at alt 
det dugnadsarbeidet som forgår langs vår lange kyst er vi en del av når vi velger å ta 
vare på VÅR lokale maritime historie.
Anne Grete

DUGNADSSUKK

Vi hadde så store tanker og viljer
om skraping av dollbord og jollas tiljer.
Vi skulle pusse og olje og gni,
men det er ikke alltid så lett å få tid!
De fleste har lyst på helg og hvile
og sitte på eget dekk og smile…

Men Risør II den, den trekker og drar
for skuta må jo bli seilbar og klar!
Vi sukker og tar på dugnadsskjorte
og tenker at det er godt å få gjort det…

Etter mange timer er skøyta fin, 
blank i lakken og nysmurt maskin.
Når mange er med på å trekke lasset,
Da er det gøy, vi får gjort en masse..

…og vi får et forhold til skøyta vår
som gjør at vi holder på år etter år!

Sommerlig sukk fra Anne Grete (leder)

Dugnadsgjengen har i vinter og vår i all hovedsak bestått av «kjernen»: Dag, Jørn 
Torfinn, Torstein og Øyvind Kristoffersen. Nils Kirkedam har også gitt gode bidrag og 
Jeppe har forsøkt å holde sin hånd over jomfruene. Sånn blir det båt av!

Takk til alle som støtter Risør II

 forbindelse med at vi i år feirer 25 år som Risørs blikkfang i Indre Havn, vil vi gjerne 
få takke våre gamle og nye sponsorer og annonsører. Ingen nevnt, ingen glemt! Uten 
den betydelige støtten hadde driften av skøyta påført oss mange flere dugnadstimer i 
form av vaffelsteking og loddsalg!
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Utdrag fra årsmeldingen 2016

Våren 2016 hadde driftsgjengen og andre dugnadsallierte en gjennomgående renover-
ing av Risør II. Hele dørken ble tatt opp, både i byssa og salongen og alle 
kjølbolter ettersett og strammet. Etter at dørken igjen var på plass malte Torstein hele 
dørken to strøk. Den årlige vårpussen foregikk i år på Skomakerskjær for første gang. 
Skutesider og bunnen fikk sine malingstrøk, rekkene fikk lakkstrøk, master og dekk 
ble oljet. Vi er fremdeles så heldige at vi har Jotun som sponsor og vi får de produk-
tene vi har behov for av dem. Propellen ble også justert og tilpasset. Kjølskoen viste 
tegn på korrosjon og derfor ble det montert sinkanoder og overmalt med rusthin-
drende maling. Karl Wilhelm gjennomførte sin årlige dugnad ved å ta alle livbelteka-
ssene som står på dekk, hjem til seg, pusse og lakke noen strøk og sette tilbake på 
dekk. I alt ble det en stor opprustning av Risør II. 
Sigvard med knutekursgjengen til Karl Wilhelm utnyttet gammelt tauverk og knyttet 
to store matter til Risør II. Den ene ligger på dekk, den andre er boltet fast i Tollbod-
brygga der Risør II har sin faste plass. 
Det ble dessverre ikke noen deltakelse på Nordisk seilas til tross for påmelding og 
stor optimisme om å få med både medskipper og ungdommer.
Årets Sommerkrus fra 8. til 15. juli gikk nedover svenskekysten til Smøgen, 
Marstrand og Donsø, hvor de deretter seilte over til Læsø og videre til Skagen.
Trebåtfestivalen ble akkurat så slitsom og bra som den pleier å være. Vi var godt for-
beredt med mat og drikke; fiske- og storfeburgere fra Sparmat på Brokelandsheia og 
drikke som vi i år måtte kjøpe gjennom Trebåtfestivalen. I tillegg stekte vi vafler og 
traktet kaffe... Jens er suveren på å lage vaktlister og i sum ble det satt opp 172 
timeverk for disse tre dagene bare i «Risør IIs lille kabyss». I tillegg gjorde han, Anne 
Bartnes og ikke minst Trond en kjempejobb med å organisere alle utstillerne på 
festivalen. Heldigvis ble det overskudd i år også. Høstaktiviteter 2016 har vært 
onsdagsmøtene på Kastellet og de andre onsdagene har det vært treff og dugnad på 
Skomakerskjær. 2016 var året vi feiret at det var 25 år siden sjøsettingen av Risør 
II på Lekerøya. Dette avrundet vi på høstfesten/dugnadstakkefesten på Kastellet 11. 
november. Da var det fullt hus på Kastellet og marsipankake nok til alle. 
Til slutt er det verdt å nevne i årsmeldingen at Venneforeningen Risør II har et veldig 
godt samarbeid med Sjømannsforeningen, Kystlaget, Kanonjolla og Skuteklubben. 
Dette viser seg på Trebåtfestivalen da vi «viser oss fram» sammen. Med felles telt,
eller som i år, på hver side av «håndverksgata». Også i dag, hvor vi er i Sjømanns-
foreningens lokaler og har årsmøte koordinert med Kystlaget og har felles sosialt 
samvær etterpå, viser at vi er litt som Tordenskiolds soldater, det ser ut som vi er 
mange, men vi er de samme som går igjen på flere arenaer.
Anne Grete Strandquist 
leder
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17. mai - 25 år som scene på Indre Havn.


