
Bernt Olav Mesel 959 78 507

Olav G Mesel 905 27 303

Knut Frøyna 908 70 267

VELKOMMEN TIL OSS!
Hestemyrveien 3A

4950 Risør
post@meselbygg.no

Totalentreprenør for alt innen
tre, mur og betong

Enebolig    I Hytter    I Rehabilitering
Leilighetsbygg    I Næringsbygg

www.meselbygg.no
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Velkommen til Risør og til Risør Trebåtfestival. Vi er både festi-
valbyen og sommerbyen. En av Norges aller vakreste trehusbyer
med en stolt historie. Men vi er også helårsbyen og helårskom-
munen med et rikt kulturliv og mye aktivitet året rundt. Vi er glade
i og stolte over byen og kommunen og jeg håper samtidig vi
oppfattes som både åpne og gjestfrie. Risør Trebåtfestival er en
test på vår gjestfrihet. Vi som bor her skal selvsagt selv hygge oss
i festivalstemningen, men vi skal glede oss spesielt over alle som
kommer og deler festivaldagene med oss.

Festivalsesongen i Risør topper seg under Trebåtfestivalen. Vi
har allerede lagt bak oss fine sommerdager med festivaler og
mange kulturtilbud. Men Trebåtfestivalen er festivalen alle i Risør
ser fram til. Dette er vår tidsregning – før og etter Trebåtfesti-
valen, sier vi. ”Vent til etter Trebåtfestivalen”,  er en setning vi ofte
hører.

Sier vi til folk vi møter utenfor kommunen at vi kommer fra
Risør, er normalt neste setning: ”Ja, det er dere som har Trebåt-
festivalen!” Festivalen er vår viktigste merkevare nest etter den
vakre trehusbebyggelsen i sentrum.

Risør Kystkultursenter og Trebåtbyggeriene på Moen er en
naturlig forlengelse av Trebåtfestivalen i Risør sentrum. Her fore-
går det fortsatt trebåtbygging og restaurering av trebåter.
Samtidig er båtbuene i et langvarig restaurerings- og vedlike-
holdsarbeid med nasjonal oppmerksomhet og støtte. Våre
mange kystkulturprosjekter gir også en tydelig bakgrunn for og
oppspill til Trebåtfestivalen; fra Kanonjolla Øster Riisøer III og red-
ningsskøyta Risør II til kystlag, seilskuteklubb, sjømannsforening,
seilforening, motorbåtforening, ro- og padleklubb og mye mer.

Mye er kjent og kjært på Trebåtfestivalen, men også ganske
mye nytt. Nettopp miksen av tradisjoner og det nye er hemme-
ligheten bak en vellykket festival. Noe skjer hele tiden, men det
er også mulig å roe helt ned og bare flyte rundt på festival-
området og ta attraksjonene inn i mer tilfeldig rettefølge. Husk
at festivalen og regattaene kan ses fra en rekke ulike steder i
byen. Prøv gjerne utsikten fra Urheia og Branntårnet eller se
seilasen gjennom en trangt smau på Tangen. 

Velkommen til Risør og nyt festivalen!

PER KRISTIAN LUNDEN ORDFØRER I RISØR
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Sparebanken Sør støtter mange prosjekter innenfor  
kultur, idrett, utdanning og andre områder.  
Sammen skaper vi vekst i Risør og landsdelen.

Vi støtter Risør 
Trebåtfestival

Velkommen til Risør
OG TIL TREBÅTFESTIVALEN

VELKOMMENANNONSEBILAG

Risør Trebåtfestival er en langreist festival. Over hundre trebåter
setter kursen mot Risør for å være med på festivalen, til sammen
tilbakelegges flere tusen nautiske mil: Sjekter tøffer i fire knops
fart fra Stavern, seilbåter stamper i motvind og motstrøm fra
Grimstad, skøyter krysser over fra Fredrikstad med eller uten rev 
i seilene. Fine klassiske motorbåter kommer fra indre Oslofjord.
Vakre 12-metere seiler opp fra Danmark for å konkurrere venn-
skapelig med de norske båtene, i det vi beskjedent vil kalle en
meget flott regattabane innenfor og utenfor Stangholmen.
I 2017 hadde festivalen virkelig langreist besøk. Bruce Stannard
besøkte Risør for det australske seilmagasinet Afloat, og slik 
delte han inntrykkene fra festivalen med sine lesere:
«Da jeg vandret gjennom Risørs eldgamle smug, som snirkler seg
mellom den elegante, hvitmalte gamle bebyggelsen, ble jeg
grepet av en overveldende livsglede, nærmest den euforiske
gleden som de åndelig hengivne i århundrer har følt ved slutten
av en lang og strabasiøs pilegrimsreise. Jeg hadde reist 20 500
nautiske mil for å komme dit og i løpet av tre fabelaktige dager
under festivalen mistet jeg ikke denne dype gledesfølelsen.
Trebåtfestivalen i Risør er ikke blant verdens største men den er,
tror jeg, den herligste.»
Selv om du ikke reiser like langt som Bruce for å besøke Risør
Trebåtfestival, håper vi at du også blir hengivent grepet av den
fine og spesielle stemningen som oppstår når byen fylles av 
vakre trebåter, av folk og kystkultur. Det er konserter på dagtid og
kveldstid å glede seg over, det er mat, utstillere og håndverkere.
På sjøen er det regattaer med seilbåter og motorbåter.
Barnefamilier har mange tilbud, vi vil jo at de små skal lære seg 
å sette pris på båt og sjø i ung alder!
Styret i Risør Trebåtfestival ønsker hjertelig velkommen til Risør 
og til festival. Takk til trebåtfolket som er med og skaper festivalen
for oss! Takk til de frivillige fra Risørs lag og foreninger som
produserer tusenvis av dugnadstimer for festivalen, til vårt
fremragende ungdoms-crew som jobber dag og natt hele uka,
og til våre sponsorer og økonomiske støttespillere. 
En stor takk til Risør kommune og Risørs befolkning! 

Senk skuldrene, sett maskinen i «sakte fart» og peil kursen, 
så sees vi i Risør!

HILSEN STYRET I RISØR TREBÅTFESTIVAL

VELKOMMEN
TIL FESTIVAL-
BYEN RISØR!

KARI-ANNE RØISLAND OG LARS GRØNVOLD.
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Mange har nok ennå fjorårets seilaser friskt i
minne med kong Harald til rors på sin Sira, i
et sterkt 8-meter felt, og dramatikken i 12-
meter klassen da den danske båten Wings
brakk masta og fikk mann over bord. I år er
det igjen duket for store seilopplevelser både
utaskjærs og innaskjærs. 

METERBÅTER For en båtentusiast er det
vanskelig å forestille seg noe vakrere fartøy
enn de klassiske treseilerne. Med smekre linjer
og gigantiske hvite seil danser de over bølg-
ene til musikk fra vinden, ja det er ren poesi
for oss med saltvann i blodet. Men det er også
alvorlig konkurranse og mye prestisje i å få
maksimalt ut av båt og mannskap, og i vinden
kan det høres kommandorop om seilmanøv-
rere og et og annet skjellsord til konkur-
rentene om de i kampens hete skulle komme
litt for nære. 
For å få med deg dette vakre skue må du ta
båten ut til Stangholmen (billetten er in-
kludert i festivalpasset) da meterbåtene seiler
på bane utaskjærs. Her møtes 8- og 9-meter-
båtene til kamp i Wanda-Cup, mens 12-
meterne konkurrerer om trofeet i Risør-Cup.
Det seiles regatta torsdag, fredag og lørdag
med start klokka 12. Båtene seiler inntil tre
heat hver dag.

SKØYTERNår vinden frisker på og de smekre
meterbåtene gjerne søker til havn er det
skøytene virkelig får vist hva de duger til. De
er sjøens arbeidshester og trives best når
vinden røsker og river i seilene. Da skyter de

gamle redningsskøytene og losbåtene fart så
det skummer for baugen og sjøen står inn på
dekk. Du kan se det hele fra orkesterplass på
Dampskipsbrygga. Det er slike stolte båter
Risør er kjent for, og det hviler mye prestisje
på Risørs egen redningsskøyte, RS 30 Risør II,
når startskuddet går og hun blir utfordret av
sin noe eldre søster, RS 1 Colin Archer. Til start
venter vi også den nyrestaurerte losbåten
Fritjof II av Larvik, Concordia, Vanadis, Go-
bonden og mange flere. Skøytene seiler Tre-
båtfestivalregatta lørdag klokka 14.00.

ENTYPEBÅTER For alle andre seilende tre-
båter blir det regatta både fredag og lørdag
med start og målgang ved Dampskipsbryg-
ga/Kastellet. Her vil Risørs store flåte 12,5
kryssere seile og de får trolig besøk av både
Kragerøterner, Grimstadjoller, BB 11 og 5,5
metere. Det blir kveldsseilas på fredag med
start klokka 18, og på lørdag seiler alle typer
klassiske treseilere sammen med skøytene
klokka 14.

Seiling har alltid vært en viktig del av Risør Trebåtfestival og sammen med Risør Seilforening 
har det blitt arrangert mange spektakulære regattaer over snart fire tiår. 

SEILREGATTAER
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Spennende�utvalg�i�maritim�historie,�bonderomantikk,
militaria,�designerklær�og�kunst.�Se�vår�velfylte�og�
omfangsrike�butikk�på�bryggekanten�i�Risør!

Ta�turen�hit�neste�gang�du�er�i�Risør,�enten�du�er�på�jakt�etter�spennende�samleobjekter,�
billedkunst�eller�designerklær.�Andre�etasje�er�full�av�overraskelser!

 

maritime antikviteter   • salgsutstilling  • militaria / uniformer / blankvåpen
designerklær sommerkolleksjon  • spennende galleri med samtidskunst

Strandgata,�Risør
telefon�481�08�812

BÅT OG FISKEUTSTYR
ALLTID GODE TILBUD! 

Kom innom for en hyggelig handel 
i Strandgata 17!

telefon�37�15�11�30��•��fbilbaat@online.no

AUTO-
MATVEST
1852

kr. 699,-

Sittepute 
justerbar 
kr. 399,-

2 stk. 
kr. 650,-
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UTSTILLERANNONSEBILAG

Åpningstider: 07-22 ( 8-21)  /  søndag 10-18

Byens eneste lavprisbutikk med supermarked sortiment!

RANDVIK

Risør Elektromarked, Risørveien 185, 4957 Risør, telefon 37 15 52 87

Amadeus Capo porttable 
DAB+ radio Den perfekte ferieradio
• Lommeradio med DAB+
• Liten og bærbar
• Oppdladbart batteri
• Utgang for hodetelefoner

1799,- 249,-

499,-699,-

Princess elektrisk 
bordgrill
med 2000 W effekt
• Regulerbar termostat
• Rask oppvarming
• Lett tilgjengelig 
fettoppsamler

• 47 x 28 cm overflatemål

Senz Gassgrill
• 3 brennere
• Effekt: 9 kW
• Lokk med integrert termometer
• Obs! Pakke med slange og gassregulator 
kjøpes separat

Sangean DPR-67
Best i test på dekning

Thomas Lie-Nielsen, som er grunnlegger og
eier av Lie-Nielsen Toolworks Ltd i Maine,
USA, gjester årets trebåtfestival. Lie-Nielsen
grunnla suksessbedriften på midten av 80-
tallet og driver idag en virksomhet med over
90 ansatte som produserer håndverktøy til
svært fornøyde kunder over hele verden. Far
til Thomas var norsk immigrant og etablerte
seg i Maine som båtbygger og Thomas for-
teller at oppveksten i båtbyggermiljøet var en
inspirasjon og en viktig faktor for utviklingen
av håndverktøy med vakre linjer og av høy
kvalitet. 

I fjor besøkte Thomas sin norske forhandler,
Tor Morten Halvorsen, som driver No-10
Klassisk Håndverktøy AS fra Lyngør. Verk-
tøymakeren ble så begeistret at han ønsket å
komme tilbake for å gjeste Risør Trebåtfesti-
val. Med seg fra Maine har han sin mest pro-
filerte verktøydemonstratør, Deneb Puchalski,
og sammen vil trekløveret vise tradisjonsverk-
tøy av beste klasse. 

Publikum får også selvsagt mulighet til å
prøve ut og kjøpe verktøy under kyndig vei-
ledning. «Med litt kunnskap og teknikk er
dette er effektive og kraftfulle redskaper som

fortjener sin plass i et moderne verksted
enten man er amatør eller profesjonell. Dette
er verktøy «unplugged» hvor du selv kan be-
stemme over resultatet i motsetning til elekt-
roverktøy som i stor grad dikterer jobben for
deg», sier Tor Morten Halvorsen. Han advarer
også med et smil at verktøyet kan være
«svært avhengighetsskapende».

No-10 og Tor Morten har også innledet sam-
arbeid med Risør trebåtfestival om aktiviteter
utenom sommersesong. Det vil bl.a. arran-
geres kurs i bruk av håndverktøy fra No-10 sitt
verksted i Lyngør.

NO-10 
KLASSISK HÅNDVERKTØY AS

No-10 Klassisk Håndverktøy i Lyngør bringer internasjonal verktøyprodusent til Risør Trebåtfestival. 
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Risørjenta THEA GLENTON RAKNES spiller fredag kveld på Risør Torv. Thea &
The Wild, har siden hun ga ut sine første sololåter i 2012 satt seg i manges ører og
hjerter med sine fengende melodier og karakteristiske stemme. Hun har oppnådd
tung rotasjon på norske radiokanaler og spilt kritikerroste konserter på blant annet
Øyafestivalen og By:larm. Debutskiva «Strangers & Lovers», som kom ut i 2014, ble
nominert til Spellemann og høstet strålende kritikker hos  landets største aviser og
godord fra utenlandsk presse. Deres siste album, Ikaros, ble sluppet i februar og
magasinet Rolling Stone var raskt ute med å anbefale albumet som et av ti beste
nye albumene. 

Livet blir garantert helt ålreit når TRANG FØDSEL entrer scenen lørdagskveld. Med
allsangsvennlige slagere som Fredag, Drømmedame, Kursiv, Hei det er meg, Livet
det er helt ålreit og deres siste singel ”Jeg er faen meg det beste som har skjedd
deg” kan vi garantere en fantastisk avslutning av årets festival. Trang Fødsel ble
dannet i Bergen i 1992 og har med jevne mellomrom sluppet sanger som du ikke
kan få ut av hode. Sanger som du går å nynner på og får deg i godt humør, men
for mange var det først da vokalist Hans Petter Aaserud ble med på TV2s Hver gang
vi møtes, at vi fikk et ansikt å koble stemmen til. For Trang Fødsel har tross sin
popularitet aldri søkt rampelyset og uten en profilert frontfigur har de levd mer
anonymt enn platesalg og radiospillinger skulle tilsi. Å oppleve Trang Fødsel på
konsert er alltid en fest, med en perlerad av låter du kan, enten du er klar over det
eller ikke. Vokalist Hans Petter Aaserud står i spissen for et energisk lag av musikere
som leverer pop-harmonier, rockedriv og slentrende jazz-eleganse med like stort
overskudd. 

RISØR SHANTYKOR
RISØR SHANTYKOR ble stiftet i 1936 av sjøfolk som faktisk hadde jobbet ombord
på seilskutene. De visste hvor viktige shantiene var for å få arbeidet gjort, og sang
nok rimelig autentisk. Dagens kor består av ti lystige sangere med forskjellig bak-
grunn: sjøfolk, lærere og industriarbeidere, men en ting har de felles, nemlig
sanggleden. Koret ivaretar en viktig sjømannstradisjon og en del av det rikholdige
repertoar består av shantier uten finurlige arrangementer. Kaptein Danielsen, et av
medlemmene i det originale koret, sa da han på sine riktig gamle dager hørte koret
synge: ”Dere syngæ reint for pent guttæ!”

THEA & THE WILD

MAGNOLIA JAZZBAND vil holde to konserter hver dag og sørge for at det
svinger også på dagtid. Magnolia Jazzband ble startet i 1972 av trombonisten
Gunnar Gotaas og er i dag et av Norges eldste band i kontinuerlig drift. De er et av
få band i Europa som spiller rotekte New Orleans Revival Jazz, en utadvendt
musikkstil som binder sammen tradisjonell jazz, gospel og rhythm and blues.
Enten det er på konsert, til fest eller i kjerka, så har Magnolia med seg sitt helt
spesielle ”beat” og sin varme ”sound”.

MAGNOLIA JAZZBAND
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I SAMMA BÅT
MED ALEXANDER HERMANSEN

TROND GRANLUND er en av Norges
virkelige musikalske skatter. Han har
gledet oss med sin fortellerevne i over 
40 år og har inspirert generasjoner. 
Fra sin oppvekst på Oslo østkant har han
gått gradene som rockemusiker på 70-
tallet til popstjerne på det glade 80-tallet
og fremstår i dag som en av de beste
roots- og bluesmusikerne Norge noen
gang har produsert. Musikken hans har
preget norsk radio og hitlister i mange tiår
og han viser ingen tegn på å gi seg. Han
har vunnet spellemannprisen, gitt ut mer
enn 25 album, skrevet bøker og deltatt på
flere innspillinger enn de fleste norske
musikere. Den rustne, hese stemmen gir
låtene den dybde og nerve han er kjent 
og elsket for. 

TROND
GRANLUND

TORSDAG KVELD..ALEXANDER HERMANSEN
FREDAG KVELD ....TROND GRANLUND
FREDAG KVELD ....THE & THE WILD
LØRDAG KVELD....TRANG FØDSEL
HVER DAG .............MAGNOLIA JAZZBAND
HVER DAG .............RISØR SHANTYKOR
HVER DAG .............ALEXANDERS ARK

OVERSIKT

STIAN SOLI
STIAN SOLIS musikalske bidrag er som skapt
for en trebåtfestival, og når han gjestet festi-
valen i fjor med sin akustiske sjektepop var det
til stor begeistring. Stian skriver om de store og
kanskje spesielt om de små tingene i livet,
gjerne akkompagnert av Inger Johanne, ei
melankolsk 6HK Selipner-motor. 
Med Stian Solis siste album, Sjela i vater, hyller
han sommeren med late dager, makrell på
dørja og blankskurte svaberg.

Festivalvennen Alexander Hermansen entrer
scenen på torsdag med forestillingen ”I samma
båt”. Forestillingen er basert på Hermansens
egne tekster ispedd maritime klassikere fra
øverste hylle. Alexander vil med sin lune humor
og malmfulle røst lose publikum gjennom kjent
båtproblematikk  som spenner fra båtpuss til
uvettig kjøring på sjøen. Og her er det mye å ta
av, ikke minst når det kommer til likestilling om
bord, for om vi skal tro båtmannen Hermansen
har ikke likestillingen inntatt fritidsbåtene ennå,
i alle fall ikke de med flybridge!  Alexander
Hermansen har turnert med forestillingen over
store deler av sitt hjemfylke, Østfold, til stående
applaus og sier til festivalen at det alltid har
vært en drøm å få fremføre den på Risør
Trebåtfestival. Med seg på scenen har han gitar-
ist Eyvind Ystrøm Pedersen og Carl Herman
Borgen på bass. 
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tremurbetong

realiserer husdrømmen

inspirasjon drøm tradisjon glede trygghet tilhørighet detaljer hjem

nye og gamle håndverksmetoder
På Sørlandet, vårt kjerneområde, har vi tradisjoner på å ta vare på gamle hus. 
Flere av våre fagfolk har spesialisert seg på gamle håndverksmetoder og har skarpe blikk
for hvordan helheter og detaljer kan bevares. I tillegg til å ivareta de gamle håndverks-
tradisjonene, bygger vi moderne hus og hytter. Med 30 års erfaring i bransjen, hjelper 
vi deg med ditt drømmehus eller din drømmehytte!

telefon 901 70 100    post@lindalgruppen.no    www.lindalhus.no
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ommen til Flisvika Brygge i RisørelkV
 

 
 

 
 

 

ommen til Flisvika Brygge i Risør
 

 
 

 
 

 

ommen til Flisvika Brygge i Risør
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

Flisvika Brygge i Risør er et unikt bolig- og fritidsboligpr
helt sær
Leilighetene ligger sørvendt med sol, luft og storslått utsikt mot Skagerrak.
Her er det ingen boplikt. 
eller om du ønsker en fritidsleilighet med alle fasilitetene du kan drømme om,
ønsker vi deg velkommen til visning.

e aktiviteter – se flisvika.bryggeFølg vår
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Leilighetene ligger sørvendt med sol, luft og storslått utsikt mot Skagerrak.
Her er det ingen boplikt. Om du er på utkikk etter et fantastisk sted å bo,
eller om du ønsker en fritidsleilighet med alle fasilitetene du kan drømme om,
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e aktiviteter – se flisvika.brygge
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Ring eller send mail for avtale!
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Jan Steinar W
elefon 415 45 199T

jan.steinar@kamperhaug.no

TNER / EIENDOMSMEGLER MNEFARPPAR
obias DueTTobias Due

elefon 900 56 220T
E-post: due@nordvikpartners.no
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Et annet karakteristisk trekk ved Staverns-
sjektene er de hvitmalte skvettegangene og
fra toftelistene henger taufenderne på rekke
og rad. Her er ikke plast å skue noe sted. Lars
stopper opp ved en hvitmalt sjekte med
nummer Z-96.

– Dette er kystlagets båt, den ble bygget ved
Stavern båtbyggeri i 1944 som lå 20 meter fra
der båten ligger nå. Motoren er også lokalt
bygd, en ensylindret Kvikk bensinmotor fra
Fredriksvern motorverksted som lå tvers
ovenfor båtbyggeriet. Her er mye komprimert
lokalhistorie! Båten var i svært dårlig stand og
stod i fare for å ende på St. Hansbålet, i likhet
med så mange andre av disse eldre fiskebå-
tene med jernklink, men etter 2000 dugnad-
stimer har det blitt en flott båt som alle i
kystlaget kan benytte. Vi har plass til omtrent
70 sjekter og av disse plassene er 10 forbe-
holdt unge trebåteiere. Larvik kommune har

bevilget 30 000 kroner slik at trebåteiere
under 30 år får gratis båtplass i kanalen. Ord-
ningen fungerer meget godt og sikrer rekru-
tering og et godt miljø i havna.

Mens vi rusler bort til kystlagets lokaler i skur
14 på Fredriksvern festning for å treffe kyst-
lagets leder, Astrid Danielsen, forteller Lars
om planene for det gamle havnelageret som
ligger ved kanalen. Her ønsker kystlaget å
etablere et levende kystkultursenter og etter
en lang kamp har lokalpolitikerne endelig be-
vilget midler til kjøp av bygget slik at kyst-
lagets planer kan realiseres. Men først må
kjøpet gjennomføres og byråkratiets lang-
somhet er en utfordring for ivrige ildsjeler.
Ved de store galleiskurene venter kystlagets
nye leder og hun har spesielt engasjert seg i
de tre fyrstasjonene som kystlaget drifter.

– Vi er et aktivt kystlag med mange aktiviteter
og selv har jeg valgt å engasjere meg i fyrene
kystlaget forvalter. Da Kystverket automati-
serte og avbemanna fyrene ble store byg-
ningsmasser stående tomme og det ga rom
for ny drift og tilgjengelighet for allmenn-

heten. Svenner fyr var det første vi fikk an-
svaret for, og det drifter vi sammen med Gok-
stad kystlag i Sandefjord. I sommersesongen
har vi vertsfamilier på fyrene og alle kan
booke seg plass, men det er et svært popu-
lært tilbud og man skal være tidlig ute med å
bestille. Og skulle en ikke få plass på Svenner,
tilbyr vi også overnatting på Stavernsodden
fyr rett utenfor byen. Her holdt meteorologisk
institutt til tidligere, og det er kanskje ikke
tilfeldig da fyrstasjonen er den plass i landet
med flest registrerte soltimer i året. For oss
som har vokst opp i Stavern har denne plas-
sen en spesiell plass i hjerte og det lokale en-
gasjementet har vært stort for å gjøre plassen
tilgjengelig for allmenheten. Mens man må
ha egen båt for å komme seg til Svenner, kan
kystlaget tilby båtskyss til Stavernsodden, så
den er tilgjengelig for alle. Det siste fyret i tre-
kløveret er Tvistein som vi har jobbet mye
med de siste årene. Her er landingen svært
vanskelig så fyret egner seg best for dags-
besøk, forteller Astrid, som har røtter i Risør,
og som gleder seg veldig til å besøke festi-
valen.

– Jeg har et spesielt forhold til Risør da slekta
kommer fra byen. Danielsen-slekta var som
de fleste familiene under seilskutetida, sterkt
involvert i sjøfarten, så det å komme til Risør
under festivalen er et av sommerens høyde-
punkt. Hvor mange sjekter vi kommer med er
ennå usikkert, men vi regner med at det blir
mellom fire og åtte. Vi har også en henger
med sjektemotor på som vi tar med oss, så vi
skal gjøre vårt for at det også denne gangen
blir en flott festival. Også skal jo Lars Axel
være speaker på sjekteregattaen, det er jo en
opplevelse i seg selv.

Vårt besøk starter i byens veteranbåthavn,
sjektekanalen. Her er det samlet nesten 70
tresjekter og kanalen har blitt det mest foto-
graferte motivet i Stavern. Her treffer vi sjekte-
entusiast Lars Aksel Solberg som er vokst opp
rundt kanalen og villig viser oss rundt og for-
teller om kanalen og sjektene.

– Båtene som ligger her er hovedsakelig fra
1950- og 60-tallet så det kan nesten se ut
som tida har stoppet her i kanalen. Båtene er
bygget for fiske med dorg, liner, bakker og
garn. Teinefiske etter hummer i Rakke var
også en fast del av oppgavene på høsten, i
likhet med laksefiske ved Stavernsodden. De
fleste av båtene er bygget ved de fem store

båtbyggeriene i Larvik: Wiksten, Ødegården,
Thorsen, Varild og Stavern båtbyggeri. En og
annen Aanesens-kogge fra Langesundsfjor-
den har også funnet veien hit, og der kaller de
det typiske nedsenka stavernsdekket for
størjedekk, så mulig de stod der og harpu-
nerte størje i gamle dager.

I likhet med vår egen kommune har Stavern og Larvik en lang og stolt maritim historie.
Fellestrekkene med Risør er mange og begge byene er i dag typiske sommerbyer med satsning
på kunst, kultur og trebåt. Vi har besøkt kystlaget Fredriksvern som de siste årene har vært sterkt
representert under Risør Trebåtfestival.

KYSTLAGET
FREDRIKSVERN I STAVERN
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Kranveien�58,�4950�Risør,�telefon�37�15�25�50,�www.risor-baat.no

Way of Life!

HR480BR�m/Suzuki�DF50ATL,�fra�kr�175�500,- HR602BR�m/Suzuki�DF115ATL,�fra�kr�328�900,-

HR442SC�m/Suzuki�DF30ATL,�fra�kr�117�900,-

Velkommen til Det Lille Hotel
et av De Historiske Hotel & Spisesteder

 17 komfortable suiter i historiske 
bygninger midt i trehusbyen.

OVERNATTING - SELSKAP
KONFERANSE - VELVÆRE

DET LILLE HOTEL
Storgata 5, 4950 Risør, tlf. 37 15 14 95

www.detlillehotel.no

Smykkelykke!

Storgt. 9,  4950 Risør,  tlf. 37 15 30 19, www.embladesign.no

Fargerike
smykker 
i sølv og 
emalje

 

ALT DU TRENGER TIL SOMMEREN

Risør

1500 m2 sommerbu�kk!

      engerr t dut dear hiV  li tenger   

!enermom sog
tkesi, fnessuptåb

Risør

 
nerut

7 07n 4ofeleT
1) – (810 (9�-�2

Risør

 

227 37 0
)61-21

KASTEL
• Designet i Norge, 
inspirert fra California.

• "No Socks"-teknologi 
gir god luftsirkulasjon.

• Nedfellbar hælkappe.

RISØR�
SKOKragsgate�16,�tlf.�37�15�16�40

VI UTFØRER ALT INNEN GRUNNARBEID:
SPRENGNING  • ALLE TYPER TOMTER
NATURSTEINSMURING  • SORTERING

VANN- OG AVLØPSANLEGG  • TRANSPORT

SALG OG LEVERING AV STEIN, GRUS OG JORD
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Norges største på industrielle LNG-anlegg

Furumoveien�10,�pb.�156,�4952�Risør,�telefon�37�15�55�30,�telefaks�37�15�51�24

INTERGAS BYGGER NORGES LNG-INFRASTRUKTUR

COLIN ARCHERANNONSEBILAG

Redningsskøyta ble konstruert og bygget av
den anerkjente båtkonstruktøren Colin Ar-
cher i Larvik, og i 1893 ble hun satt i tjeneste
som den første skøyta til det nyetablerte
"Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning". Til
ære for båtbyggeren ble skøyta døpt RS 1
Colin Archer og konstruksjonen var så vel-

lykket at den forble omtrent uendret de neste
30 årene. Etter 40 års trofast tjeneste solgte
Redningsselskapet Colin. Da hadde skøyta
berget 67 skip, 236 personer og assistert 1522
fartøyer med omkring 4500 mannskap.

I 1961 ble skøyta gjenfunnet i USA i meget
dårlig forfatning. Hun ble bragt hjem til Norge
og var i noen år sjøspeiderskøyte. Gjennom
en avtale med Seilskøyteklubben Colin Ar-
cher (SSCA) kom skuta i 1973 i Norsk Maritimt
Museums eie og skøyta er i dag et av museets
viktigste og største gjenstander.

I 44 år har Knut von Trepka vært ansvars-
havende på RS 1 og han har stått for omfat-
tende restaureringer og et kontinuerlig ved-
likehold av skøyta. I 2012 ble Colin erklært
verneverdig av Riksantikvaren og året etter
fikk Knut litt avlastning da sønnen, Christian
von Trepka, og Tor Erling Gransæther ble
medforvaltere og skippere på skøyta. I mars

2013 skjedde det som alle båteiere frykter,
skøyta tok fyr og vårt maritime nasjonalkle-
nodium stod i fare for å gå tapt. Heldigvis ble
brannen raskt slukket takket være snarrådig
innsats fra Knut og Oslo brannvesen. Den
brannskadde skøyta ble slept til Fredrikstad
Maritime Center på Isegran for skadesane-
ring og reparasjoner, og i begynnelsen av mai
2014 vendte en gjennomrestaurert skøyte til-
bake til hjemmehavnen ved Ormøya i Oslo.

Knut von Trepka og RS 1 Colin Archer er gode
venner av Risør Trebåtfestival og har gjestet
festivalen en rekke ganger. De har vært med
å prege livet i havna og ikke minst regattaene
i mange år, så det er med stor glede vi ønsker
båt og mannskap velkommen til Risør Trebåt-
festival. Gratulerer med jubileumet! 

Redningsskøyta RS1 "Colin Archer" tjenestegjorde langs norskekysten 
i hele 40 år. Skøyta er nasjonalt og internasjonalt det mest kjente 

flytende fartøy fra Norge og kan i år feiere 125-årsjubileum!

RS1 ”COLIN ARCHER”
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ELIAS
Redningsselskapet er sterkt tilstede
under Risør Trebåtfestival og det blir
også i år mulighet for en eksklusiv
runde på indre havn med den
populære Eliasbåten. Det er den
annerkjente båtdesigneren Bård
Eker som har tegnet barnas red-
ningsskøyte basert på tv-serien om
Elias og vennene hans. Rednings-
selskapet stiller med kyndig skip-
per og redningsvester til barna.

Kystlaget Øster Riisøer tilbyr gratis grunnleggende ro-opplæring for barn over 8
år. Opplæringen foregår på indre havn og leder fram til roknappen. Som et synlig
bevis på gjennomført kurs får alle pin og diplom. Kystlaget stiller med vester. 

BALLPLATE 
OG HOPPBAKKE
På Solsiden er det mange aktiviteter for barna. Her kan
du prøve Lisands mobile hoppbakke som er utviklet  i
samarbeid med Norges Skiforbund og har et K-punkt
på tre meter, eller du kan utfordre en venn på ball-
veggen for å teste hvem som har den beste skuddfoten
eller kastearmen. Lisand er en vekstbedrift som tilbyr
arbeidsmarkedstiltak for kommunene Risør, Tvede-
strand, Gjerstad og Vegårshei.

SJØROVERTOKT
Det blir utrygt i Risørskjærgården når pirater fra store deler av
verden ankommer festivalen. For å redde byen trenger Risør
Ungdomsteater hjelp av gode og modige barn for å bekjempe
piratenes ondskap. Tør du å mønstre på Solrik og kjempe mot
sjørøverne? Servering av kaffe, vafler og mineralvann om bord.
Skonnerten Solrik seiler flere tokt/forestillinger hver dag og
billetter kan kjøpes om bord.

ROKNAPPEN

Risørs mest erfarne seilere tar med seg barn som har lyst å lære å seile.
Risør seilforening stiller med 12,5 kryssere og kan ta med to barn i hver
båt. Seilturen varer omtrent en time og avsluttes med en uhøytidlig
regatta. Tilbudet er gratis, men du må melde på barna i informasjons-
teltet eller på www. trebatfestivalen.no (se program for barna). 
Oppmøte ved 12,5-brygga ved Holmen.

BLI MED Å SEILE EN KLASSIKER

Barn i alle aldere kan glede seg til et
gjensyn med de snodige dyrene i 
Alexanders Ark. Denne gangen har
Alexander også tatt med seg utdrag 
fra forestilling om kong Neptun 
og plastmysteriet, en hyperaktuell 
forestilling om plastforsøpling av
havet. Skurken i forestillingen er ingen
ringere enn selveste Tordenskjold og
det blir mye sang og moro, men også
noe til ettertanke. Til glede for foreldre
og besteforeldre, blir det også innslag
med gamle sjørøverviser fra både 
Torbjørn Egner og Alf Preusen. 

Forestillingen varer en liten halvtime
og blir satt opp torsdag, fredag og
lørdag.

BARNEKONSERT

LOMMELYKT-
SAFARI
Risør Akvarium er et spennende sted både
dag og natt. Under festivalen inviterer akvariet
til en annerledes og magisk safari der lysene
slukkes og man får oppdage livet i havet med
egne lommelykter. Akvariet er Sørlandets
eneste saltvannsakvarium og har både lokale
og eksotiske arter. Safarien avsluttes med 
en maritim eventyrstund. Det kreves egne
billetter som kjøpes inngangen, voksen 

kroner 110 og barn kroner 95.
Husk å ta med lommelykt!

UNGE
BÅTBYGGERE
Kunne du tenke å lage din egen båt? En trebåt, selv-
følgelig! Da kan du besøke Risør Båtbyggeri og få
hjelp av profesjonelle båtbyggere til å lage din egen
strikkbåt. 
Båtene kan prøvekjøres i et eget testbasseng på
land. Det koster 50 kroner per båt og pengene går
til et veldedig formål. 

DOBLE HALVSTIKK
Hvor rask er du til å slå doble halvstikk?
Når du ferdes på sjøen er det viktig å kunne de viktigste knuter og stikk, og hos
Sjøfartsmuseet i Aust-Agder kan du få testet kunnskapene dine. Her kan du ut-
fordre deg selv eller en venn i hvem som er raskest til å slå doble halvstikk, ikke
bare en, men seks etter hverandre! Sjøfartsmuseet har også med seg taljer og
blokker som man kan prøve å løfte vekter med og slik forstå hvordan disse virker
inn på løfteoperasjoner.
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OCEANANNONSEBILAG

MONTÉR LANSERER 
PRISMATCH PÅ MALING. 
VI MATCHER ALLE PÅ PRIS

Montér Risør 
Krags gate 144, 4950 Risør • Tlf: 47 67 44 00
Mandag - fredag: 07.00 - 17.00 Lørdag: 09.00 - 14.00

Båtbyggeriene på Moen har alltid hatt et godt
ry og fornøyde kunder kom gjerne igjen flere
ganger for å få bygget både yrkesfartøy og
lystbåter. Noen kunder har vært trofaste gjen-
nom flere generasjoner, slik som familien
David-Andersen i Oslo, hvor Bue David-
Andersen nå har gitt båtbyggeriet oppdrag
om å bygge en kopi av sjekta Ocean II. Bues
bestefar bestilte allerede i 1939 den klassiske
9-meteren Unni, designet av Jack Iversen, og
i 1957 fikk Bues far bygget en vakker platt-
gatter i mahogni. Og nå er det Bue som får en
klassiker bygget i det tradisjonsrike båthuset.
Båten er en eksakt kopi av sjekta Ocean II, en
Stavernsjekte bygget ved Varilds båtbyggeri i
Larvik i  1939. 

Sjekta er oppmålt av sjekte-entusiast Lars Axel
Solberg i Stavern som gleder seg stort over at
sjektetradisjonen føres videre med Ocean III.

OCEAN Den første Ocean-sjekta var noe
mindre enn de to senere søsterbåtene og
knytter Risør og Larvik sammen gjennom en
meget dramatisk historie. I 1886 la de to even-
tyrlystne sjømennene Hans Peder Magnus
Andersen fra Larvik og styrmann Christen
Christensen fra Risør ut på tidenes sjektetur
da de ville forsøke å krysse Atlanterhavet i
deres 19 fots store sjekte. På selveste 17. mai
la de i vei fra Christiania til stor jubel fra de
mange fremmøtte. På sin vei langs kysten an-
løp Ocean Horten, Larvik, Risør og Arendal før
den krysset Nordsjøen til Scotland og videre
til Nord-Irland før de tok fatt på Atlanterhavet.
Sjekta fikk tidlig bryne seg på havets krefter
med storm og regn, men Ocean viste seg å
være en prektig sjøbåt og med hjelp av
drivanker og litt olje på sjøen under det verste
været var det et optimistisk mannskap. Men
det skulle bli verre. Halvveis over Atlanteren
møter Ocean på et amerikansk skip som kan
rapportere hjem til Norge at mannskapet be-
finner seg i godt behold, men sjekta har kull-
seilt to ganger og mistet mye utstyr. Dessuten
er masten knekt, men Andersen og Chris-
tensen insisterer på å fortsette turen og skriv-
er i deres beretninger at ”det ville være en

skam for det flagg vi fører å gi opp”.  4. august
gikk det igjen galt. Under en kraftig storm
kastet en brottsjø den lille båten rundt og
mannskapet havnet under båten. De klarte
nok en gang å få båten på rett kjøl, men været
var så dårlig at det tok 30 timer å få den tømt
for vann. Alt løst inventar var borte og pro-
vianten var ødelagt av saltvann. Det ble holdt
skipsråd, og de ble enige om å oppgi turen
ved første anledning. Fem dager senere ble
de praiet av seilskuten Mary Graham som var
på vei til Newcastle. De ble tatt vel om bord,
men farene skulle følge eventyrerne videre.
Etter tre dagers seilas møtte seilskuta en
kraftig storm med høy sjø. Dekkslasten slet
seg og kapteinen ble drept. Andre styrmann
og en matros forsvant på sjøen, men på
mirakuløst vis klarte Ocean seg. Da første
styrmann og fire av mannskapet var skadet
måtte Andersen og Christensen ta over kom-
mandoen og førte skipet uten flere uhell til
Newcastle.

Det lyktes ikke Andersen og Christensen å
krysse Atlanteren med Ocean, de kom 9/10
over, men eventyrlysten levde videre og i
1893 krysset de Atlanterhavet med Vikingen,
en kopi av Gokstadskipet. Ocean ble stilt ut
på Kontraskjæret i hovedstaden og havnet
seinere på Lyngør. Oceans endelige skjebne
er ukjent.  

På snekkerverksted til båtbygger Lars Grønvold på Moen tar en ny sjekte form. Bord for bord
klinkes opp slik det har blitt gjort i over 1000 år her i landet. Med sine knappe 21 fot er det et 
beskjedent nybygg, men likevel en spennende båt med mange lag historie

OCEAN III
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Funksjonelle og komplette løsninger
for hage og uterom

telefon�37�15�03�55,�www.garthe.no

• steinlegging�
• ferdigplen
• muring�
• park
• trapp�
• grunnarbeid
• lekeplasser�
• plen�og�plantearbeid

Prosjektering og planlegging til ferdig utførelse av grøntanlegg.
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De billigste billettene 
kjøper du på nettet! 
Du finner en link som heter kjøp billett
øverst på vår side 
www.trebatfestivalen.no

Billettpriser ved inngangen vil være:
Festivalpass voksen: ..........................kr 495,-
Dagspass voksen:...............................kr 250,- 
OBS: Torsdag .......................................kr 230,-
Festivalpass barn (6-15 år):..............kr 200,-
Dagspass barn (6-15 år): ..................kr 100,-

Info:

TREBÅTMAGASINET 2018
ANSVARLIG REDAKTØR: Kari-Anne Røisland

MAGASINREDAKTØR (tekst og foto):
Rune Nylund Larsen

GRAFISK UTFORMING: Nina Akersveen

ANNONSESALG: Halvard Ellefsen

TRYKK: Ålgård Offset AS

OPPLAG: 46 000 ex

UNGDOMS CREW

UTSTILLERNES 
ÅPNINGSTIDER 
UNDER FESTIVALEN:
TORSDAG 10.30-19.00
FREDAG 10.00-19.00
LØRDAG 10.00-19.00

For at festivalen skal bli avholdt på en vellykket
måte kreves det mange tusen frivillige dugnads-
timer, og mange av disse timene legges ned 
av et velvillig og sosialt ungdomscrew, med
medlemmer i alderen 13-28. Ungdomscrewet 
er festivalens viktigste arbeidsressurs, og gir 
festivalen en unik mulighet til å gi ungdom 
organisasjonserfaring og minner for livet.

Det å arbeide i ungdomscrewet er en sosial og
gøyal ting, samtidig som man får god samvittig-
het av å bidra til mange andres gode opplevelse.
Som medlem i ungdomscrewet ved Risør 
Trebåtfestival arbeider man før, under og etter 
festivalen med å stelle istand festivalområdet, 
yte service til båter og utstillere, ta i mot artister,
fikse scener, selge mat og drikke, smøre mat-
pakker til seilerne og hundrevis av andre varierte
småoppgaver. Man blir som crewmedlem utrolig
godt kjent med de man arbeider sammen med,
og man får gjennom uken gode bekjentskaper,
og noen ganger venner for livet. 
Det er også verdt å nevne at flere av styremed-
lemmene i Risør Trebåtfestival en gang startet
som crew-medlemmer de også, så flittige
arbeidere har mulighet til å avansere i rekkene!

Som crewmedlem får du; mat, drikke, over-
natting hvis du kommer utenbys fra, hoodie og
t-skjorter, festivalpass, innsikt i hvordan festivalen
fungerer, good times, good friends og referanse
på CV! Som crewmedlem må du være fylt 13 år
og være i Risør i perioden 30.07.17-6.08.17, 
være sosial og blid, selv under litt press. 
Du kan lese mer om dette, og melde deg på, 
på www.trebatfestivalen.no

Har du spørsmål, ta kontakt med crewansvarlig
Fredrik Grønvold på f.s.gronvold@gmail.com

Det tas forbehold om endringer. 
Endelig program vil være klart til 
festivalåpning. Følg oss på facebook
og instagram.
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INSTALLASJONER�I�HUS,�HYTTE�OG�INDUSTRI

Sterkstrøm�&�svakstrøm�������Utvalg�av�lamper�og�utstyr
Tele,�data�&�alarm�������Prekvalifisert�av�Agder�Energi�Nett

4994�Akland,�tlf.�37�15�51�10,�post@sonningdalektro.no

Elektrikeren�i�sentrum�av�østregionen

Byggmesterfirma
SOLLIE BYGG AS
Risør

• Bygningsvern
•Nybygg/Tilbygg

•Rehabilitering

tlf. 37 15 55 40

firm
apo

st@
soll

ieby
gg.n

o

CIRCLE�K�RISØR
KRAGSGATE�140
TLF.�37�15�10�90

service-
sider
Her finner du det meste

servicesider   servicesider servicesider   servicesider servicesider   servicesiderservicesider   servicesider servicesider

VI UTFØRER ALT AV 
TØMRERARBEIDER:
nybygg, tilbygg, rehabilitering, 

takarbeid, kjøkken, bad, flislegging, 
dør-/vindusutskifting, stillasutleie

• Vi gir deg en avtalt pris til
avtalt leveringstid.

• Vi kommer og måler på stedet
og har egne montører.

• Vi har en topp moderne
maskinpark og lager moderne 
og klassiske trapper.

Kom gjerne med egne 
idéer og ønsker, sammen
finner vi din trapp!

Omtrekking�av
møbler�og�båt-
innredninger.
Søm�av�puter�
og�madrasser�
til�båt,�bobil,
campvogner.
Reparasjon�
av�kalesjer.

Tlf.�907�25�481,�e-post:�gretehag@gmail.com

Vi�utfører�malerarbeide�inne�og�ute�samt
sparkling�av�tak�og�vegger.�Dekorativt�arbeid�som
microsement,�Stucco�Veneziano�og�mye�mer!

Risør,�telefon�966�91�795,�malerluciano@yahoo.no

ORDNER�DET�MESTE�INNEN�TRANSPORT!

Tlf.�975�93�117,�sveinhelgetransport@gmail.com
Følg�oss�på�facebook

MURMESTERFIRMA�BERGE�AS�
utfører�alt�innen�tradisjonelt�mur,�flis�og�betong�

samt�arbeid�i�hus,�hytte�og�hage.��

telefon�920�11�261,�Risør,�svrberg@online.no

VI UTFØRER ALT 
INNENFOR MURERFAGET

epost: oystein@lorange.as
tlf. 952 14 401

SØRLANDETS ENESTE SALTVANNSAKVARIUM
tlf. 37 15 32 82, Strandgt. 14, 4950 Risør, www.risorakvarium.no

• Krabbefiske
• Vær med å fôre 
fiskene kl. 13.00!

ÅPNINGSTIDER JUNI:
Daglig i sommerferien
11.00-16.00. Helgene
før/etter ferien: 12-16.

KIOSKVARER  /  KAFFE
STORT UTVALG AV ISKREM
BLADER  /  AVISER  /  SPILL

Strandgata 13,  Risør,  telefon 37 15 00 43

“Bryggekiosken”

Skal du
male 
hus eller
hytte?

Risør / tlf. 37 15 02 88

Joker�Risør�åpent�alle�dager

8-24
ISBAR,�ISBITER,�KALD�DRIKKE,�TIPPING,�RIKSTOTO

TELEFON�37�15�09�79
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RISØRBARKEN CELERANNONSEBILAGRISØRBARKEN CELER ANNONSEBILAG

Trelasthandelen la grunnlag for framveksten
av Risør, og all eksport forgikk sjøveien. Først
på fremmede skuter, men utover 1700-tallet
også på egne skuter. Handelen skapte ar-
beidsplasser og velstand i vår landsdel, men
da Danmark-Norge ble involvert i Napole-
onskrigene på den tapende siden ble det krise
i næringen. Mens Napoleonskrigene marker-
te slutten på den første gullalderen i norsk
sjøfart, var det opphevelsen av britenes
proteksjonistiske lovgiving, navigasjonsakten,
i 1849 som markerte begynnelsen på de hvite
seils storhetstid. Navigasjonsakten som ble
innført i 1651 for å begrense den neder-
landske dominansen på havet krevde at all
import til England og deres kolonier måtte
føres på britiske skip eller på skip fra det land
som varen var produsert. Lovgivingen hadde
på mange måter vært fordelaktig for den
norske oppbyggingen av en egen handels-
flåte da vi hadde en betydelig tømmereksport
til britene. Men med opphevelsen av lovgiv-
ningen åpnet det seg nye og større mulig-
heter som skulle gjøre nordmennene til
verdens fraktemenn. 

VÅR ÆRE OG VÅR MAKT Den industrielle
revolusjonen førte til et enormt fraktebehov
av varer, og over hele Sørlandet ble det
bygget seilskuter for å ta del i den voksende
handelen. Stormaktenes engasjement i ulike
kriger førte til eventyrlige frakterater, og
kostnaden med byggingen av skutene kunne
ofte dekkes inn i løpet av en sesong eller to.
På Sørlandet hadde man rikelig tilgang til
skipstømmer, og alle ville være med på sjø-
fartseventyret. Om man ikke hadde kapital til
å investere i skuter, bidro man ofte med
materialer til byggingen eller egeninnsats på
byggingen, mot andeler i skuta. Slike parts-
rederier gjorde at flere seilskuter gikk av

beddingen uten at det var reist noen form for
kapital. Med rimelige skuter, billig arbeidskraft
og ofte overlasta skuter, ble Norge på kort tid
verdens fjerde største sjøfartsnasjon. Opti-
mismen var stor og dikteren Bjørnstjerne
Bjørnson hyllet den norske sjømann i 1861
med de berømte ordene ”vår ære og makt
har de hvite seil oss bragt”. Ikke minst gjaldt
dette for Risør som ble en av landets største
sjøfartsbyer med en rekke rederier og skips-
byggerier. I 1875 stod det 23 skip på bed-
dingen i vårt distrikt med en samlet tonnasje
på 4 735 læster, det utgjorde 10 prosent av all
skipsbygging i landet. Rederstanden vokste
og med 29 skip var Prebensens rederi i Risør
et av landets største på 1880-tallet. For å illu-
strere hvor stor og viktig sjøfartsnæringen var
på sitt høydepunkt så var assuranseverdien på
skipene i Nedenes amt (dagens Aust-Agder)
høyere enn den samla assuranseverdien på
alle gårdene i amtet.

TAPT USKYLD Men som vi alle vet, tapte
seilskipene markedsandeler til de nye damp-
skipene, men av ulike årsaker valgte rederne
på Sørlandet likevel å holde fast ved seilene.
Dampskipene var kostbare og den utbredte
partsrederiformen lot seg ikke overføre til
båter av jern og stål. Bankkrakket i Arendal i
1886 la nok også en demper på investerings-
viljen for de som hadde kapital, og resultatet
var at man ble sittende på gjerdet og vente.
Og mens man ventet på et konjunkturomslag
som aldri kom, mistet seilskutene større
markedsandeler og formuer smeltet bort. I
Risør, eller Østerrisør som det het den gang,
hadde innbyggerne en samlet formue på
3.900.000 kroner i 1875, mens den tross 
befolkningsøkningen var formuen sunket til
2.960.000 i 1898. Rederiene og handelshus-
ene slet, og i en desperat kamp for å unngå

fallitt ble skip og mannskap presset til det
ytterste. Dampen tok helt over de nære
markedene og de eneste fraktene som var
lønnsomme for seilskutene var de oversjø-
iske; Korn og tømmer på Australia og
guanofarten på Sør-Amerika. Mens skutene
før lå i vinteropplag når de verste stormene
raste, måtte de nå seile hele året i noen av
verdens tøffeste farvann. Skutene var ofte
gamle, underbemanna og overlasta. Alt for å
skaffe eierne sårt tiltrengt kapital. Det ble en
stygg dødskamp for de hvite seil og uskylden
fra Bjørnsons hyllest var for lengst tapt. For-
lisstatistikken skøyt i været, og i årene 1880-
1881 forliste 17 Risørskuter. På slutten av
1800-tallet forliste det i snitt en norsk skute
om dagen, og rederinæringen ble fra statlig
hold beskylt for forsikringssvindel for å over-
leve. Venstre politiker og senere statsminister,
Gunnar Knudsen, fra Arendal var selv reder og
gikk hardt ut mot sin egen stand. 
– Det er desværre alt andet end heldigt for

vort land, at endnu en stor del af vor befolk-
ning klynger seg til dette antikverede kom-
munikasjonsmiddel. Men det er jo klart, at
naar vore gjensidige assuranceforeninger og
det dertil knyttede veritas er saaledes ind-
rettet, at en skipsreder kan assurere sit skib for
en 3-4 gange saa meget, som ha har betalt
for det, og saa skipperen har part – for det er
meget ofte tilfælde – saa er det jo en mislig
stilling at sætte en mand i.

ALDRI KLART Å REISE SEG Når folk i Risør
ennå snakker om da barken Celer kantra en
vinternatt i 1901, er det ikke fordi det var noe
dramatisk ved det, men fordi det markerte en
symbolsk slutt på en storhetstid for byen. Inn-
gangen til 1900-tallet ble tøff for Risør. Byen
som hadde doblet innbyggertallet de siste 50
årene og nå talte over 4000 innbyggere,
måtte se at utviklingen snudde og folketallet
sank. Ennå verre ble det i 1910 da rederiet 
Prebensen gikk konkurs, etterfulgt av arbeids-

ledighet og tvangsauksjoner. Båtbygging tok
til en viss grad over for skipsfarten, men byen
har aldri klart å reise seg helt etter den hvite
seils gullalder. Da Risør kommune gikk i ekte-
skap med nabokommunen Søndeled i 1964
var befolkningen redusert til 3027 innbyg-
gere, og selv om den nye storkommunen fikk
en samlet befolkning på 6136, er dette nesten
to tusen færre innbyggere enn hva samme
område hadde ved folketellingen 64 år tid-
ligere. 

Avslutningsvis må det sies at valget av Celers
kantring som symbol for byens utvikling
kanskje ikke var det mest nærliggende, for
skuta ble berga og seilte igjen allerede våren
etter. Den ente sine dager i Florida da den ble
kondemnert etter en grunnstøting i 1909. Da
hadde det vært riktigere å velge forliset av
Latona som gikk på Skomakerskjær med et
brak en vinternatt året etter, men det er en
annen historie. 

Får og ettæ
CELÆ KANTA
Jula 1901 bød på det største snøfall i manns minne i Risør, og natt til første juledag økte vinden til sterk storm.

Risørbarken Celer hadde nettopp kommet fra verven og lå fortøyd på innsida av Holmen. På grunn av høytida 

hadde man ikke rukket å få på plass portene i skutesida, noe som skulle få fatale konsekvenser. De kraftige 

bygene og vekta av den tunge snøen gjorde at skuta krenget kraftig og snart sto sjøen inn de åpne portene. 

Ved morgengry lå den nesten 600 tonn store langfartskuta på bunn. Hendelsen ga opphavet til en ny tidsregning 

i Risør, ”Får og ettæ Celæ kanta”. Risørs storhet som sjøfartsby var med dette slutt.

Risørskuter har forlist på alle verdens hav,
ofte med dramatikk og tap av menneskeliv.
Ironisk nok skjedde det mest kjente havariet
i Risør havn, mens skuta lå fortøyd til land.
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Besøk oss gjerne på www.lisand.no eller bli vår venn på facebook!

ANNONSEBILAG

VI�ER�STOLT�FORHANDLER�AV�
NISSAN�OG�SKODA�
I�AUST-AGDER
Velkommen til oss for 
gode tilbud og en 
hyggelig bilprat!

GROMSTAD�MOTOR
STOA�AS
Stoaveien 39, 4858 Arendal
telefon 37 40 10 50
www.gromstad-motor-stoa.no

IA – bedriften Lisand AS er en Equass 
kvalitetsgodkjent og sertifisert tiltaks-
arrangør for bl.a. de arbeidsrettede 
tiltakene Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser
(VTA) og Arbeidsforberedende Trening (AFT) 
i regi NAV og eierkommuner.

Vi gir personer med en kortvarig eller lang-
varig begrensning i sine jobbvalg, muligheter
til å delta i yrkeslivet. 

Vi samarbeider med de fleste produksjons-
bedriftene i østregionen av Aust-Agder.
Hovedfokus er å tilby et mangfold av arbeids-
oppgaver som gir mening, entusiasme og
mestring. 

Våre eiere er Risør, Tvedestrand, Gjerstad 
og Vegårshei kommuner.

Vi ønsker oss hele tiden flere produksjonsoppgaver og samarbeidspartnere.
Kontakt oss på vår stand på Trebåtfestivalen!

Den tyske kutteren Maltzahn fra 1928 vil i år
gjeste festivalen for første gang. Maltzahn
måler nesten 23 meter og vil være et flott
skue sammen med våre mer lokale seil-
kuttere Boy Leslie og Solrik. Den tyske fiske-
kutteren var hjemmehørende på Finken-
werder, en liten øy ved Hamburg, hvor den
var del av tysklands største fiskeflåte. Da hun
ble sjøsatt var hun flåtens mest moderne kut-
ter og ble oppkalt etter presidenten for fiske-
riforeningen, Maltzahn.

Under krigen ble hun satt i tjeneste som anti-
minefartøy i Østersjøen. Kutteren overlevde
krigen og unngikk også å bli tatt som krigs-
prise etter krigen. Matzahn fortsatte å fiske
fram til 60-tallet, men da brødrene som eide
båten døde, havnet båten i Berlin hvor den
forfalt og til slutt havnet på bunnen av elven
Spree. I 1983 ble Maltzahn kjøpt hjem til
Hamburg av det lokale havnemuseet, og
over en femårsperiode ble hun totalrestaurert
og sjøsatt til Hamburg havns 800-års jubile-
um i 1989. Siden har hun vært i museets eie
og de siste årene har hun vært gjennom en
betydelig oppgradering. Mye av arbeidet er
utført på dugnad og turen til Risør Trebåtfes-
tival er en belønning til alle som har lagt ned
hundrevis av dugnadstimer for å bevare et
viktig kulturhistorisk fartøy.

Det er tyve år siden Maud kom til Risør Trebåt-
fesival første gang. Den gang var hun nyrestau-
rert og høstet mange godord. Ikke minst fra
festivalen som kåret båten til beste privat-
restaurerte båt. Siden har Maud hatt sin faste
hedersplass innerst i havna hvor hun er som 
en magnet på publikum, så har hun da også
vunnet festivalens publikumspris.
Det var engelskmannen Fredric Croft som fikk
båten bygget i New York i 1895. Croft slo seg
ned i Skien hvor han etablerte seg som trelast-
handler og båten hadde han med seg. Lokalt
gikk båten bare under navnet naftabåten, da
den ganske riktig gikk på nafta. Opp gjennom
årene har båten hatt mange navn og eiere, 
men siden 1994 er det Bjørn Jansen som har
tatt vare på Maud som regnes for å være blant
de eldste motorbåtene i Norden.

PRESIDENT
FREIHERR VON MALTZAHN

MAUD
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BYGG
FAG

BJORDAMMEN AS 
Brokelandsheia 37 – 4993 Sundebru
Tlf 37 15 88 70

Kom innom oss eller  
les og bestill den på  

www.byggfag.no

Norge har stolte tradisjoner i seilsporten, ikke
minst i 8-meter klassen som var OL-klasse fra
1908 til 1936. I denne perioden dominerte
Norge klassen og hentet hjem hele fire olym-
piske gull og to sølv. Totalt ble det bygget i
overkant av femhundre 8-metere og omtrent
en tredel er bevart og seiler i dag. Blant de
fremste konstruktørene var Johan Anker, som
blant annet bygget 8-meteren Sira for kron-
prins Olav i 1937. Samme året bygget den
legendariske svenske båtbyggeren og seile-
ren, Tore Holm, en utfordrer til Sira. Hun fikk
navnet Wanda og siden har de to klassiske
meterbåtene knivet om å være best i verden.

EN SVENSK KLASSIKER Tore Holm vokste
opp i farens båtbyggeri Gamleby 30 mil sør
for Stockholm. Han fattet tidlig interesse for
faget og sammen med storebror Yngve byg-
get han sin første båt allerede som femåring.

Sitt store gjennombrudd fikk han i 1920 da
han på sin egen konstruerte 40m2, Sif, tok OL-
gull for Sverige i Antwerpen. Tolv år senere
tok han igjen OL-gull. Denne gang på sin 6-
meter, Bissbi, som ble Sveriges mestvinnende
seilbåt. Selv om Tore Holm tok hele fire OL-
medaljer for Sverige, huskes han best for sine
mange meterbåter, hvorav 8-meteren Wanda
må regnes blant de mest suksessfulle. 

SIRA-CUP En skulle tro at en 8-meter båt
viser til båtens lengde, men så enkelt er det
ikke. Klassen regnes ut etter en komplisert
formel der lengde, fribord, omkrets og seil-
areal er variabler i en ligning hvor svaret skal
bli 8 meter. Så en gjennomsnitts 8-meter
klasse båt er faktisk rundt 15 meter lang. Ytter-
ligere komplisert blir det når regelverket for
klassen er endret flere ganger opp gjennom
årene slik at det må konkurreres i hele fire

ulike 8-meterklasser, avhengig av når båten
er bygget. Klassen hvor både Wanda og Sira
konkurrerer er for båter bygget før 1968.
Denne klassen har siden 1983 hatt Sira-Cup
som sitt VM og med Lasse Björk gikk Wanda
til topp i 1988 på hjemmebane i Sverige. Tjue
år sei-nere var det Siras tur til å ta hjem det
gjeveste trofeet, også det på hjemmebane på
Hankø, og med Kong Harald ved roret. I 2017
var Hankø igjen arena for mesterskapet, og
denne gangen var det Wanda med Lars Inge-
berg som gjorde det best av de norske båtene
med en flott tredjeplass. Kong Harald og Sira
endte på femteplass etter at masta brakk.

WANDA-CUP For omtrent 20 år siden kjøpte
seileren Magne Brekke Wanda til Norge for å
gi Sira konkurranse på hjemmebane. Lars
Ingeberg var mannskap på Wanda og da
Brekke gikk bort, overtok Ingeberg eierskapet
til Wanda og båten fikk hjemhavn i Grimstad. 
I 2016 la mange 8-metere turen til Risør
Trebåtfestival som oppkjøring til Europames-
terskapet som ble holdt i København. I anled-
ningen satte Lars Ingeberg opp ett trofe til
beste båt over festivalens tre dager, og det ble
starten på Wanda-Cup som siden har vært
fast innslag under tre-båtfestivalen. Nå gikk
det riktig godt for Ingeberg og Wanda under
EM der de seilte inn til en fin sølvmedalje.

Risør trebåtfestival har de siste årene hatt besøk av mange 
vakre klassiske regattabåter. Blant dem som har satt sitt preg 
på festivalen, er 8-meteren Wanda. 

8mRWANDA



Velkommen til ekte sørlandsommer med lave skuldre.  
Nå blir det bolig- og feriehus på Holmen utenfor  
den vakre byen Risør. Les mer om denne fantastiske 
muligheten, og meld din interesse på 

risorholmen.no
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La oss jobbe sammen!
Risør er først og fremst en helårskommune. Derfor er tilrettelegging for flere 
arbeidsplasser jobb nummer 1 i årene som kommer. I dag står konkurransen 
om bedriftsetableringene mellom Shanghai og Risør og kommunen arbeider 
for å være næringsvennlig gjennom å styrke infrastruktur og kollektivtransport, 
tilby næringsarealer til konkurransedyktige priser og utvikle attraktive skoler, 
barnehager og boligtomter. 

Risør kommune har deltatt i etableringen av utviklingsselskapet Risør By AS, som 
sammen med besøksnæringene i Risør skal danne grunnlaget for et godt vertskap 
og bidra til at gjestene våre ønsker å komme tilbake.

Våre gjester er veldig viktige for oss. Vi vil at alle skal trives i kommunen og være mest 
mulig fornøyde. Derfor trenger vi din hjelp. Gi oss dine råd og del din oppfatning av Risør.
Når er vi på vårt beste og hva kan vi gjøre bedre?

Risør kommunes dialogmøte med hytteeiere og feriegjester arrangeres på Risør rådhus 
tirsdag 31. juli klokken 18.00. Her kan alle som har hytter, feriehus eller er feriegjester 
i Risør spørre om saker de er opptatt av, komme med gode ideer og ellers si sin mening til
ordføreren. Risør kommune vil også orientere om aktuelle prosjekter som angår hyttefolket.
Har du ikke anledning til å delta på møtet kan du sende en epost til per.kristian.lunden@
risor.kommune.no. Del også dine inntrykk og erfaringer på Facebook, Twitter, Instagram 
og TripAdvisor. Alle fastboende bidrar med innspill og meninger året rundt, og det må 
dere selvsagt fortsette med.

Ha en fortsatt fin risørsommer!

Hilsen Per Kristian Lunden ORDFØRER

www.risor.kommune.no
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– Jeg hadde kjøpt meg en Aasterne, bygget
av selveste Bjarne Aas, og det førte meg til
Isegran for snart tjue år siden. Der hadde
Knut Sørensen akkurat startet Fredrikstad
Fartøyvernsenter, eller Maritim Center Fred-
rikstad, som det senere ble hetende. Det var
nesten bare han og meg på Isegran den gang
og Knut delte sjenerøst av sin kunnskap til en
ung entusiast. Det ble mange timer på Ise-
gran og det utviklet seg til et nært vennskap
som har gitt grobunn for min maritime inter-
esse. Å få være en del av miljøet på Isegran
har vært et eventyr i seg selv. På to tiår har det
maritime miljøet utviklet seg til å bli en be-
tydelig museumshavn med landsdelens
største fartøyvernsenter. I museumshavna
finner vi ved siden av Norges minste full-
rigger, Najaden, et stort antall fartøyer bygget
i Risør.

FESTIVALENS MALMFULLE RØST
Aleksander Hermansen er en av Østfolds
mest allsidige artister og har gjort suksess
som sanger, skuespiller, forfatter, komponist,

produsent og konferansier. I alt han gjør
blander han inn sin kjærlighet til havet og
båten, og da er det kanskje ikke så rart at
Hermansens viser skulle krysse over fjorden
til Risør.
– Jeg kan godt huske at jeg som barn be-
søkte Risør med familien. Vi bodde på Moen
camping og kjøpte Lego i byen. Besøkte ga
varig inntrykk og jeg har alltid ment at Risør
er en av Norges vakreste byer, og under tre-
båtfestivalen, den aller vakreste. Jeg kom
første gang til trebåtfestivalen i 2002 med en
svensk losskøyte som het Visby, og selv om
det regnet alle dagene husker jeg det som et
svært hyggelig besøk. Så gikk det noen år før
kapteinen på Risør II, Jeppe Jul Nielsen, kom
med ideen om at Risør Trebåtfestival kunne
trenge en speakertjeneste, ala den jeg gjorde
for Sail Isegran. Jeg var ikke vanskelig å be, og

siden har jeg hatt gleden av å kunne bidra til
Trebåtfestivalen som speaker, artist og styre-
medlem i festivalen. 

FESTIVALØYEBLIKK Alexander har vært
med på de fleste festivalene de siste femten
årene og må tenke seg om når vi spør om
høydepunktet i løpet av årenes festivaler. 
– Jeg har blitt kjent med så mange fine folk
gjennom festivalene, at bare det å gå brygge-
langs og treffe igjen alle disse hyggelige folka,
er et høydepunkt i seg selv. Om jeg må trekke
fram en historie, så må det bli da jeg hentet
Arja Saijonmaa til festivalen. Det var under
festivalens 30-årsjubileum og jeg skulle hente
den finske stjernen på Gardermoen og kjøre
henne til Risør. Da Arja kom ut av flyet gjorde
hun det klart at hun var sliten og ønsket å sitte
i baksetet uten å prate under turen til Risør.
Nå hadde jeg heldigvis fylt baksetet med
bagasje så det var bare forsetet som var ledig,
og hun satte seg noe motvillig inn. Etter kun
få kilometer satt vi å sang og lo sammen hele
veien til Risør. Det var en uforglemmelig biltur.
Samme året hadde jeg fått i oppdrag å skrive
en jubileumssang til festivalen. Slik kom
sangen ”Det finnes ingen snarvei til lykke” til
og den ble urframført på festivalen med et
blanda kor bestående av Risørs ordfører Per
Kristian Lunden, riksantikvar Jørn Holme,
fylkesmann Øystein Djupedal og radiokjendis
Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha.
Det var også et øyeblikk jeg vil huske lenge.
Dette er også en sang jeg ofte har med meg
på veien, og da blir det alltid noen ord om
Risør og verdens vakreste trebåtfestival.

SKIPPER OG REDER Alexander har gjort
karriere på mange fronter. Gjennom trebåt-
festivalen har vi blitt godt kjent med barne-
forestillingen Alexanders Ark og Cornelis
Cabaret hvor Alexander tolker den svenske
visesangeren Cornelis Vreeswijks. Mindre
kjent for vårt festivalpublikum er det kanskje
at Alexander har gjort over 40 teateroppset-
ninger og turnert med artister som Øyvind
Blunck, Guri Schancke og Nils Vogt. 
Alexander har også sitt eget danseband,
Hermanz, som er med å prege dansetopplist-
ene i Norge og Sverige, og om ikke det var
nok, er han i gang med nye planer.
– Jeg er lykkelig eier av en av landets minste
treferger. Den måler 27 fot og har passasjer-
sertifikat for 24! Det er en lokal ferge fra 1961
som trafikkerte den 320 meter lange dis-
tansen mellom Kråkerøy og Fredrikstad. Jeg
kjøpte båten for ei krone, og da skal man jo
være skeptisk – og det var det all grunn til, for
den var i forferdelig dårlig stand. Men etter
femten år har jeg klart å få båt ut av det igjen
og nå drømmer jeg om å kunne tilby en slags
chartervirksomhet for de som synes at livet
på sjøen ikke nødvendigvis er best i 50 knop,
men setter pris på andre opplevelser. Jeg er
jo glad i å fortelle historier og ta en sang, så
jeg prøver å få til et konsept rundt det. Jeg har
derfor tatt de nødvendige sertifikater så jeg
kan være skipper på egen skute med passa-
sjerer og kanskje tar jeg med meg ferja til
Risør et år og tilbyr en musikalsk festivalguid-
ing fra sjøsida.

ALEXANDER
HERMANSEN
FESTIVALENS 
STEMME

Alexander Hermansen (41) er
født og oppvokst på Kråkerøy
utenfor Fredrikstad og omgitt
av kystkultur på alle fronter,
ble Alexander tidlig en sjøens-
og kystens mann. Hans far og
bestefar var båtfolk og da den
unge Hermansen fikk kontakt
med båtbygger Knut Sørensen
på Isegran var hans skjebne
forseglet.

ANNONSEBILAGPORTRETT



38 MAGASIN FOR RISØR TREBÅTFESTIVAL 2018 MAGASIN FOR RISØR TREBÅTFESTIVAL 2018 39

ELEKTRIKEREN I NÆRMILJØET

ELEKTRO�SKAGERRAK
Grønningveien�37A,�4956�Risør
post@elektro-skagerrak.no
www.elektro-skagarrak.no

37�14�39�14

• tradisjonell�
elektroinstallasjon

• tele-�og�datane�ttverk
• sikkerhet,�alarm�
og�overvåking
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Kranveien�58,�4950�Risør,�telefon�37�15�25�50
www.risor-baat.no

20
18

Solsiden�1,�4950�Risør,�telefon�37�14�39�50,�www.sjosenteret-risor.no

NORDKAPP ENDURO 605 STING 485 S

NÆR DEG HELE LIVET

telefon 37 11 99 00
www.oasparebank.no
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Ved innseilingen til Arendal ligger trolig det
best bevarte norske skipsverftet fra seilskute-
tiden. Bratteklev Skipsverft på Tromøya er et
tilnærmet komplett skipsverft fra 1870 årene
og ble fredet av Riksantikvaren allerede i 1993.
Nå har eierne, Aust-Agder Fylkeskommune
og Arendal kommune gått sammen om en
stiftelse og åpner denne sommeren dørene
for publikum. 

Ved Bratteklev skipsverft ble det bygget 14
skip i perioden fra 1867 og frem til 1924. Av
disse var åtte seilskuter i tre, to mindre hval-
fangstskip i jern, tre dampdrevne treskip og et
lite dieseldrevet skip i stål. Fra 1924 og frem til
andre verdenskrig ble det utrustet skip og fo-
retatt reparasjoner ved verftet. I nyere tid, helt
frem til 2002, har skip ligget i opplag i Bratte-
klev mens det har blitt utført vedlikeholds-
arbeider. 

Sam Bugge er daglig leder i stiftelsen og
kommer til Risør Trebåtfestival for å vise
hvilken kulturskatt han nå har ansvaret for.
Verftet omfatter både bedding, spanteplan,
sagbruk og høvleri, smie, verksteder med ma-
skiner og verktøy, og seilloft. Her står alt intakt
i sine opprinnelige miljøer og det lukter fort-
satt friskt av sjø og tjære.

BRATTEKLEV SKIPSVERFT
– ET LEVENDE MUSEUM

Hos Risør Trebåtbyggeri på Moen har den
gamle rutebåten Søgne gjennomgått en be-
tydelig restaurering det siste året. Arbeidet er
hovedsakelig utført på akterskipet som var i
dårlig stand. Her har båtbyggeriet skiftet
akterstevn, rekker og rekkestøtter, sluttstykke
og dollbord. Det er også skiftet en masse
spant og bortimot 100 meter hudplank. Dette

er andre gang MS Søgne er på Moen til res-
taurering. Forrige gang var i 2007 da forskipet
ble restaurert.  Arbeidet er utført etter antikva-
riske prinsipper og kystlaget Søgne har mot-
tatt støtte fra blant annet Kulturminnefondet
og Stiftelsen Uni. 

MS Søgne ble bygd i 1936 ved Høllen skips-
verft for rutefart mellom Mandal og Kristi-
ansand. Under krigen ble båten konfiskert av
tyskerne og ble brukt som frakteskute på
Vestlandet før den i 1948 havnet i Aust-Agder
for rutetrafikk mellom Arendal, Tvedestrand,
Lyngør og Risør. I løpet av sine vel femti år for
båtselskapet gikk hun sin trofaste rute over 20
000 ganger, men de nye sertifikatkravene
som ble innført etter Sleipnerulykken satte en
stopper for Søgnes dager som rutebåt i 2001.
Søgne gikk i opplag og forfalt ved kai inntil
lokale entusiaster fra Lyngør kjøpte Søgne i
august 2003.  Året etter ble kystlaget Søgne
stiftet med formål om å bevare MS Søgne
som den miljø- og kulturfaktor hun repres-
enterer i øysamfunnet i Tvedestrand. 

Kystlaget har lagt ned tusenvis av timer på
oppussing og restaurering av den gamle
frakte- og rutebåten og den brukes i dag som
kystlagsbåt og til bestillingsturer, som bryllup
og firmatilstelninger.

Båtbygger Leif Nilsen holder til på Krana i
Risør hvor han restaurere og bygger båter i
tre. Det var Leif som lanserte ideen om en
trebåtfestival i Risør for snart førti år siden og
sammen med seilmaker Fredrik Brodersen på
Lyngør styrte han festivalen de to første ti-
årene. I år kommer LN Yachts med to egen-
produserte båter. Risør Classic 850 er en 30
fots turbåt som fikk prisen som årets båt ved
Risør Trebåtfestival. I juryens begrunnelse
heter det ”Kvaliteten på håndverket er i
verdensklasse, materialvalg og utstyr er pluk-
ket fra øverste hylle.”  Båten har flere ganger
gjestet festivalen og med sine lekre linjer og
fine detaljer er dette en familiebåt som blir
lagt merke til.

Leif Nilsen har også med seg en helt ny båt
som har fått betegnelsen LN49. Nyskapning-

en er inspirert av klassiske amerikanske linjer
fra 1890-tallet og er noe så sjeldens som en
kryssing av seiljolle og runaboat. Båten leve-
res med en moderne spirrigg og senkekjøl og
transformeres enkelt til motorbåt ved å huke
av roret og fjerne masta. 
Båtbyggeren sier selv at dette er en perfekt

båt for alle besteforeldre som ønsker en
stødig og lettstelt båt til båtturer med barn og
barnebarn. Her kan du seile den ene dagen
og dra vannski den neste. I kjent LN Yacht stil
er det lagt ned mye arbeid i detaljer og fin-
nish. Båten er selvlensende og egner seg
godt til ”tralling”.

Fra nabokommunen i sør, Tvedestrand,  kommer Dypvåg Toktaktklubb med fire båter
til årets festival. Klubben som ble stiftet i 1990 er en interesseorganisasjon for be-
varing og bruk av gamle «norske» motorer og trebåter. Klubben opplever stigende
medlemstall og arbeider for at flest mulig skal få gleden av å kjøre trebåt med
saktegående motor av gammeltype på fjorden. Dypvåg Totaktklubb har en drøm om
å samle trebåtinteressen i Tvedestrand og få flere trebåter på vannet. Vi applauderer
totakt-entusiastenes engasjement og håper de lykkes med å skaffe økt deltakelse til
både Tvedestrandsregattaen, Flostadregattaen og Risør Trebåtfestival.

Til festivalen kommer totakt-
klubben med to nybygde sjekter
og to eldre gigger. Klubbens
medlemmer eier over 100 gam-
le to- og firetaktsmotorer og
kanskje tar de med noen skatter
fra samlingen. 
Uansett – dette er stedet å prate
totakt under festivalen.

TOTAKT-ENTUSIASTENE
INNTAR FESTIVALEN

LN YACHTS
MED 
SPENNENDE 
NYBYGG
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Gjør�et�kupp,
tid�for�uterommet!

Gråmix 
belegningsstein 
fra kr

128,-
Skiferheller 
fra kr

248,-
Tørrmur
fra kr

998,-
Alt av
utefliser

÷30%

Herregård
mur 
NÅ kr

35,-pr. m2m2 m2

stk.

Hos�Norfloor�får�du�ekte
italiensk�flisnytelse.
Mange�nye,�lekre�
utstillinger�– bli�inspirert.

Vi�har�ferie�fra�30.�juli�til�5.�aug.�og�
har�lørdagsstengt�i�juli�og�august.



Søndeledveien�805,�4990�Søndeled,�Risør
telefon�37�15�62�83,�www.alstra.no

VI�SES�I�HELLY
HANSEN-TELTET!

EN MENGDE
HELLY HANSEN-

VARER

÷50%telefon�37�15�14�20
risor.sport1@gmail.com��

Følg�oss�på�Facebook
Sport1�Risør KAST LOSS 

Risørs kjente fisk og skalldyr-
restaurant. Siden 1986 har
kokkene på Kast Loss skapt
retter som er vanskelige å
fjerne fra menyen. Kast Loss
er en folkelig restaurant hvor
vi også serverer lunch, pizza,
kjøttretter og retter til de
minste. Prøv oss når du er i
Risør – vi forsikrer deg om at
ingen går sulten fra Kast Loss!

PIR 1
Nyt ferien på byens flytende uterestaurant.
Pir 1 har en atmosfære som minner om
langt sydligere strøk. Prøv en av våre
spesielle cocktails eller en av våre små-
retter mens du nyter byens beste utsikt.

ÅPENT: ALLE DAGER KL 11.00-02.00

STAND BY SPORTSBAR
Denne sommeren åpner Risørs nye sports-
bar i etasjen over Kast Loss. Her kan du se
det meste av sport. Spille biljard og shuffle-
board eller prøve det råeste innen flipperspill
med mer.  

PETERHEAD BAR
I Strandgata 27 ligger byens klassiske bar som
har vært leverandør av gode drikkevarer til
Risørs befolkning siden 1996. På Peterhead
kan du også delta på sommerquiz, musikk-
bingo og lytte til lokale musikere.

ÅPENT:MAN.-FRE. 16-02 / LØR.-SØN. 12-02

VELKOMMEN TIL

RISØR OG STRANDGATA

www.strandgata.com I   post@strandgata.com I   telefon 37 15 07 77

ÅPNINGSTIDENE GJELDER FRA ST. HANS

PROMENADEN 
BAR & BRASSERIE 
Gatas nye utested for de 
som setter pris på en god
lunch, utsøkte spekeskinker
eller en solid middag fra vår
kullgrill. Promenaden har 
også en respektabel cock-
tailbar med stort utvalg av
drinker, kaffe og vin.
Nytt i år er nattfrokost som
serveres frem til stengetid.

ÅPENT: ALLE DAGER KL 12.00-02.00ÅPENT: ALLE DAGER KL 12.00-22.00

Ytterst i Strandgata ved gjestebrygga ligger en liten klynge med utesteder som alle har sine spesielle særpreg. 

Dette er stedet å gå for alle som liker god mat og drikke.
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Risør Trebåtfestival har invitert representanter fra
kulturminneforvaltningen og de frivillige til en stor
debatt om trebåten og kystkulturens kår i Aust-
Agder. Etter mange tiår med stemoderlig behand-
ling av kystens kulturminner har vinden nå snudd
og i løpet av kort tid har fylket fått eget sjøfarts-
museum i Grimstad, Bratteklev Skipsverft i Arendal
har åpnet dørene som museum, Risør har fått sitt
kystkultursenter på Moen og den flotte samlingen
”Lingards skuteminne” blir nå tilgjengelig i det nye
Lyngørfjorden Kystkultursenter på Gjeving. Samtidig
har vi fått den marine nasjonalparken Raet og
fylkeskommunene i Agder jobber sammen om å
søke uthavnene på Sørlandet inn på UNESCOs
verdensarvsliste. Om ikke det var nok så vil Riks-
antikvaren delegere ansvaret for de verna fartøyene
i landet til fylkeskommunen i 2020, samme året
som Aust- og Vest Agder går sammen til ett Agder.
Kystkulturen er i endring og Risør Trebåtfestival vil
gjerne være arena for en debatt om hvordan for-
valtningen og de frivillige kan løfte vår maritime
kulturarv på Agder. Dette er tiden til å forme
morgendagen, så møt opp å si din mening!

I slutten av mai 2018 kastet den gamle redningsskøyta Risør II loss for å være
med å markere åpningen av Kystpilegrimsleia til Nidaros. De fleste pilegrimene
som søkte Olav den Helliges grav i Nidaros gikk ikke over fjellet, men reiste
sjøveien. Nå har de fem fylkeskommunene på Vestlandet, sammen med Den
Norske Kirke og Riksantikvaren tilrettelagt for en kystpilegrimsseilas fra Stavanger
til Trondheim. Her kan man reise i den hellige Olavs kjølevann med anbefalte be-
søksmål og overnattingssteder. Arbeidet med Kystpilegrimsleia har pågått over
syv år og ble offisielt åpnet med en seilas og arrangementer langs leia i sommer.
Risørs egen RS 30 Risør II stod for åpningsseilasen og Rune Nylund Larsen som
var toktleder, tar oss med på en fantastisk reise i et spennende kulturlandskap og
fantastisk natur. 

Jon Michelets engasjement for den norske sjø-
mann og krigsseilerne har hatt en enorm betyd-
ning for norsk litteratur og forståelse for krigs-
seilernes situasjon. Michelet hadde selv jobbet
som sjømann og bryggesjauer før han begynte
sin litterære karriere og denne erfaringen tok
han med seg da han skrev sitt hovedverk ”En
sjøens helt”. Michelet rakk å ferdigstille det sjette,
og siste bindet i serien, før han døde av kreft i
april. Boken har fått tittelen ”Krigerens hjem-
komst” og er ventet i bokhandlerne til høsten. I
følge Michelet selv, skal det være den viktigste
boka i serien. 

Jon Michelet spilte en sentral rolle under Risør
Trebåtfestival i 2013 da Krigsseilerne fikk sin for-
tjente unnskylding fra den norske stat ved for-
svarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen.
Under samme festival holdt forfatteren et fore-
drag i Frelsesarmeens lokaler som gjorde sterke
inntrykk, og aldri har det vært så mange på fes-
tivalens foredragsserie. Michelet var en god
venn av Risør Trebåtfestival og vi ønsker å hedre
hans minne med en hyllest i de samme lokalene
han så engasjert tok oss med inn i krigsseilernes
helvete for fem år siden.

EN HYLLEST TIL
JON MICHELET

PILEGRIMSSEILAS
MED RISØR II

DEBATT:

KYSTKULTUR
I ENDRING

ANNONSEBILAGFOREDRAG

TORSDAG 2. AUGUST
10.30 Festivalområdet åpner
10.30 Konsert m/trio Stian Soli, Torvet
10.30 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
11.00 Maritim vektervandring fra Torvet
11.30 Konsert med Risør Shantykor, Torvet
12.00 Omvisning i Skuteklubben på Rådhuset 
12.00 Seilregattaer Wanda-cup for 8- og 9-metere og Risør-cup

for 12-metere, Stangholmen – gratis med Stangholm-
båten for de med festivalpass

12.30 Konsert med Magnolia
12.30 Konsert m/trio Stian Soli, Steinmoloen
13.00 Mating av fisk hos Risør Akvarium, Dampskipsbrygga
14.00 Åpningsseremoni
15.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
15.00 Barnekonserten Alexanders Ark, Torvet
16.00 Konsert med Magnolia, Torvet
16.00 Konsert med Risør Shantykor på Dampskipsbrygga
17.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
17.00 Fjordcruice med Boy Leslie
17.00 Seilregatta på byfjorden for nybegynnere barn 

m/voksen skipper i 12,5 kvm krysser. 
18.00 Konsert m/trio Stian Soli, Torvet
18.30 Lommelyktsafari for barn/hele familien, Risør Akvarium
19.00 Utstillere på festivalområdet stenger
19.00 Paneldebatt om kystkultur i endring, Frelsesarmeen
20.00 Konsert på Torvet med Alexander Hermansen
21.00 Flagget hales

FREDAG 3. AUGUST
10.00 Festivalområdet åpner.
10.30 Konsert m/trio Stian Soli, Torvet
11.00 Maritim vektervandring fra Torvet
11.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
11.30 Fjordcruice med Boy Leslie
11.30 Konsert med Risør Shantykor, Steinmoloen
12.00 Seilregattaer Wanda-cup for 8- og 9-metere og Risør-cup

for 12-metere, Stangholmen – gratis med Stangholm-
båten for de med festivalpass

12.00 Omvisning i Skuteklubben på Rådhuset
12-16 Roknappen for barn, Indre havn.
12.30 Konsert med Magnolia
13.00 Maritim vektervandring fra Torvet som avsluttes med 

omvisning på Skuteklubben i Rådhuset.
13.00 Mating av fisk hos Risør Akvarium, Dampskipsbrygga.
13.30 Foredrag: Pilegrimsseilas med Risør II 

av Rune Nylund Larsen, Frelsesarmeens lokaler 
13.30 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
13.30 Barnekonsert med Alexanders Ark, Torvet
14.00 Konsert m/trio Stian Soli, Torvet
14.00 Omvisning ved K. Christensens  Båtbyggeri på Moen
14.15 Kaivandring ved Thomas Nicolai Bjønnes som forteller 

om båtenes historie. Oppmøte: Torvet ved Risør II.
14.30 Parade gjennom byen fra Torvet til Dampskipsbrygga 

for start motorbåtdefilering.
14.30 Fjordcruice med Boy Leslie
15.00 Defilering av klassiske motorbåter. Start ved Holmen, 

målgang Kastellet. Speaker Thomas Nicolai Bjønnes

15.00 Konsert med Risør Shantykor, Torvet
16.00 Konsert med Magnolia, Torvet
17.00 Konsert m/trio Stian Soli, Steinmoloen
18.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
18.00 Trebåtfestivalregatta for BB11, Grimstadjoller, Kragerøterner,

5,5 og 12,5 kvm kryssere, start fra Kastellet/Dampskipsb.
19.00 Utstillere på festivalområdet stenger
19.30 Konsert med Trond Granlund, Torvet
21.00 Flagget hales
21.30 Konsert på Torvet med Thea & The Wild

LØRDAG 4. AUGUST
10.00 Festivalområdet åpner.
10.30 Konsert m/trio Stian Soli, Torvet
11.00 Maritim vektervandring fra Torvet
11.00 Konsert med Risør Shantykor, Torvet
11.00 Sjekteregatta med speaker Lars Aksel Solberg, Dampskipsb.
11.30 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
12.00 Seilregattaer Wanda-cup for 8- og 9-metere og 

Risør-cup for 12-metere, Stangholmen – gratis med 
Stangholmbåten for de med festivalpass

12.00 Arendal Redningsforenings minnemarkering for de falne på 
havet, m/KB Stjernens besetning, sang av Risør Shantykor

12.30 Konsert med Magnolia Jazzband
12.30 Fjordcruice med Boy Leslie
13.00 Foredrag: En hyllest til Jon Michelet, Frelsesarmeen
13.00 Konsert med Risør Shantykor ved Skuteklubben, Rådhuset
13.00 Mating av fisk hos Risør Akvarium, Dampskipsbrygga.
13.30 Omvisning i Skuteklubben på Rådhuset.
14.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
14.00 Omvisning ved K. Christensens  Båtbyggeri på Moen
14.00 Trebåtfestivalregattaen for BB11, Grimstadjoller, Kragerø-

terner, 5,5 , 12,5 kvm kryssere, skøyter og øvrige klassiske 
treseilere med start fra Kastellet/Dampskipsbrygga

14.00 Barnekonsert med Alexanders Ark, Torvet
15.00 Konsert m/trio Stian Soli, Steinmoloen
15.00 Prisutdeling – Årets båter i ulike kategorier, Torvet.
15.30 Fjordcruice med Boy Leslie
15.30 Konsert med Risørs Shantykor, Steinmoloen
16.00 Konsert med Magnolia
16.00 Sjørøvertokt for barna, Dampskipsbrygga
16.00 Start roregatta 1,7 nautiske mil i Skjærgårdsparken. 

Sted: Start/mål Steinmoloen.
17.00 Aftersail og premieutdeling for BB11, Grimstadjoller, 

Kragerøterner, 5,5, 12,5 kvm kryssere, skøyter og 
øvrige klassiske treseilere. Sted: Risør Hotel

17.00 Premieutdeling fra sjekteregatta, Torvet
17.30 Konsert m/trip Stian Soli, Torvet
19.00 Utstillere på festivalområdet stenger.
19.30 Premieutdeling roregatta, Torvet.
20.00 Defilering fra Risør Rådhus til torvet for 8, 9 og 12 metere
20.30 Premieutdeling seilregattaer for 12,5`ere samt 

Wanda-Cup og Risør Cup for meterbåter, Torvet
21.00 Flagget hales
21.00 Konsert på Torvet
22.30 Fyrverkeri fra Holmen

PROGRAM RISØR TREBÅTFESTIVAL 2018

PROGRAMANNONSEBILAG

Vi tar forbehold om endringer i programmet, 
følg med på www.trebatfestivalen.no
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Kranveien�58,�4950�Risør,�telefon�37�15�25�50
www.risor-baat.no

SKAL DU PUSSE OPP HUS ELLER HYTTE?
Trenger du noe nytt og spennende til badet eller vaskerommet? 

Vi er den lokale rørleggeren!

RØRLEGGEREN I ØSTREGIONEN

KOM INNOM ELLER TA KONTAKT MED OSS!

RØRLEGGERFORRETNING ETABL. 1925
Hasdalgata 20, telefon 37 15 05 20, epost: kontor@pogs.no

Vi utfører alle typer oppdrag 
på land og i skjærgården.
Vi har ledige boligtomter i flott boligfelt.

Ta gjerne kontakt: 
907 69 606, post@sivertsenbygg.no

Vi bygger alt 
bortsett fra båt!

Foto:�Halvard�Ellefsen

Foto:�Halvard�Ellefsen

Furumoveien�22,�4950�Risør
Telefon:�99�58�00�88
epost:�99580088@online.no
www.risorhv.no

• SNEKRING,�MURING,�FLIS,�TAPET,�MALING
• VAKTMESTERTJENESTER�
FOR�HUS�OG�FRITIDSBOLIGER

TOMA
Bygg & Eiendom AS

FURUMOVEIEN 22, 4950 RISØR, MOBIL 99 58 00 88 / 45 47 16 03

Utleie av minilager, stillas, arbeidsbåt og båtopplagsplasser
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ANNONSEBILAGLITT AV HVERT

Fredag er det motorbåtene sin tur til å vise seg fram på fjorden. De klassiske motor-
båtene defilerer forbi Dampskipsbrygga under kyndig speakertjeneste av Thomas
Nicolai Bjønnes. Risør Trebåtfestival trekker til seg noen av de fineste motorbåtene
av tre i landet og de klassiske motorbåtforeningene er alltid godt representert. De
beste plassene for dette vakre skuet finner du på Dampskipsbrygga og Kastellet.
Det blir parade fra Torvet til Dampskipsbrygga, så heng deg på!

MARITIM
VEKTERVANDRING
Vekter Jan Thomas Axelsen er en kjent og kjær skikkelse
i Risør, og han kjenner byen bedre enn de fleste etter 30
år med vektervervet. Under festivalen tar han publikum
med på en historisk vandring i byen han elsker over alt
på denne jord. John Thomas er en varm formidler som
vet å engasjere og underholde sitt publikum. Med im-
provisasjoner og rollespill blir ingen omvisninger helt
like. Torsdag, fredag og lørdag.

RISØR
KYSTKULTURSENTER
Kystkultursenteret på Moen har til oppgave å bevare og
formidle Risørs maritime historie med fokus på båt-
byggertradisjonen. Som et ledd i dette arbeidet har sent-
eret ordnet og digitalisert to av arkivene etter båt-
byggeriene på Moen. Først ute var arkivet etter Greger-
sens båtbyggeri og nå er også arkivet etter Em. Moen &
Sønn sikret for ettertiden. Byggekontrakter, korrespon-
danse, fotografier  og byggetegninger er skannet og vil
bli tilgjengelig på arkivportalen.no. Arbeidet er gjort i
samarbeid med Kuben og er støttet av Norsk Kulturråd.

Skal du få fullt utbytte av alt som skjer på festivalen, anbefaler vi et fjordcruise for å
se aktivitetene på sjøen fra nært hold. Den verneverdige kutteren Boy Leslie vil legge
ut på cruise alle dager for å få med seilregattaene, sjekteregattaen, roregattaen og
motorbåtdefileringen. Det er mulig å få kjøpt vafler, kaffe og mineralvann om bord. 

MINNE-
MARKERING
Lørdag: Arendal Redningsforenings minnemarkering for
de falne på havet, med KB Stjernens besetning oppstilt
og sang av Risør Shantykor.

MOTORBÅTDEFILERING

Leder av Norsk Motorskøyteklubb, Thomas Nicolai Bjønnes, tar publikum med på
en bryggesleng der du ikke bare får presentert fakta om båtene, men også de gode
historiene fra da alt gikk galt til de stolteste øyeblikkene i båtenes historie. Thomas
har gjort avtale med båtklubber og båteiere for en eksklusiv omvisning i havna.
Er du over middels interessert i trebåter må du ikke gå glipp av denne uhøytidelige
vandringen blant våre fineste trebåter. Vandringen starter i indre havn og slutter
seg til paraden som går til motorbåtdefileringen ved Dampskipsbrygga. Fremmøte
ved RS Risør II.

BRYGGESLENG

ROREGATTA 
Kunsten å ro er en viktig del av vår maritime kulturarv og
vi vil gjerne at flere skal få oppleve gleden med å ro. Der-
for inviterer vi til kapproing over distansen 1,7 nautiske
mil. Det blir en publikumsvennlig start og målgang ved
steinmoloen og roerne passerer Dampskipsbrygga før
de setter kursen over til Folkeparken.
Det er ingen krav til båten utenom at den skal roes, men
det blir selvsagt ekstra verdsatt om den er av tre. Du kan
forhåndspåmelde båt og mannskap ved å sende en e-
post til post@trebåtfestivalen.no Det er ingen påmeld-
ingsgebyr og vi håper riktig mange vil ta denne vakre
turen i Risørs skjærgård. Festivalen stiller med følgebåter,
men husk vest! 

Vi følger opp fjorårets suksess med et publikumsvennlig sjekterace. Racet arrangeres
i samarbeid med sjektemiljøet i Stavern og man kan stille i to klasser etter antall
sylindere. I denne uhøytidelige konkurransen handler det ikke bare om å komme
først i mål, men også å komme i mål med stil. Så pimp gjerne sjekta de for her er
poeng å hente for beste pynta båt og mannskapskostyme. Start og målgang er ved
steinmoloen. Speaker for racet er ingen ringere enn sjekteguru Lars Axel Solberg. 

SJEKTERACE

FJORDCRUISE MED BOY LESLIE

Risør Trebåtfestival er Nord-Europas største trebåtfestival og sommerens
høydepunkt for alle med interesse for båter av tre og maritim kulturarv.
Trebåtfestivalen engasjerer seg også utover festdagene i august og
holder flere kurs og foredrag rundt om i landet. I år har Kystlaget Viken
i Oslo og Kystlaget Fredriksvern i Stavern fått besøk av festivalen
sammen med båtbyggerne Lars Grønvold og John Andersen. Hos båt-
byggeriene på Moen har festivalen invitert til foredrag om bygging av
Ocean og en ny utstilling om kystkultur på Norsk Maritimt Museum.
Det skjer mye hele året så følg med på våre Facebooksider!

TREBÅTFESTIVAL HELE ÅRET

Fjordcruisene 
varer omtrent 
to timer og koster
200 kroner per
pers, som betales
om bord. 
Fjordcruisene 
har værforbehold.

SKUTEKLUBBEN
Risør skuteklubb har sine lokaler i byens rådhus.
Arne Juell Myklebust gir omvisning i klubbens
spennende samlinger hver dag til fastsatt tid.
Se www.trebatfestivalen.no for tidspunkt.
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Trebåtbygger Leif Nilsen feirer 41 år (1977-2018) 
som båtbygger i Risør, og stiller ut to båter for salg på 
Risør Trebåtfestival.

• RISØR CLASSIC 30 FOT

• LN 49 SEILJOLLE & RUNABOUT NYHET!

Info:www.lnyachts.com
LN YACHTS AS Kranveien 68B, N-4950 Risør
Email: lnyachts@online.no   Mobil: (+47) 959 29 228

LN YACHTS AS

Moen Trebåtbyggeri holder til i et av de gamle båthusene på
Moen i Risør, og tilbyr nybygg og reparasjon, vinteropplag
og vedlikehold av trebåter. Med et godt utstyrt snekker-
verksted kan vi også tilby snekkerprodukter og tjenester 
til hus og hytte.

MOEN TREBÅTBYGGERI AS
Moensveien 38, tlf 954 62149, e-post: gronvoldlars@gmail.com

MOEN TREBÅTBYGGERI

Kystkultursenteret er åpent alle dager fram til begynnelsen 
av juli, og du er hjertelig velkommen til å stikke innom for 
en hyggelig prat eller en omvisning. 
Ring oss gjerne hvis du ønsker å gjøre en avtale.
Arrangementer vil bli annonsert.

RISØR KYSTKULTURSENTER
Moen, telefon 48 03 20 47 eller 97 62 33 75

RISØR KYSTKULTURSENTER

Skyssbåten MF Søgne fikk ny akterstevn i vinter. Risør Trebåt-
byggeri jobber fortsatt i store og små format på Moen. Med 
tradisjonell båtbyggerkompetanse, dataprogrammering og 
CNC fres, løser vi oppgaver, også i lite format i Risør. 
Med Frame Chair deltok Designer Stine Ås på Milan Design
Week 2018 med stol produsert av oss.

RISØR TREBÅTBYGGERI AS
Buvikvn. 23, Risør, tlf 37 15 02 66, risor.trebaat@woodenboat.net

RISØR TREBÅTBYGGERI AS

TREBÅT + RISØR = SANT
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Kontorplass med
”all inclusive”

Prestegata 7  I 4950 Risør  I telefon Michel 90 13 17 94, Tove 47 81 00 74

Risør Næringsgård

Det er vanskelig å finne mer sentrumsnære lokaler enn 
hos Risør Næringsgård. Mange bedrier har sitt daglige 
virke i lokalene, men det er plass til flere. Næringsgården 
kan tilby kontorer for alt fra enkeltmannsforetak til 
bedrier opp mot ti ansatte. Det finnes også etablerer-
kontor i samarbeid med Risør kommune, og muligheter 
for de som trenger en kontorplass for noen dager.
En store fordel er at alt av infrastruktur er på plass og 
at det er etablerte fagmiljøer på huset. Sørlandsporten 
Næringshage holder til i bygget og kan være behjelpelig 
med bedrisutvikling, dette er spesielt nyttig for nye 
bedrier.
Her finner man blant annet regnskapsfører og advokater, 
men også mye annen kompetanse. 
Felles lunsj hver dag og et hyggelig og kreativt miljø.

Har du behov for kontorplass, så er det bare å ta kontakt 
med oss i Risør Næringsgård!

møblert kontor  •  infrastruktur
nettverk  •  lunsj

Din�beste�lokale�elektriker
•�Tradisjonell�el-installasjon
•�Varmepumper�og�heiser

Tlf.�37�15�22�00�����epost:�firma@risorelektro.no�����www.risorelektro.no

AS


