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Vi formidler vår maritime historie,  
men helårs drift er avgjørende!

The Norwegian Tall Ships magazine

Nesten daglig møter vi mennesker i inn- og utland som verdsetter  
at norsk maritim historie formidles gjennom våre seilskip. Vi 
er stolte når vi bidrar til kunnskap om dette viktige kapittel i  

fortellingen om vår nasjon og dets folk.
Med våre tre seilskip følger spesielle utfordringer. Skipstypen er ikke i  
vanlig bruk, mange komponenter er ikke lenger hyllevare, så både drift 
og vedlikehold krever spesialkompetanse og lang erfaring. Derfor fast-
slår alle fagmiljøer at disse seilende kulturskattene best bevares gjennom 
helårs drift. Det er nødvendig for å kunne beholde og videreutvikle spesial- 
kompetansen.

Denne erkjennelse ble bekreftet da det stortingsoppnevnte skværrigger-
utvalget i 2002 endte opp med to hovedkonklusjoner:
•	 Den	ene	var	at	det	måtte	etableres	en	statlig	støtteordning.	
 Den ble iverksatt. 
•	 Den	andre	konklusjonen	var	at	det	måtte	legges	til	rette	for	
 skoleordninger som ga helårs drift. 
 Det er dessverre ikke gjennomført, og det er nå tolv år siden utvalget 
 leverte sine konklusjoner.

I mellomtiden har Sjøforsvaret benyttet både Statsraad Lehmkuhl og 
Christian Radich til skolevirksomhet, mens Sørlandet måtte ut av landet 
for å søke beskjeftigelse. Til tross for at Sjøforsvarets Skoler er godt fornøyd 
med skipene, er de nå pålagt å omprioriterere. Christian Radichs kontrakt 
avsluttes derfor i april 2015, og Statsraadens kontrakt står i fare etter 2017. 
Samtidig har Sørlandet måttet gå fra sin kontrakt i utlandet grunnet vårt 
høye kostnadsnivå.

En av våre kapteiner skrev :
Det kan være grunn til å minne hverandre på at Norge i 1920-30 årene, som 
et av Europas fattigste land, satte i drift tre majestetiske skoleskip. Og nå, som 
Europas rikeste land, prioriterer vi slik at helårsdriften trues?
De må ha gravd dypt i lommen på 20-30 tallet. Det ble gjort fordi man 
hadde en visjon og satset på å bygge opp en sterk maritim næring, da var 
det en selvfølge at ungdommen måtte utdannes. Det gav resultater, vi ble en  
ledende Maritim Nasjon, og vi ble rike.

Selvsagt har landet råd til å drive de tre skutene hele året.  Og vi har sterk 
tro på at våre myndigheter nå vil bidra til dette. De vil vel heller ikke at  
opplagsbøyen skal være neste stopp?
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Radich igjen må friste vinteren i Norge. Tidligere erfaringer viser 
at en fullrigger som ligger i vinterdvale, slites mye mer enn en 
skute som seiler, med de konsekvenser det får for vedlikeholdet. 
Under den inntektsløse vinterdvalen må dessuten det faste 
mannskapet permitteres, med de farer det innebærer for at de 
ikke vender tilbake sommeren etter.  Kompetansen som ligger 
i en seilskutes edle håndverkstradisjoner risikerer dermed å gå 
tapt. Sirkelen blir ond og vanskeligere og vanskeligere å bryte 
ut av. Hva slags kontrast til politikernes honnørord er ikke det?

I 2002 ville kulturdepartementet vite hva som skulle til for 
å sikre helårsdrift for skværriggerne, og ellers holde skipene i 
en slik stand at de kunne tjene som ”seilende nasjonale sym-
bolbærere.”  Under behandlingen av statsbudsjettet for 2002 
uttalte kulturkomiteen på Stortinget at våre tre seilskip ”er noen 
av de viktigste kulturskatter vi har i Norge”, ord så sterke at man 
fristes til å sammenlikne med vikingskipene. 

Oppgaven med å utrede seilskutenes situasjon ble lagt i 
hendene på det såkalte skværriggerutvalget.  I ikke mindre 
høystemte ordelag sluttet utvalget seg til kulturkomiteens syn. 
Å bevare skipene måtte være et nasjonalt ansvar. ”Skipene skal 
ha en opplevelses- og formidlingsverdi gjennom aktiv bruk. De 
skal i tillegg representere Norge som ambassadører og må derfor 
holdes i førsteklasses stand,” het det.

Skutene fikk da også tilført noen midler, og etter mange 
år med forfall ble de langsomt satt i førsteklasses stand. Da 
Christian Radich fylte 75 år i 2012 og Statsraad Lehmkuhl 100  
nå i 2014, fremstod de sammen med det nyopprustede Sørlandet 
som det skværriggerutvalget ville de skulle være - ambassadører 
for sjøfarts-Norge.  

Men så trekker altså Sjøforsvarets Befalskole ut bunnproppen.  
Skolesjef  Thomas Wedervang forstår at det skaper utfordringer 
for Christian Radichs stiftelse, men når det nå en gang koster 
mer enn det smaker, som han sier til Aftenposten, hva kan han 
gjøre, annet enn å toe sine hender?  For det kan da ikke være 
skolens oppgave å ta vare på norske seilskutetradisjoner?  

Så spørsmålet melder seg: Hvis ikke Sjøforsvaret lenger kan 
eller vil delta i arbeidet med å ta vare på norske seilskutetradis-
joner, hvem skal da gjøre det?  

Den politiske vilje er det fortsatt ikke noe i veien med, skal vi 
tro den sittende leder av kulturkomiteen, Høyres Svein Harberg, 
eller Arbeiderpartiets Arild Stokkan-Grande, også han medlem 
av samme komité. Som så mange før dem understreker de begge 
det felles ansvar nasjonen har for å ta vare på den kulturarv 
seilskipene representerer, og de bedyrer begge at de vil sikre 
skutenes fremtid. 

Skutene ble i sin tid bygget i utdanningsøyemed. 
Skværriggerutvalget mente en vei å gå var igjen å legge for-
holdene til rette for tidsriktige skoletilbud om bord på skipene. 
Sjøforsvarets Befalskole engasjerte seg, men det ble med noen 
års gjesteopptreden.  Det er gått 14 år siden skværriggerutvalget 
la frem sin innstilling, og fortsatt har ikke departementet tatt 
noe initiativ overfor skipenes stiftelser for å følge opp utvalgets 
anbefalinger.

Ikke minst gjennom sine aktive venneforeninger klarer 
skipene hvert år å skrape sammen egne midler gjennom å 

Hvor fartøy 

                 flyte kan...
Hvor fartøy flyte kan, der er han førstemann, skrev Bjørnstjerne Bjørnson i sin hyllest til den 
norske sjømann og den kultur våre sjøfarende er bærere av.  Det er en kultur nordmenn liker 

å smykke seg med, røtter som den har tilbake til handelsmannen Ottar fra Hålogaland og 
vikingene. En kultur vi fortsatt holder i hevd med de tre skværriggerne Christian Radich, 

Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet.

av ragnar kvam jr.

museumsskipet Pommern. Foto: Ålandstidningen.

«Ståldäcket roster i aktern, masterna måste blästras og målas. 
dessutom börjar nitingen i skrovet ge efter. men mest akut är 
et nytt däck.» sier ildsjelen og seilmakeren helge engblom til 
Ålandstidningen om tilstanden til museumskipet Pommern. Skipene har en verdi gjennom aktiv bruk

Skjønt, gjør vi det? Gjør sjøfartsnasjonen Norge 
det den kan for at disse stolte seilskipene skal 
overleve? Det koster å drive disse skutene, ikke 

minst er vedlikeholdsutgiftene høye, og kjenner de 
bevilgende myndigheter, det vil si politikerne, sitt ansvar? 
På papiret, ja – for hvilke honnørord bruker ikke ministre 
og stortingsrepresentanter når skværriggernes betydning 
for kulturarven skal understrekes. Men i praksis, når 
spørsmålet om skipenes anstrengte økonomi står på 
dagsorden?

Tja, si det.
”Christian Radich ute i hardt vær”, skrev Aftenposten i 
en bredt anlagt reportasje 20. august i år. Det var ikke 
storm i Nordsjøen redaksjonen hadde i tankene. Det var 
økonomien. Siden 2005 har Sjøforsvarets Befalskole i 
vintermånedene fått bruke Christian Radich som tren-
ingsskip på sydlige breddegrader for sine kadetter, en 
avtale verdt rundt 10 millioner kroner på årsbasis. Den 
avtalen har skolen nå sagt opp, med virkning fra neste 
år. Sjøforsvaret begrunner beslutningen slik: ”Vi må ha 
fokus på vår primæroppgave. Vi må snu hver krone og 
kutte hvor det kuttes kan.”

I 2017 lider kanskje den bergenske stolthet Statsraad 
Lehmkuhl samme skjebne. Heller ikke det skipet ønsker 
Sjøforsvaret lenger å leie deler av året. Sørlandet har vært 
uten avtale med Sjøforsvaret. Men også for Sørlandet 
skranter økonomien etter at et fireårig engasjement for 
en kanadisk skole er fullført. 

La den økonomiske situasjonen for Christian Radich 
tjene som eksempel for den økonomiske situasjonen våre 
skværriggere generelt befinner seg i. Stiftelsen har et årlig 
budsjett på rundt 30 millioner kroner. En tredel forsvinner 
med Sjøforsvarets Befalskole. Det innebærer at Christian 

Forfatteren ragnar kvam jr. har 
seilt jorden rundt, og om denne  
sjøreisen, som skulle vare i 14 år, har 
han skrevet flere bøker.  Som utdannet 
historiker har han vist stor interesse 
for den norske sjøfartens historie.nylig 
krysset han atlanterhavet på Christian 
radich, ikke bare for turens skyld, 
men også for å skaffe seg innsikt i 
hvordan livet artet seg om bord på en 
ekte fullrigger. Foto: Olav Bakken.

kurtisere sponsorer, og å arrangere turer og kappseilaser, der 
medseilerne betaler for å være med. En ikke ubetydelig inntekt 
henter skipene også fra mer lødig virksomhet som sommerlige 
fjordturer med reker og hvitvin. Å måtte betjene noen hundre 
mennesker som kommer edrue om bord, og som ikke er fullt så 
edrue når de går fra borde noen timer senere, hører likevel ikke 
til de faste mannskapenes stolteste gjøremål, ja, de nøler ikke 
med å kalle det prostitusjon, og de vil helst slippe.

Her trengs med andre ord mer enn vakker tale når skvær-
riggernes fremtid skal sikres. Det er på tide at Stortinget finner 
frem til permanente ordninger, slik at stiftelsene slipper å ty til 
tiggerstaven eller party-virksomhet for å overleve.  

2014 har vært Grunnlovens år, og landet har hatt mye å 
feire.  Men eldre enn Grunnloven er sjøfarten, mer enn noe 
annet er det seil, ror og årer som har skapt det vi liker å kalle 
den norske identitet. 

For igjen å si det med Bjørnson: ”Våre ære og vår makt, har 
hvite seil oss brakt.” La derfor vinden fortsatt fylle disse seil, om 
det er på Christian Radich, Statsraad Lehmkuhl eller Sørlandet de 
settes.  For det var under seil vi ble et gjennombarket folkeferd. 
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Så ble han sendt ”ut”. Uten så mye 
som dun på haka en gang. I en 
gryende pubertet måtte han takle 

livet i sin hardeste form. Som første-
reisgutt på en seilskute. Noen gikk til 
grunne på det, men jommen kom det 
mye bra folk hjem fra sjøen også.

Førstereisgutten kan godt stå som 
sinnbilde på vår unge nasjon etter 1814. 
Vi måtte opp å stå på egne ben, og det litt 
faderlig fort!

Et land med ressurser, men den gang var 
bare fisket og fremfor alt skogen utviklet i 
særlig grad. Og litt bergverk og gårdsdrift. 

Men vi hadde noe unikt, noe som 
skulle bære oss gjennom oppvåkningen 
og puberteten og inn i voksenlivet. Vi 
hadde sjøen. Og vi hadde kunnskap om 
den. Rundt 1814 hadde vi allerede en flåte. 
Ikke stor og mektig, men desto flere mindre 
seilskuter, jakter, slupper, galeaser, kanskje 
en og annen brigg. Og vi kunne håndtere 
dem! 

Gjennom år og alders tid var vi en sjø-
nasjon. Det var langs kysten folk bodde, 
ikke så mye i innlandet. Det var langs 
kysten vi fikk vårt utkomme. Båten var alt. 
Den skaffet ”det daglige brød”, vi kunne 
komme etter jordmor eller til kirkes. Å 
besøke naboen kunne ta en ukes tid, om 
det overhode var mulig, mens han kanskje 
bare var en rotur unna.

På 1300-tallet kjøpte Hanseatene det 
meste av fisken vi dro opp av havet, men de 
fikk ikke drive frakt nord for Bergen. Fiske 
gikk for norske seil, og dette kunne vi. Se 
for deg en søkklasta jekt med et mannskap 
på to. Skipperen og jektegutten. De kom 
fram, de aller fleste.

Da hollenderne kom på 1600-tallet, fant 
de godt mannskap langs kystene. ”Båt” var 
noe vi allerede kunne, bedre enn de fleste. 
Av hollenderne lærte vi å seile på hav.

Nasjonen ble tømret i takt med en 
gryende skipsbygging. Utover på 1800-tal-
let ble det bygget skuter ”på hvert nes”. 
Materialene fikk vi fra skogen bakom. Vi 
seilte trelast ut til Europa og kom hjem igjen 
med handelsvarer som mel, redskaper og 
bygge-varer. Vi var gode på noe!

Norge ble bygget ut i takt med kystveien 
som bandt oss sammen. Vi fikk veier på 
tvers lenge før vi fikk veier på langs. Byene 
og tettsteder skjøt opp på anløpsstedene.

Og langsomt begynte vi å gjøre oss  
bemerket i det internasjonale frakt- 
markedet. Først i Europa, deretter i hele 
verden. Stolte rederier vokste opp og syknet 
hen. Ganske få overlevde, for farene var 
mange og risikoen høy. Seilskipene ble 
likevel selve livsnerven. Flagget vaiet fra 
hekken i Hull og Valparaiso, i Le Havre og 
Baltimore.

Og så vendte de tilbake, sjøfolkene. De 

seilte ut som ubeskrevne blad og kom hjem igjen 
som fullbefarne uti ett og alt. De kunne saktens 
ha med seg et dårlig rykte, for de hadde sett en del 
og gjort en del ”der ute”, men for en arbeidskraft! 
Det var folk som ikke bare kunne bidra med råd, 
men også med dåd.

Forestill deg en skute på havet. Et isolert 
mikrosamfunn. I storm og stille. Prisgitt naturens 
luner – og forsynet. Skjønt forsynet, det smidde de 
seg om bord. ”Herren hjelper den som hjelper seg 
selv” var mer enn et kvikt munnhell på sjøen. Gå 
ad undas (til bølgene) eller berg skuta og deg selv!

Seilskuter skapte folk i mer enn hundre år.  
I den tiden da det meste sto på spill for en ung 
og fattig nasjon. Så enkelt er det. Fraktfarten 
brakte varer og kapital, hjemvendte sjøfolk ble 
grunnstammen i en handel og en industri som nå 
kom i sterk utvikling og som hadde et voldsomt 
behov for kompetente folk.

Og vi holdt det gående under seil lenger enn 
de fleste. En av ren og skjær nødvendighet.  
I tiden etter forrige århundre var vi datidens 
grekere. Norske redere var for små. De maktet ikke 
overgangen til damp. De kjøpte i stedet utrangert 
seilskipstonnasje og holdt det gående. 

Seil og maskin seilte side om side i hundre 
år der ute på verdenshavene. Vi nordmenn tvi-
holdt på vindkraften mens de store utenlandske 
rederiene gikk over til damp. Vi fikk et lagdelt 
fraktmarked. De feite fraktene gikk til skuter 
som kunne komme fort fram og som fremfor alt 
kunne holde en seilingsrute. Linjefarten ble til. Når 
tiden ikke var avgjørende, kunne vi konkurrere. I 
trampfart, hit og dit, ettersom fraktene bød seg.

”Vor Ære og vor Magt, har hvide Seil os bragt,” 
sang en høystemt Bjørnson, men det er egentlig 
en nasjonalromantisk overdrivelse sett i forhold 
til virkeligheten. Seilene var heller grå og bøtt med 
mange lapper. De færreste skuter var det vi kunne 
kalle ”stolte”. Men vi holdt det gående. Det ligger 
en stolthet i det også.

Trelast var grunnstammen, men det 
vokste på seg. Guanofarten – naturgjødsel 
fra Sør Amerikas vestkyst – holdt bokstavelig 
talt liv i et sultende Europa da befolkningen 
stadig vokste i kjølvannet av Den industrielle  
revolusjon. Flere norske seilskuterederier levde 
av å frakte fuglemøkk rundt Kap Horn – verdens 
farligste farvann. Økonomien var så svak at en 
tremastet skværrigger gjerne seilte med færre enn 
ti mann ”forenom masta” – altså menige sjøfolk 
om bord, inkludert tømmermann, seilmaker og 
kokk.

Det er ganske enkelt ikke til å begripe. Rundt 
”Hornet” kunne det hende at de hang i riggen hele 
firetimersvakta, og i frivakta med – og inn i neste 
vakt. I storm og snøfokk, bidevind i motstrøm. 
”Alle manns tau, kokkens au,” sier de fortsatt i 
sjøfartsbyen Tvedestrand. Slikt blir det mannfolk 
av.

Da dampæraen var på hell, hadde norske 
redere ikke ”kastet bort tiden” med en stadig mer 
aldrende teknologi. Norske redere gikk rett inn i 
motoræraen. Det var da vi virkelig ble store på 
verdenshavene.

Hvordan det? Jo ganske enkelt på grunn av alt 
det vi hadde lært under seil. Lenger og bedre enn 
de fleste andre.

Det er egentlig elementært. Det tragiske er 
bare at så få forstår det. Det var under de ikke alltid 
like hvite seil at vår nasjon ble skapt.

Fremdeles seiler tre skværriggere omkring i 
verden under norsk flagg. Vi mister noe vesentlig 
den dagen vi ikke har råd til å holde dem seilende.

Sjelen vår, egentlig.

Seilene 
skapte Norge

”Nei, skal det bli skikk på gutten må han til sjøs.”
12-14-åringen gikk kanskje og slang, sparket småstein og kjedet 
seg. Det var ganske enkelt ikke bruk for ham. Handel og industri 

var ennå ikke utviklet. På landet overtok odelsgutten gården. 
Hva skulle nestemann ta seg til?

av Jon Winge

Jon Winge er en av landets 
best kjente maritime 
skribenter. han har 
utgitt en rekke bøker om 
maritime fag og maritim 
historie, og har skrevet en 
rekke artikler i maritime 
magasiner. han var elev 
på Sørlandet i 1954, og har 
senere vært medseiler på 
Christian radich.Foto: Jon Winge

Foto: Jon Winge.Sørlandet er bygget på tusen års seilskute-erfaringer.
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mange kjenner til Norges stolte 
tid som seilskutenasjon, 
men alt for mange er ikke 

klar over at norsk skipsfart i dag står 
sterkere enn kanskje noensinne.  Flere 
enn 1800 norsk-kontrollerte skip og 
rigger er til stede over hele verden. 
Norge har verdens 5. største skipsflåte 
målt i verdi og skipsfarten er vår mest 
internasjonale næring. 

I dag er det liten tvil om at norske 
rederier har lykkes i den internasjonale  
konkurransen. 90 prosent av norske 
skip seiler aldri innom en norsk havn. 
De opererer globalt, i tøff internasjonal 
konkurranse. Hvert fjerde rederi på  
brasiliansk sokkel og Australias største 
rederi, er norskkontrollert. Samtidig er 
rederiene drivkraften i den maritime 
klyngen som her hjemme skaper verdier 
for om lag 160 mrd. kroner og syssel-
setter 105 000 personer over hele landet. 

Norge har ingen spesielle forut-
setninger for den sterke posisjonen 
vi har opparbeidet oss. Riktignok 
har vi lang kyst, men det gjelder for 
mange land uten at de har klart å 
omsette det til globale markeds- 
posisjoner og nasjonal verdiskaping. 

Det er ene og alene den maritime 
kompetansen som er vårt konkurranse-
fortrinn. Det er den som har bragt 

oss dit vi er i dag og det er ytterligere 
styrking, videreutvikling og foredling 
av denne kompetansen som vil gjøre 
oss i stand til å høste av de store 
maritime mulighetene som ligger 
foran oss. Det gjør den maritime  
kompetansen til en av våre viktigste 
fornybare ressurser. 

Derfor er det essensielt at vi bevarer 
og videreutvikler næringens evne til å til-
trekke seg og utvikle kompetente med- 
arbeidere. Fordi Norge er et høykostland  
kan vi kun konkurrere på kompetanse på 
den globale arenaen. Og i den maritime  
klynga er praktisk erfaring fra sjø 
en nøkkel til teknologiutvikling og  
innovasjon i hele verdikjeden. 

Det er dette som er den viktige linjen 
mellom seilskutene og vår moderne 
flåte.  Seilskutene er ikke bare en kultur-
bærer, men en kompetansebærer. 
De representerer den viktige sjø-
kunnskapen som har lagt grunnlaget 
for hele den maritime industrien vi har 
i Norge i dag. 

Skoleskipene har gjennom mange tiår 
vært en fremragende læringsarena for 
mer enn bare godt sjømannskap. Verdien 
av hardt arbeid, gode holdninger og  
viktigheten av nøyaktighet blir svært 
tydelig for de som får glede av tid på 
skoleskip.

Mister vi kunnskapen om sjøen, kan 
vi også miste viljen og evnen til å satse 
når det gjelder.  Derfor må vi forvalte 
vår maritime arv på en god og forsvarlig 
måte.  I Rederiforbundet arbeider vi 
derfor målrettet for å øke kompetansen 
og samspillet langs hele verdikjeden; fra 
yrkesfaglig utdanning til forskning og 
innovasjon, og for å styrke det samlede 
norske maritime kompetansemiljøet. 

Når skoleskipene gir unge mulighet 
til å oppleve gleden over å mestre 
seilings-kunsten og føle nærheten til 
sjøen, er det viktig for å pirre nysgjerrig-
heten og iveren på en karriere innenfor 
vår unike maritime næring. Det 
trenger vi når vi skal videreutvikle og 
forsterke Norges posisjon som en av 
verdens ledende og mest avanserte 
skipsfartsnasjoner.  

Behovet for kompetanse til norske handelsskip gjorde at kloke hoder på slutten av 
1800 tallet besluttet å bygge skoleskip. Og kanskje forstod de allerede da, at maritim 

kompetanse; kunnskapen om skipsbygging og internasjonal handel er en arv som må 
forvaltes og bringes videre til kommende generasjoner. Kanskje forstod de også, at den 

kunnskapen deres generasjon forvaltet ville legge grunnlaget for at Norge, mer enn 100 
år senere fortsatt kan kalle seg en maritim stormakt.  

MaritiM koMpetaNseen arv som må forvaltes 

av Sturla heriksen, norges rederiforbund

kunnskap formidles til medseilere.

Gammel tradisjon holdes i hevd.

Sturla heriksen, 
norges 
rederiforbund



12

Ved utgangen av 200-årsmarkeringen av den norske 
grunnloven må det være lov å gjøre seg noen tanker 
rundt den norske fortellingen. Det er en fortelling om 

et folk som lever i nærheten av og i nær relasjon med havet.

Norge har 2650 kilometer grense til sjøs. Med øyer og fjorder, 
sund og bukter er norskekysten beregnet til å være mer enn  
25 000 kilometer lang. De fleste nordmenn bor ved kysten og 
har alltid hatt havet like utenfor stuedøren.

Havet har vært et stort matfat og en viktig transportåre. 
Havet var vår første ”europavei”, flittig benyttet av norske og 
utenlandske handelsmenn gjennom mange hundre år. Selv 
om virksomheten vår har variert over tid, har den alltid vært 
uløselig knyttet til kompetansen vi har fått fra havet. Hvalfangst, 
fiske, fiskeoppdrett, handelsfart, oljeutvinning – eksemplene 
er mange. Historien vår vitner om et kystfolk som griper nye 
muligheter i omskiftelige tider.

Våre tre stolte seilskip har vist den samme tilpasningsdyk-
tigheten som vi finner i den norske historien. Skipene er ingen 
museumsgjenstander som ligger til kai og gradvis forvitrer. 
De er tvert imot aktive, seilende kulturminner. Både i et norsk 
og et internasjonalt perspektiv er skipene unike, maritime 
kulturskatter. Det ser vi ikke minst ved at de vekker stor oppsikt 
både i inn- og utland, når de ankommer nye havner. 

Til sammen 264 år historie er fordelt på de tre seilskipene 
våre. Som en arena for samhold, samhandling og individuell 
mestring, tilfører skipene dagens samfunn store verdier. At vi 

hvert år har med tusenvis av mennesker på våre tokt, er ikke først 
og fremst fordi vi ønsker å lære dem å fange vinden i seilene, 
men fordi kunnskapen og verdiene som ligger i skipene har en 
klar og viktig overføringsverdi til andre deler av samfunnslivet.

For fortsatt å være en arena for læring og mestring – og aktivt 
videreformidle den norske kulturen og historien – kreves et 
kompetent mannskap: Kyndige hender som steller og tar vare 
på skipene. Og det kreves at skipene brukes som de var tenkt 
brukt: Seilende på havet! 

Vi ser skrekkeksempler fra andre land, der skip tas ut av aktiv 
tjeneste og fortøyes for godt. Forfallet begynner umiddelbart, 
tradisjoner går tapt, og skipene ødelegges i løpet av få år.

Det er heldigvis bred politisk enighet i Norge om å bevare 
skipene for fremtiden. Av respekt for historien og kulturen 
som seilskipene bærer og symboliserer, fortjener skipene 
at vi tar godt vare på dem. Vi må skape langsiktige, stabile 
rammer. Helårsdrift vil gjøre det enklere å beholde et sterkt 
mannskap som kan videreføre stolte tradisjoner og århundrer 
med opparbeidet kompetanse. 

De tre seilskipene er ikke bare vakre, men også sjeldne. De er 
publikumsmagneter og gode ambassadører for næringslivet og 
nasjonen. Skipene formidler en historie om et folk som bygger 
solid og som tar vare på verdier. De er både del av og en sterk 
formidler av den norske kystkulturen. Det kan seilskipene 
fortsatt være i flere generasjoner fremover, om vi behandler 
dem rett.

De tre seilskipene er aktive kulturbærere av det norske.

Aktive, seilende kulturbærere

DRA TIL SJØS
vi har læreplasser!

Maritimt Opplæringskontor
Sør/Vest Norge
Postboks 132, 5501 Haugesund
Tlf. 52 70 89 20

CA
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Du kan bli lærling til sjøs hvis du velger:
• Vg2 Maritime fag
• Vg2 El-energi
• Vg2 Kokk- og servitørfag

Vi tegner lærekontrakt i fagene:
• Matros
• Motormann
• Skipselektriker
• Institusjonskokk

For mer info: www.maropp.no

The Norwegian Tall Ships magazine

Cox er en av Norges sterkeste aktører innen redaksjonell 
kommunikasjon og design. Vi har kontorer i Bergen, Oslo, København 
og Stockholm og jobber med flere av Skandinavias største merkenavn.

www.cox.no

Magasin

RÅDgiVning

Design
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The Tall Ships Races

rotary er en stor verdensomspen-
nende organisasjon med mer 
enn 1.2 millioner medlemmer. 

I Norge er vi cirka 13.000 medlemmer og 
i Fredrikstad ca 260. Organisasjonen har 
i flere tiår jobbet med å eliminere syk-
dommen polio fra verden, analfabetisme 
kjemper man mot og det finnes en rekke 
sosiale prosjekter i den tredje verden, alt 
fra vann, anti malaria prosjekter og annet. 
Rotary er en upolitisk organisasjon åpen 
for alle mennesker uavhengig av religion 
eller etnisk tilhørighet. 

Hva har dette med en seilskute å gjøre? 

Rotary kan ikke fungere uten gode 
ledere som har en god etisk og moralsk 
forankring, setter seg mål om at det er 
viktigere å hjelpe andre enn seg selv. 
Ungdommen er fremtidens Rotaryanere 
om ikke medlem av en Rotaryklubb så kan 
man ha de samme idealer om samarbeid, 
samhold, toleranse og respekt. Det er 
mange måter å påvirke ungdom slik at 
de får en høy moralsk og etisk standard. 
Skolen, nærmiljø og ikke minst gjennom 
forbilder og gjennom å bryte grenser, 
strekke seg litt lenger og være en del av et 
team der alle er avhengig av hverandre. 

I dag er aktiviteter som gjør at ungdom  
må samarbeide fysisk og prøve litt 

praktiske ferdigheter utenfor komfort-
sonen kanskje viktigere enn før. Nå er 
det nettbrett, nettflix, dekning og data 
som «ruler». LAN, facebook, facetime, 
snapchat og instagram trimmer ikke 
kroppen eller setter en på prøve. Snakke 
vanlig face to face, ja det blir mer og mer 
uvanlig, kanskje. 

I sommer når vi dro fra Harlingen gikk 
det et sus gjennom Christian Radich,  
…har ikke dekning, så litt forvirring og 
deretter ble mange telefoner lagt bort. 
De som hadde spill brukte telefonen til 
dette. Det å finne på annet enn å trykke 
på telefonen satt fortsatt langt inne. 

Dette er det 10 året ungdom fra 
Fredrikstad blir sendt ut med Christian 
Radich. Til sammen er det over 100 
stykker som har mistet dekning og har 
følt at det er andre forhold på sjøen enn 
på land. Hva skjer når gulvet går fra side 
til side, dekningen forsvinner og en må 
henge fra taket og sove i en hengekøye. 
Jo, det kalles å miste komfortsonen for de 
fleste. Alle ungdommene som blir sendt 
ut fra de 8 klubbene i Fredrikstad er på 
forhånd intervjuet så vi vet de er positive, 
men man kan ikke være forberedt på de 
opplevelser som en får på et tokt. 

Vi hadde sol og lite vind når vi startet, 
i Nordsjøen fikk vi sterk kuling, 19 meter 
pr sekund, lyn og torden. Sjøsjuken kom 
raskt på og noen lå på dekket, andre klatret 
i riggen for å se på horisonten for å holde 
seg friske. Dette er langt unna gutte- eller 
jenterommet. Så løyet det, natten kom 
med rolig sjø og humøret steg. Gitaren 
ble plukket frem og shantyene kunne 
høres fra gjengen på bakken. Humøret 
var strålende igjen. I riggen brøt man 
egne grenser, Sofie en av ungdommene 
sa at jeg var så redd men jeg måtte klatre 
i riggen, når det lynte og tordnet på  
natten og jeg hang på, oppe på råen var 

det skummelt, men nå er jeg ikke redd 
lenger. Det er kult å prøve nye ting nå. 

Uten dekning og mobil ble kreativiteten 
satt på prøve, nye leker og humorinnslag 
dukket opp uten advarsel. Vaktlagene ble 
team, ingen kjente noen i begynnelsen, 
etter noen 4 timers vakter var plutselig 
det en annen verden. Man stolte på 
hverandre i laget, man jobbet sammen 
som en enhet og kommunikasjonen  
mellom ungdom og voksne gikk lett. 
Hvert vaktlag var en blanding mellom 
voksne og ungdom, en veldig kjekk arena 
for læring og erfaringsutveksling. 

Vaktsjefen vår var en svensk jente 
som hadde med seg både nordmenn og  
dansker. Disse var forbilder for både oss 
voksne og ungdommen. Rolige kunnskaps- 
rike og veldig hyggelige vaktmannskaper 
gjorde at alle følte seg trygge, selv ute på 
råen, høyt oppe i riggen. Ungdom på tokt 
lærer mye om seg selv, de ser hvordan 
god ledelse og kommunikasjon skal være 
i rolig og hardt vær. 

Her lærer de å tolerere og respektere, 
de vokser, de lærer å tørre nye ting. Disse 
egenskapene er viktige hvis du skal være 

en leder. Godt humør og omsorg for 
hverandre i en veldig uvanlig situasjon 
gjør at man bygger team og lærer mye 
om seg selv. Rotary Fredrikstad ser dette 
som en utviklingsarena for ungdom, 
en viktigere arena enn før. Før var alle 
ute i gata og oppe i trærne, nå er alle på 
nett. Man lærer lite om egne ferdigheter,  
balansekunster og samarbeidsevne på 
nett. Fredrikstad-modellen kan kopieres 
av flere Rotaryklubber. Den er enkel og 
rimelig, og den vil berike mange unge. 

Vi har en fast komite som binder 8 
klubber sammen. I løpet av 10 år har mer 
enn 100 ungdommer blitt sponset med 
50% av kostnadene av Rotary, ja man må 
også betale noe selv. Vi tror det gir ennå 
bedre utbytte enn en tur man får 100%. 

Christian Radich og de andre seil-
skutene er en fantastisk mulighet for å 
utforske seg selv og lære nye venner å 
kjenne. Nettet er bra, men ”Radich” er best!  

Hvis du er ungdom ta kontakt med en 
Rotaryklubb og be om sponsing, ja gjør 
det, bare henvis til denne artikkelen. Hvis 
du er en Rotaryaner, ja, svaret er gitt, ta 
med ideen til klubben din.

Hensikten med denne artikkelen er å få andre Rotaryklubber i Norge til å gjøre det 
samme som klubbene i Fredrikstadområdet, samle seg om en felles ungdomssatsing, på 

et seilskip. Kan klubbene i Norge fylle en skute?

HarliNgeN – fredrikstad 2014

fredrikstad 
rotarys uNgdoMssatsiNg

tekst og foto: Petter eik-andersen, rotary Fredrikstad
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et av hovedformålene til The Tall Ships Races er 
seiltrening for ungdom mellom 15-25 år og å 
skape vennskap på tvers av alle livets skillelinjer. 

Å være medseiler er et eventyr av en utfordring! Ombord 
på skuta jobber alle i team uavhengig av nasjonalitet, 
kultur, religion, kjønn eller sosial bakgrunn. Kristiansand 
skal gi 200 ungdommer fra Sørlandet en unik mulighet 
til å seile med verdens vakreste seilskuter. Det å seile 
som mannskap på regattaetappen fra Kristiansand til 
Aalborg vil garantert skape minner for livet!

Maritime tradisjoner vil sammen med vår tids 
musikk og kultur bli flettet sammen i et innholdsrikt 
kulturprogram. Seilskutesjømennene var kanskje våre 
første rockere og sjantisang var en del av deres hverdag. 
Denne sangtradisjonen vil gå som en rød tråd gjennom 
hele festivalen, og musikkmiljøet i Kristiansand vil vise 
hva de har å by på.

Det blir gratis konserter og underholdning fra flere 
scener, mannskapsparade, fyrverkeri og mulighet til å gå 
om bord på noen av verdens vakreste seilskip. Havnen 
blir tilgjengelig for alle, du kan fritt vandre omkring og 
nyte synet av skutene mens du kjenner på duften av 
nybrent kaffe. Barn og voksne får mulighet for å teste 
sin styrke hos Vitensenteret fra Arendal og vi får besøk 
av kjente figurer fra Kristiansand Dyrepark. Her blir det 
noe for enhver smak! 

Det er ingen grunn til å legge neste års ferie andre 
steder enn Kristiansand! 

Vi ønsker deg varmt velkommen til fantastiske dager 
i Sørlandets hovedstad 25-28 juli 2015!

Mer info og oppdaterte nyheter:
www.tsrkristiansand.no
www.facebook.com/tsrkristiansand

Den 25. – 28. juli inviterer Kristiansand til tidenes folkefest på Sørlandet! 
Byen skal igjen være vertskap for verdens vakreste seilskuter med 2.000 ungdommer om bord og 

500.000 glade besøkende fordelt over fire uforglemmelige dager.

i kristiaNsaNd
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       ÅlesuNd      – port of friendship

Ytterst ved havet ligger det som blir beskrevet 
som Norges vakreste by og venter på å ta i mot 
The Tall Ships Races 2015. Heile byen er stabla 

på beina for å gi dere en opplevelse for livet 15. – 18. juli.
Ålesund er som skapt for seilskutefest. Det så vi under 
Cutty Sark-arrangementet i 2001. Ålesund har vann på 
alle kanter og skutene ligger ved kai omgitt av jugendhus 
og smale bygater. I Ålesund er publikum og  mannskap 
aldri langt fra der det skjer!

Ålesund er også Norges maritime hovedstad og under 
The Tall Ships Races vil linjene bli trukket fra pionerfar-
tøyet i norsk havfiske til det fremste i maritim teknologi. 
For første gang på 100 år er ei sunnmørsk bankskøyte 
under bygging i Ålesund. Bankskøyta markerte over-
gangen fra åpen til overbygd båt innen fiskeri. Bygginga 
foregår midt på kaia – også under The Tall Ships Races.  

Blant seilene i havna og i lukta av tjære fra båtbygginga 
vil dere også finne det siste innen maritim teknologi. 
Ålesund huser Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), 
et senter i verdenstoppen som samarbeider med lokale 
og utenlandske skipsbyggere om å utvikle nye løsninger.

Ålesund har valgt “port of friendship”som slagord. Det 
går rett inn i kjerneverdiene til Sail Training International;  
Målet med The Tall Ships Races er at unge skal lære seg 
å seile, utvikle seg og skape vennskapsbånd som varer 
livet ut. Ålesund tar mål av seg til å skape nettopp den 
stemninga og atmosfæren som gjør dette mulig.

Velkommen til Ålesund – port of friendship.

Mer info og oppdaterte nyheter:
www.tallshipsalesund.no
www.facebook.com/tallshipsalesund

Sunnmøres vakre hovedstad inviterer til tidenes seilskutefest 15.-18. juli og 
lover skip, kapteiner og mannskap et opphold dere seint vil glemme.

the tall ShiPS raCeS 2015 the tall ShiPS raCeS 2015

Fra utseilingen i 2010. Foto: tor erik Schrøder.

Foto: Ålesund kommune.

The Tall Ships Races
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PINSETOKT TIL SHETLAND 21.-26. MAI  
Planer i pinsen? Ikke? Da er valget enkelt! Bli med Statsraad 
Lehmkuhl til historiske og gjestfrie Shetland. Kombinasjonen 
mellom den storslåtte reisen over Nordsjøen og vennligheten 
du vil møte på Shetland vil gi deg en opplevelse du sent vil 
glemme. 
Avreise Bergen  torsdag 21. mai  kl. 14:00
Ankomst Bergen  tirsdag 26. mai  kl. 10:00
> Pris NOK 5 500,- 

SHETLANDSSEILAS 21.-26. JUNI 
Midtsommertokt med avgang fra Os utenfor Bergen. Seil over 
Nordsjøen i hvite netter og nyt årets lengste dag om bord.
Avreise Os   søndag 21. juni  kl. 14:00
Ankomst Os  fredag 26. juni  kl. 10:00
> Pris NOK 5 500,- 

BERGEN – BELFAST 27. JUNI – 2. JULI 
Tilknytingsetappe for det første legget i The Tall Ships Races 
som går til Ålesund. Flott seilas over Nordsjøen forbi det 
mektige skotske landskapet og inn til Belfast.
Avreise Bergen  lørdag 27. juni  kl. 14:00
Ankomst Belfast  torsdag 2. juli  kl. 10:00
> Pris NOK 5 500,- 

THE TALL SHIPS RACES BELFAST – ÅLESUND 5. – 15. JULI 
Du kan være med som medseiler ombord på Statsraad 
Lehmkuhl på den første regattaetappen fra Belfast til Ålesund. 
Du vil få fortløpende opplæring ombord av vårt erfarne 
mannskap. 
Avreise Belfast  søndag 5. juli  kl. 12:00
Ankomst Ålesund  onsdag 15. juli  kl. 12:00
> Pris NOK 9 000,- 

KYSTTOKT ÅLESUND- BERGEN – KRISTIANSAND 
18.-25. JULI 

Kysttoktet fra Ålesund til Kristiansand via Bergen blir en flott 
opplevelse. Statsraad Lehmkuhl seiler sammen med andre 
skip langs Norskekysten mot Kristiansand, og går innom 
Bergen underveis. Du har også mulighet til å mønstre av 
eller på i Bergen. 
Avreise Ålesund  lørdag 18. juli  kl. 12:00
Ankomst Bergen  mandag 20. juli  kl. 16:00
Avreise Bergen  tirsdag 21. juli  kl. 14:00
Ankomst Kristiansand  lørdag 25. juli  kl. 12:00
> Pris ÅLESUND – BERGEN NOK 3 300,-
> Pris BERGEN – KRISTIANSAND NOK 4 400,-
> Pris ÅLESUND – KRISTIANSAND NOK 7 700,-

THE TALL SHIPS RACES KRISTIANSAND – AALBORG 
28. JULI – 1. AUGUST 

Andre og siste legget i  The Tall Ships Races går fra Kristiansand 
til Aalborg. Også i Aalborg blir det folkefest med aktiviteter for 
medseilere og mannskap. En fabelaktig opplevelse for alle.
Avreise Kristiansand  tirsdag 28. juli  kl. 12:00
Ankomst Aalborg  lørdag 1. august  kl. 12:00
> Pris NOK 4 400,- 

AALBORG - BREMERHAVEN  5.-12. AUGUST 
Etter avslutningsfesten for The Tall Ships Races i Aalborg 
bærer det mot Bremerhaven og fabelaktige Sail Bremerhaven!
Avreise Aalborg  onsdag 5. august  kl. 14:00
Ankomst Bremerhaven  onsdag 12. august  kl. 17:00
> Pris NOK 6 000,- 

SAIL BREMERHAVEN – IJMUIDEN 16-19. AUGUST 
Vi seiler fra Bremerhaven mot IJmuiden i Nederland. 
Amsterdam er bare et par timer vekke, og Sail Amsterdam 
begynner rett etter.. En etappe for de alvorlig seilinteresserte! 
Avreise Bremerhaven søndag 16. august  kl. 18:00
Ankomst IJmuiden tirsdag 18. august,
  overnatting til 19. august kl. 08:30 
> Pris NOK 3 000,- 

AMSTERDAM – ESBJERG – STAVANGER  23. - 28. AUGUST
Vi setter kursen mot Stavanger via Esbjerg i Danmark. Fin 
sensommerseilas under stjernehimmelen.
Avreise Amsterdam  søndag 23. august  kl. 13:00
Ankomst Esbjerg  onsdag 26. august  kl. 10:00
Avreise Esbjerg  onsdag 26. august  kl. 15:00
Ankomst Stavanger  fredag 28. august  kl. 13:00
>Pris AMSTERDAM - ESBJERG NOK 3 000,-
>Pris AMSTERDAM - STAVANGER NOK 5 000,-
>Pris ESBJERG - STAVANGER NOK 3 000,-

Hvis du bestiller før 1. januar 2015 får du 5 % avslag.
Ungdom under 25 år får 10 % rabatt! 
OBS! Du må være fylt 15 år for å være med på regattaetappene.

Besøk vår hjemmeside 
www.lehmkuhl.no for mer utfyllende informasjon.
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Foto: Valery Vasilevskiy.

Foto: Valery Vasilevskiy.

© Sti - Valery VaSileVSkiy
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VINTERTOKT - KANARIØYENE
Bli med på en herlig uke vekk fra hverdagen og vinteren, nyt 
sommerværet, vinden og havet!

Avreise Las Palmas 3. januar  kl. 20.00
Ankomst Las Palmas 10. januar  kl. 08.00 
> Pris NOK kr 8 500,-

Rabatter:
Ungdom 15- 25 år: 20% rabatt

VÅRTOKT
Rett over påske kan du bli med Christian Radich i vesterled fra 
Bergen til Shetland og tilbake til Stavanger. Det er lenge siden 
vi har gjort et slikt tokt. I mai har vi igjen sett muligheten for en 
langweekend i Oslofjorden med ut- og hjemreise fra Akershuskaia.

Tokt 1: I vesterled
Avreise Bergen  18. april  kl. 14.00
Ankomst Stavanger  24. april  kl. 12.00
> Pris NOK 5 750,-

Tokt 2: Oslofjorden i mai
Avreise Oslo 13. mai  kl. 17.00
Ankomst Oslo 16. mai  kl. 16.00
>Pris NOK 4 500,-

SOMMERTOKT
Forventningene til The Tall Ships Races er store og vi er sikre 
på at havnebyer og arrangører også vil innfri i år. Etappene er 
varierte og spennende.Det er lenge siden det har vært så mange 
tokt å velge mellom!

På regattaene må halvparten av medseilerne være mellom 
15 og 26 år, disse etappene er fartsfylte og det er alltid mange 
ungdom med. De øvrige etappene er preget av mer ro og avslappet 
atmosfære, her er også gjennomsnittsalderen høyere. 

Tokt 3: Oslo - Belfast
Avreise Oslo  24. juni  kl. 18.00
Ankomst Belfast  2. juli  kl. 11.00
> Pris NOK 7 950,-

Tokt 4: Belfast – Ålesund (Regatta 1)
Avreise Belfast 5. juli  kl. 10.00
Ankomst Ålesund  15. juli  kl. 11.00
> Pris NOK 9 900,-

Tokt 5: Ålesund - Kristiansand (Cruise-in-Company)
Avreise Ålesund  18. juli  kl. 10.00
Ankomst Kristiansand 25. juli  kl. 11.00
> Pris NOK 8 500,-

Tokt 6: Kristiansand - Aalborg (Regatta 2)
Avreise Kristiansand 28. juli  kl. 10.00
Ankomst Aalborg 1. august  kl. 11.00
> Pris NOK 5 500,-

Tokt 7: Aalborg – Warnemünde
Avreise Aalborg 4. august  kl. 13.00
Ankomst Warnemünde  6. august  kl. 14.00
> Pris NOK 2 750,-

Tokt 8: Warnemünde – Bremerhaven, via Kielkanalen
Avreise Warnemünde 9. august  kl. 20.00
Ankomst Bremerhaven 12. august  kl. 18.00
> Pris NOK 2 950,-

Tokt 9: Bremerhaven - Amsterdam (IJmuiden)
Avreise Bremerhaven 16. august  kl. 18.00
Ankomst Amsterdam  19. august  kl. 08.00
(IJmuiden) 
> Pris NOK kr 2 950,-

SPESIALTILBUD:

Tokt 34: Oslo - Ålesund
Inkludert tre netter i Belfast med frokost
> Pris NOK 17 500,-

Tokt 67: Kristiansand - Warnemünde 
Inkludert tre netter i Aalborg med frokost
> Pris NOK kr 7 950,-

Endringer i avgangs- og ankomsttider kan forekomme.
På regattaene kan ankomsten bli tidligere, men du kan bo om 
bord til oppgitt ankomsttid.

Rabatter vår- og sommertokt:
Ungdom 12 -25 år: 10% på enkelttokt og spesialtilbud. 
15% på regattaene, gjelder ungdom fra 15 år. 

Norsk ungdom under 26 år kan søke NSTA stipend på 
regattaetappene. Se www.nsta.no

 Detaljert seilingsplan, og mer informasjon finner du på 
www.radich.no

Alle kan seile med Christian Radich.
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Sponsorene
En dag i en fjern framtid kan det kanskje hende at seilskipene klarer seg uten støtte. Men i dag 
virker det som et uoppnåelig mål. Vi er derfor avhengige av en god blanding av private og of-

fentlige bidragsytere. At de har stått oss bi gjennom mange år er viktig, og det er en god bekreft-
else på at vi driver et bevaringsarbeid av seilskipene som samfunnet setter pris på.

spiller eN viktig rolle

Staten er gjennom kulturdepartementet skipenes 
viktigste økonomiske bidragsyter. I 2002 uttalte 
stortingets kulturkomité at ”De tre seilskipene 

Christian Radich, Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl er 
noen av de viktigste kulturskatter vi har i Norge”. Fra den 
gang har skipene mottatt faste årlige driftstilskudd. De 
har tidlig støttet skipene med varierende beløp, men etter 
2002 ble det gjennom faste og indeksregulerte tilskudd 
over statsbudsjettet. 

Kommuner og fylkeskommuner stiller også opp. 
Det betyr mye for dem at befolkningen kan beskue 
disse kultur-minnene i havn, og benytte seg av skipenes 
tilbud om dagseilinger og overnattingstokt. Eller som 
en taxisjåfør i Bergen fortalte: ”Om han en kveld hadde 
det ugreit med kona, kjørte han bare ned til kaien og 
lot øynene hvile på Statsraaden”. Han var selvfølgelig 
medlem av Statsraad Lehmkuhls venneforening.

I skipenes hjemmehavner blir skipene godt behandlet 
gjennom at havneselskapene gir oss avgiftsfritak eller 
sterkt subsidierte priser. Dette gjelder også for en del 
havner langs kysten som vi gjerne benytter.

Veldedige stiftelser er viktige for oss. Mange har som 
formål å støtte tiltak for ungdom, bedre sikkerhetstiltak,  
kulturminner og liknende tiltak innenfor skipenes 
virkefelt. Stiftelsene har god kontakt med mange av 
disse, og deres bidrag er veldig kjærkomne. Stiftelsen 
UNI støtter for eksempel skipene med sikkerhetsfrem-
mende tiltak, Grieg Foundation støtter ofte Statsraad 
Lehmkuhl, og Eckbos legater er en god støttespiller 
for Christian Radichs seilaser. Andre stiftelser støtter  
enkelte av skipene med penger til prosjekter eller til drift. 

Private firmaer har i økende grad vist et positivt 
samfunnsansvar. De ser nytteverdien av dette 
gjennom for eksempel sitt omdømme eller at 
de kan benytte seg av skipenes tjenester. Et godt 
eksempel er MøllerGruppen, som har benyttet 
Christian Radich hver 17. mai i mange år, og til sitt  
75 års jubileum ved å seile tokt med sine ansatte. 
Sparebanken Sør har støttet Sørlandet, og fått gjen-
ytelser som de har satt stor pris på. Norgesmøllene har 
på vestlandet laget et eget ”Spleisebrød”, til støtte for 
Statsraad Lehmkuhl. Dette er bare noen få av mange, og 
plasshensyn gjør at mange viktige ikke er nevnt.

Skipsfartsnæringen støttet skipene godt tidligere, 
da skoleskipsordningen besørget utdanning av sjøfolk. 
Etter at ordningen falt bort, er støtten fra rederiene 
redusert. Men mange er fremdeles på banen for å bidra 
til skipenes overlevelse.

Venneforeningene har flere tusen medlemmer, som 
bidrar på flere fronter. Gjennom kontingentinntekter 
opparbeider de reserver som kan benyttes når skipene 
har prekære behov. I tillegg kan de ha kompetanse på 
områder som hjelper stiftelsene i den daglige drift. 

Det koster så lite å være medlem, og som et eldre 
medlem sa om landets turistforeninger: «Bli gjerne 
livstids-medlem først etter flere tiår som vanlig medlem. 

Det er ikke lønnsomt for deg, men er en ekstra gest 
overfor de som trenger ditt bidrag!»

Medlemmene i våre venneforeninger skaper en 
lojalitet og entusiasme som er viktig for at flest mulig 
personer og firmaer skal benytte skipenes tjenester. Vi ser 
nemlig alltid at skipenes viktigste markedsføringskanal 
er den positive omtale som spres rundt. 

Snille leverandører er gode venner Klasseselskapet 
DNV-GL (tidligere Det norske Veritas) gir oss gratis 
klassing. Det betyr betydelige besparelser, samtidig 
har vi tilgang til deres unike kompetanse. Jotun gir oss 
enestående betingelser og forsikringsselskapene Gard 
og Skuld gir oss fri ansvarsforsikring. 

En del grossister lar oss handle direkte, gjerne med 
rabatter som ellers er forbeholdt de største kundene. 
Og noen ”glemmer” å sende oss faktura. 

Samspillet mellom skipene og sponsorene tillegges stor 
vekt. Det er vanlig å møte argumentet at ”når vi stiller opp, 
må også de andre bidra”. Sist møtte vi dette da stortinget for 
2014 bevilget en økning i sin støtte med en million kroner  
årlig til hvert av skipene. Samtidig uttalte de at det 
legges til grunn at regionale myndigheter (kommuner 
og fylkeskommuner) bidrar med 30 % av de samlede 
offentlige bidrag. Derfor arbeides det nå for at alle de tre 
skipene skal få økt sine bevilgninger fra sine kommuner 
og fylkeskommuner. 

Vi skal alltid arbeide for å skaffe mest mulig penger 
gjennom skipenes drift. I dag er driften nær det optimale, 
sett i lys av de rammebetingelser vi har. 

Sponsorene er vi helt avhengige av så lenge kost-
nadene er større enn inntektene. Det kunne nok vært 
greit å leve på garantier, men så langt kan vi knapt 
komme. Men vi kan håpe på at den gradvis økte forståelse 
for vår sak vil fortsette.

Alle og enhver er enige om at de tre skipene må 
bevares, og vi har gjennom vår drift de senere årene 
vist at dette best gjøres gjennom å holde de i  operativ 
tilstand, seilende hele året. 

Vi håper alle rundt oss vil bidra til at landets tre 
seilende ambassadører fortsetter å seile.
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Fullriggeren Sørlandets Venner 
– www.sorlandet.org/venneforeningen
Enkeltmedlemskap/Single personal membership  ................... kr  250,-  pr år (pa)
Familiemedlemskap/Family membership ................................ kr 450,- pr år (pa)
Bedriftsmedlemskap/Company membership ........................... kr  2 500,-  pr år (pa)
Livsvarig medlem/Lifelong membership .................................. kr  2 500,-

Christian Radichs Venner  
- www.radich.no/innmelding
Enkeltmedlemskap/Single personal membership  ................... kr  300,-  pr år (pa)
Enkeltmedlemskap til 26 år/Single p.m. until 26 years ............ kr  150,-  pr år (pa)
Familiemedlemskap/Family membership ................................ kr  500,-  pr. år (pa)
Foreninger  samt bedrifter under 50 ansatte/
Associations and company membership less than 50 empl. ... kr  2 500,-  pr år (pa)
Bedrifter over 50 ansatte/Companies more than 50 empl. ...... kr  5 000,-  pr år (pa)
Livsvarig medlem/Lifelong membership .................................. kr  5 000,-

Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner 
– www.lehmkuhl.no/hjem/venneforeningen
Enkeltmedlemskap .................................................................. kr  300,-  pr år (pa)
Utenlandsk medlemskap /Single personal membership .......... kr  500,-  pr år (pa)
Foreninger og bedrifter under 100 ansatte/
Company membership less than 100 employees .................... kr  2 500,-  pr år (pa)
Bedrifter over 100 ansatte/Companies more than 100 empl. .. kr  5 000,-  pr år (pa)
Livsvarig medlem/Lifelong membership .................................. kr  3 000,-

Det er enkelt å bli medlem av venneforeningene,
du sender en e-post med følgende informasjon:
Please send an e-mail with following details:

Navn/name 

Telefon/phone

E-post/e-mail

Adresse /address

Postnr/PO

Sted/town

Land/country

Ønsket medlemskap/
type of membership
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Jeg vil gJerNe Bli MedleM!
i want to be a member!

Seilskipenes venner

Christian Radich
Foreningen ble stiftet den 5. november 1971 av bl.a. deltagere 
fra Windjammer-toktet i 1957, og er den eldste av de tre venne-
foreningene. Venneforeningens formål er å arbeide for bevaring  
av Sk/S Christian Radich som sjøgående, norsk fullrigger – og 

foreningens midler skal benyttes til beste for Christian Radich. 
CRV har gjennom alle disse år bidratt med betydelig økonomisk støtte 
til drift og vedlikehold av skuta. Vervekampanjer og ivaretakelse av 
eksisterende medlemmer er vårt viktigste fundament og inntekts-
kilde, i tillegg til bidrag gjennom grasrotandelen.no. Foreningen har  
i overkant av 1000 medlemmer, og styreleder er Jørgen Berggrav. 
Medlemmene mottar velkomstpakke, rabatt på suvenirer, Christian 
Radich nytt, magasinet Seilskipene og inviteres årlig til venne-
foreningens gratis fjordtur med skipet. Ytterligere informasjon tilbys 

gjennom egen nettside, nyhetsbrev og facebookside.

www.radich.no/venneforening

Fullriggeren Sørlandet
Foreningen er en frittstående og åpen støtteforening opprettet 
29. mai 1978. Hovedformålet til venneforeningen er å arbeide for 
bevaring av skuta som seilskip og ved ulike tiltak holde interessen 
vedlike for skuta. Foreningen har nærmere 2000 medlemmer. 
Styreleder er Odd Nordahl-Hansen. Medlemmer av venneforeningen 
og andre, oppfordres også til å støtte venneforeningen gjennom 
grasrotandelen. Medlemmene vil blant annet få tilbud om rabatterte 
turer, medlemsarrangementer og medlemsturer. Disse vil oppgis 
i venneforeningens medlemsavis Ship o`hoy, og på “Fullriggeren 

Sørlandets Venner” på facebook.
www.sorlandet.org/venneforeningen

Statsraad Lehmkuhl
Seilskipet Statsraad Lehmkuhls Venner ble stiftet i 1976. Foreningens 
formål er å arbeide for at «Statsraad Lehmkuhl» bevares for Bergen 
og under norske flagg. Foreningens midler skal, etter styrets vedtak, 
anvendes til beste for «Statsraad Lehmkuhl». Venneforeningen har 
sete i Bergen, og holder til i samme kontorlokaler som Stiftelsen. 
Styreleder er Pål Jangård. Foreningen har ca. 3000 medlemmer. 
Foruten tilfredstillelsen i å bidra til å ruste opp og ta vare på skipet, 
får medlemmene også velkomstpakke, tilbud på enkelte produkter 

og rabatt på skjærgårdsturer.

www.lehmkuhl.no/hjem/venneforeningen

  

Spleiselag på 19,5 millioner!

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!
  

Spleiselag på over 20 millioner!

mollerens.no 

Spleisebrød. Det betyr at nesten 19,5 millioner kroner har funnet 
veien til skuten!

DETTE hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for bidraget fra 
alle dere som har kjøpt spleisebrødet! 

En stor takk til dere alle!

Fra Spleisebrød går 1 kr direkte til Statsråden!

Spleisebrødet har spist seg inn i Vestlendingenes hjerte.
Fra 1998 og frem til nå har det blitt spist 19,5 millioner 

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!

  

Spleiselag på 19,5 millioner!

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!

  

Spleiselag på over 20 millioner!

mollerens.no 

Spleisebrød. Det betyr at nesten 19,5 millioner kroner har funnet 
veien til skuten!

DETTE hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for bidraget fra 
alle dere som har kjøpt spleisebrødet! 

En stor takk til dere alle!

Fra Spleisebrød går 1 kr direkte til Statsråden!

Spleisebrødet har spist seg inn i Vestlendingenes hjerte.
Fra 1998 og frem til nå har det blitt spist 19,5 millioner 

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!

  

Spleiselag på 19,5 millioner!

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!

  

Spleiselag på over 20 millioner!

mollerens.no 

Spleisebrød. Det betyr at nesten 19,5 millioner kroner har funnet 
veien til skuten!

DETTE hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for bidraget fra 
alle dere som har kjøpt spleisebrødet! 

En stor takk til dere alle!

Fra Spleisebrød går 1 kr direkte til Statsråden!

Spleisebrødet har spist seg inn i Vestlendingenes hjerte.
Fra 1998 og frem til nå har det blitt spist 19,5 millioner 

Vi feirer et suksessfullt     

spleiselag!

Spleisebrødet har spist seg inn i Vestlendingenes hjerte.
Fra 1998 og frem til nå har det blitt spist over 20 millioner 
Spleisebrød. det betyr at over 20 millioner kroner har funnet
veien til skuten!

dETTE hadde ikke vært mulig hadde det ikke vært for bidraget fra
alle dere som har kjøpt spleisebrødet!

En stor takk til dere alle!

Fra hvert kjøpte Spleisebrød går 1 kr direkte til Statsråden!



Sørlandet
Skippergaten 55

4611 KRISTIANSAND

Tlf: (47) 38 02 98 90

sales@sorlandet.org

www.sorlandet.org

ChriStian radiCh
Postboks 666,  Sentrum

0106 OSLO

Tlf: (47) 22 47 82 70

postmaster@radich.no

www.radich.no

StatSraad lehmkuhl
Skur 7, Bradbenken 2

5003 BERGEN

Tlf: (47) 55 30 17 00

lehmkuhl@lehmkuhl.no

www.lehmkuhl.no

Seilskipene

Returadresse:
Statsraad Lehmkuhls Venner
Skur 7, Bradbenken 2
5003 BERGEN

ettersendes ikke ved varig adresseendring, men 
returneres til avsender med ny adresse. B - Økonomi


