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Christian Radich Nytt utgis av
Christian Radichs Venner.

Atlanterhavstoktet
– en drøm for livet!

Et forrykende jubileumsår ble
avsluttet med at Christian
Radich krysset Atlanterhavet
med mannskap og rundt 70 medseilere. Det var 11
år siden sist, og responsen var enorm. 25. november la skuta ut fra Las Palmas, de fleste mønstret
av i Karibien der nye medseilere mønstret på og
ble med skuta østover.

NYTT

Christian
Radich

Christian Radich er med på å realisere drømmer
for våre medseilere og vi kan ikke få understreket
nok betydningen av at den 76-år gamle skuta seiler på de syv hav. Et stort arbeid er satt i gang av
direktørene for de tre seilskipene for å synliggjøre
viktigheten av skutenes eksistens. Våre sponsorer
og ikke minst Christian Radichs Venner er viktige
støttespiller for skuta. Vi skal fortsette å realisere
folks drømmer!

N Y T T 1/2011

Weekendtokt i mai

Avgang: Oslo torsdag 9. mai kl 1500
Ankomst: Oslo søndag 12.mai kl 1700
Pris: Kr 4 500,Bli med på et herlig weekend-tokt i
mai med utreise fra Akershuskaia i
Oslo. Det er ikke hvert år vi gjør slike
korte tokt på våren, så benytt anledningen til å seile med Christian Radich
i lyse vårkvelder ut fra Oslofjorden.
På Koster kan man leie sykkel og utforske øya på egen hånd. På kvelden
blir det festmiddag om bord (drikke
ikke inkl.). Som vanlig er vi avhengig
av værgudene, men vi håper og tror
de er med oss.

Til sommeren vil vi igjen delta i Tall Ships Races,
denne gangen i Østersjøen. Vi gleder oss til å møte
de andre skutene fra hele verden og seile regatta.
Som vanlig er regattaene hektiske etapper der
målet er å vinne – som Christian Radich har gjort
mange ganger før. Alt dette og mere til kan du
lese om i årets utgave av Christian Radich Nytt.

Stavanger – Århus
varierte opplevelser

I redaksjonen:
Redaktør: Ida Rosenvinge. Redaksjonsmedlemmer: Knut Nordby og Bodil Bø Karlsen.

Det første toktet i sommer blir et tokt med
både Lysefjorden og samvær med andre
stolte skuter på programmet. Dagene før
toktet er Statsraad Lehmkuhl og Christian
Radich samlet på Stord. Derfra går vi til
Stavanger søndag kveld for å møte våre
medseilere. Etter avgang planlegger vi å
trene i riggen mens vi går inn i Lysefjorden
for å se den spesielle Prekestolen. Neste
morgen seiler vi til Århus og her samles alle
de 70-80 skutene som skal seile Tall Ships
Races. Byen byr på typisk dansk miljø og
vennlighet.

Kontakt:
Christian Radich Nytt
Postboks 666 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: + 47 22 47 82 70
e-post: Postmaster@radich.no
Web: www.radich.no
Innmelding til Venneforeningen:
www.radich.no/venneforening
Bankkontonummer 6073.46.06904
Forsidebilde:
Atlanterhavet mot Fajal, foto: Einar Corwin
Foto: Einar Corwin, Fredrikstad Kommune, Ulf
Hansen, Roald Helmersen, Frank Hurley, Bodil Bø
Karlsen, Knut Nordby, Norsk Maritimt Museum,
Stiftelsen Framnæs Album 1937, Horst Utsch
Grafisk form: Cox
Trykk: Scanner Grafisk

*

Vår- og somm

Husk å melde fra om endringer av e-postadresser,
postadresser og telefon/mobil. Send inn
e-post adressen din til postmaster@radich.no,
og du er sikret oppdatert informasjon fra
Venneforeningen!
Nå kan du følge både Christian Radich og
Venneforeningen på Facebook. Ved å være aktiv
her, er du med på å spre viktig kunnskap om
Christian Radich.
Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.
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Avgang: Stord 30.juni kl 1400/
Stavanger 30. juni kl 2100
Ankomst: Århus: 4. juli kl 1100
Pris: Kr 4 750,-

Århus – Helsinki
første regatta i Tall Ships Races
Avgang: Århus 7. juli kl 1000
Ankomst: Helsinki 17. juli kl 1100
Pris: Kr 9 500,-

Christian Radich er blant favorittene fordi
skuta er den mestvinnende i Tall Ships Races
de siste 10 årene. Regattaen er ganske lang,
men vi forventer fin vindretning, og sammen
med en stor flotilje av konkurrenter blir det
litt av et skue. Helsinki er en spennende storby, der man tydelig ser forskjellen mellom
vestlig kultur og den påvirkning Finland har
hatt gjennom sitt nære forhold til Russland.
Byens arkitektur og designforretninger trekker tusenvis av turister.

Det er spenning og tett mellom skutene i Tall Ships Races!

Helsinki - Riga
”Cruise in Company”
hyggeseilasen

Avgang: Helsinki 20. juli kl 1000
Ankomst: Riga 25. juli kl 1100
Pris: Kr 5 900,Dette er samseiling med andre skuter, med
besøk i hyggelige havner. På veien til Riga
blir vi invitert til havner i Finland, Estland
og Latvia og vi gjør gjerne et stopp underveis. Her opplever vi minnerike stunder med
konkurrerende Tall Ships Races deltakere og
deres besetninger fra mange nasjoner. De
baltiske landene har en spennende kultur,
mye skandinavisk, mye fra Russland, og byer
med preg fra middelalderen, som Riga, toktets reisemål. Byen ble etablert som handelssted så tidlig som i 1158.

ertokt 2013

Riga – Stettin
en rask og spennende regatta
Avgang: Riga 28. juli kl 1000
Ankomst: Stettin 3. august kl 1100
Pris: Kr 6 850,-

Etter hyggelige dager i Riga gjør vi igjen klar
våre beste seil, og spenningen stiger før starten
på finaleregattaen mot Stettin. Ønsker du en
kort regatta, er dette strekningen for deg.
Seilingen kan bli vel så spennende, fordi vi kan
forvente flere seilmanøvre for å komme først til
mål. I Stettin blir det avsluttende premieutdeling for Tall Ships Races. Byen er veldig gammel, grunnlagt før år 1000. Den har vært under
tysk herredømme i mange hundre år. Byen har
også vært hovedstad i det svenske Pommern,
før den igjen ble tysk. Bare etter 2. verdenskrig
har byen vært en del av Polen.

Stettin - Rostock / Warnemünde
et kort tokt

Rostock/Warnemünde – Oslo
gjennom den danske skjærgården

Vår neste havn er Warnemünde. Den ligger rett
ved Rostock, og hele området preges av en 4
dagers festival for seilskuter. På vei dit blir det
nok mindre seiling, men landskapet er betagende, med Rügenhalvøyas lange strender og høye
klipper. Her hadde overklassen i det østtyske
kommunistregimet sine meget private hoteller,
skjermet for vanlige folk. I dag er området under forandring, til glede for alle.

Fra Warnemünde seiler vi på oppdagelsesferd til
den danske skjærgården. Vær og vind bestemmer om vi skal velge Bornholm med sine fantastiske små øyer som for eksempel Christiansø,
eller om vi skal legge kursen mot de sydfynske
øyer, som er så flate som bare Danmark kan
være. Strandhugg og bading kan være en del av
opplevelsene vi møter på dette toktet. Hjemover
seiler vi med strømmen opp Kattegat, og avslutter med en varm velkomst ved Akershuskaia.

Avgang: Stettin 6. august kl 1000
Ankomst: Rostock/Warnemünde
8. august kl 0900
Pris: Kr 3 200,-

Avgang: Rostock/Warnemünde
11. august kl 1900
Ankomst: Oslo 18. august kl 1000
Pris: Kr 7 700,-

For ytterligere opplysning om
Tall Ships Races og havnene, se
www.sailtraininginternational.org

3

Atlanterhavstokt til
Tidligere styreformann
Kåre Valebrokk er død
Hele landets redaktør Kåre Valebrokk var
ikke bare pressemann.
Kåres interesse for vår maritime kulturarv
brakte ham i 2005 til rollen som styreformann i Stiftelsen Skoleskipet Christian
Radich. Kåre engasjerte seg sterkt og
personlig i å bevare Christian Radich og
styrke Stiftelsens økonomi. Han var blant
annet med på å inngå avtalen med Sjøforsvaret som sikret helårsdrift og åpnet
for helårs kontrakter for vårt mannskap.
Kåre åpnet dører og sørget for støtte til
Stiftelsen. Da Stiftelsen i 2010 hadde behov for ekstraordinære tilskudd, kunne
ingen kommunal politiker gjøre noe annet enn å støtte oss da Kåre på sitt milde
sørlandsdialekt sa ¨Dere vil vel ikke at
skuta skal ruste der nede ved kaia?”
I storm og stille var han trygg og inkluderende. Fra styrets samvær til fest for
mannskapet på skutas banjerdekk var
han den sosiale ener som visste å ta vare
på og å utvikle det positive i oss.
Kåre ønsket å fratre ved Christian Radichs
75 års jubileum i juni 2012. Da var skuta
i bedre stand enn på mange år og Kåre
mottok på skutas vegne utnevnelsen som
Oslo Ambassadør for det året.
Kåre Valebrokk satt betydelige spor og
vi er veldig takknemlige for at også
Christian Radich fikk så mye glede av
hans innsats.

For en opplevelse! Å krysse Atlanterhavet på en fullrigger lar seg knapt
beskrive. Ved siden av den glede det er å seile lenger enn langt, og
det på et verdenshav, fikk vi som var med Christian Radich på hele
eller deler av dette fantastiske atlanterhavstoktet nå i vinter, også
følelsen av å være en del av sjøfartshistorien. Vi seilte som sjøulker på
1800-tallet, fullriggernes århundre. Mers, bram og røyl, ship-o-hoy!
Det var en flokk forventningsfulle medseilere
som i slutten av november i fjor gikk om
bord i Las Palmas på Kanariøyene. Bortsett
fra et par kronglete dager i starten, der kontrære vinder førte dem i retning Afrika, fant
de fort passaten. Under skipper Jens Joachim
Hiorths ledelse skar de for fulle seil mot Karibien, inntil de etter 20 døgns solfylt seilas
kunne sette anker ved St. Lucia. Ikke sjelden
logget de både 12 og 14 knop underveis.
Etter småseiling mellom øyer i Karibien og
julefeiring på Antigua ble alt gjort klart for
toktets andre legg, fra St. Martin via Bermuda til Azorene. Ved start 6. januar sto
nytt mannskap og nye medseilere klare ved
brasene, denne gang med Clas Jagdum som
skipper. På dette legget hadde jeg selv
gleden av å være med.
Uken opp til Bermuda bød på fint vær, og
medseilerne ble på vant vis drillet i alt som
skulle gjøres i rigg og på dekk. Etter Bermuda måtte oljehyrene frem. Dagene med
shorts og t-skjorte var over. Nå ventet midtvinters seilas over nordatlanteren. Skipperen
og hans medoffiserer hadde ingen tanker om
å sette røyler underveis og sendte for sikkerhets skyld mannskap til værs med ekstra
seising.

Lavtrykkene stod i kø, det ene dypere enn
det andre, og det varte ikke lenge før en
storm gjorde oss visitt. Med 45 knops vind
fra vestlig hold, og med bare en stump og
de tre stengestagseilene pluss en klyver satt,
bar det skummende av sted. Men Christian
Radich taklet fråden på beste vis, skulle man
ha sett slik eleganse! Det slingret voldsomt,
javel, og verst hadde nok stuert Svein Tvetenstrand og hans medhjelpere det i byssa,
men tror du ikke de vartet opp med festmiddag likevel? Andebryst med blomkålpuré, slå
den!
Vinden løyet såpass etter hvert at vi kunne
sette de to andre stumpene og et par merser,
selv storseil og fokk fikk stå en stund, før
det igjen frisknet til. Vi seilte opp mot 200
nautiske mil i ettmålet, og etter elleve døgn
i sjøen fra Bermuda, kunne vi gå på land i
Horta på øya Faial i Azorene. Der invaderte
vi sagnomsuste Peter’s Sport Bar, vannhull
og samlingspunkt for de fleste atlanterhavsseilere.
Selve toktet ble avsluttet i Ponta Delgada på
øya St. Miguel noen dager senere.
Jeg tror jeg har alle medseilere med meg
når jeg takker for flotte dager om bord på

For Stiftelsen:
Styreformann Olav Sollie
Direktør Einar Corwin

Kjære venner
Et spesielt år er lagt bak oss, og
en spennende fremtid går oss i møte!
75 års jubileet ble feiret med en rekke spesielle
arrangementer, omvisninger, fjordturer og tokt.
Først en markering av sjøsettingen, det skjedde
allerede i februar. Så kom hovedfeiringen, hele tre dager til
ende, med start i Oslo
Rådhus 15. juni, der vår
høye beskytter kronprinsen var til stede. Vi ble
samme kveld utnevnt til
Oslo ambassadør for 2012,
og var med på en fjordtur
senere samme dag. Da fikk
skipet en kjærkommen
jubileumsgave
fra Venne4

D irektørens

hjørne

foreningen. Tusen takk for at dere bidrar som dere
gjør! De påfølgende to dagene var det jubileumsturer for hele befolkningen.

strøk. Det er allerede bestemt at vi skal gjenta suksessen kommende vinter. Så da er det bare å be om
ekstra fri, og gripe sjansen mens den ennå er der.

Tradisjonelt deltar vi om sommeren i Tall Ships Races.
Men i jubileumsåret ville man i stedet feire Christian
Radich med sommertokt langs Norskekysten. Skipet
rundet Nordkapp to ganger, og besøkte mange små
og større steder under veis, til glede for befolkningen og de mange medseilerne. Så ble det sannelig
jubileumstokt over Atlanterhavet, og toktene ble
fulltegnet! Første etappe til Karibien ble avsluttet
før jul, og den mer utfordrende returen endte på
Azorene 3. februar. Alle aldersgrupper var representert, fra 18 til 76, og vi dynges ned av hyggelige
tilbakemeldinger fra de mange som virkelig har fått
en opplevelse for livet. Toktene viser at vi kan utnytte vintersesongen med store opplevelser i sydlige

Venneforeningen har med iver og kløkt benyttet
jubileumsåret til å verve mange nye medlemmer.
Det gleder meg veldig å se at medlemsmassen nå er
høyere enn noen gang i de siste 10 årene.
Uten støtten fra Venneforening og sponsorer, og
den lidenskapelige kjærlighet som vises av offiserer
og øvrig besetning, ville ikke Christian Radich kunnet operere som seilende kulturminne.
Takk for at dere støtter oss!
Einar Corwin
Direktør

seks på terningen
Christian Radich. Den faste besetningen var enestående, ikke minst
imponerte de med sine pedagogiske
evner, der de tålmodig lærte oss hva
gording og gitau var, og hvor store
mersefall var å finne. Hos offiserene
i bestikket var vi alltid velkomne om
det var noe vi lurte på, og på forre
banjer kunne vi hver dag kaste oss
over et overdådig matbord.
Men vi medseilere har også noe å
takke hverandre for. Vi bodde tett på
banjer’n, og en eller annen ed kunne
nok høres når vi tumlende tørnet til
for å komme oss på vakt en mørk
nattetime. Samtidig var det denne
nærhet som sveiset oss sammen, ikke
bare som mannskap, men også som
venner.

Foto: Olav Bakken

Samstemmig lar vi oppfordringen
gå videre: Send Christian Radich på
atlanterhavstokt også neste vinter.
Terningkast seks!

Årets konfirmasjonsgave
Et tokt med Christian Radich er en
helt spesiell konfirmasjonsgave fra
den som vil gi konfirmanten en
opplevelse for livet. Man kan velge
om man vil kjøpe gavekort på et
visst beløp eller om man vil reservere plass på et av sommerens tokt.
Uansett får konfirmanten et pent
gavekort fra Christian Radich. Aldersgrense for å seile alene, samt på
regattaene, er 15 år.

SISTE NYTT
På bakgrunn av alle positive tilbakemeldinger og den store responsen vi fikk på
Atlanterhavstoktet, har styret i Stiftelsen
besluttet at vi skal gjennomføre et nytt
Atlanterhavstokt vinteren 2013/14.
Mange av de som var med på toktet sa at
de hadde fått realisert sin livs drøm og nå
gleder vi oss til igjen å arrangere to nye
tokt over Atlanteren i løpet av november
– januar, et vestover og et østover.

5

Christian Radichs Venner
deler ut stipend til ungdom
Christian Radichs Venner utlyser
et stipend som skal gis til en
ungdom i alderen 16-25 år,
som er opptatt av sjøliv, og
sjømannskap og ikke minst livet
ombord i en skikkelig seilskute
som Christian Radich.
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Stipendiet deles ut til den som:
1. Leverer den beste besvarelsen i form av
en norsk stil eller power point presentasjon som har tittelen:”Skoleskipet Christian Radich´s historie og dens meritter
som regattaseilskute.
2. Gjennom intervju med en oppnevnt jury
for stipendiet, fremstår som en person,
som er genuint glad i sjølivet og opptatt
av sjømannskap.

Stipendiet er på ca 8.000,-kroner og skal
dekke kostnadene for ca. en ukes tokt som
medseiler ombord på Christian Radich.
Frist for innsending av svar på oppgaven,
merket “stipend” er 31. mai 2013, sendes til:
Christian Radichs Venner
v) Halfdan Kverneland Olafssøn,
halfdan.olafsson@online.no
Har du spørsmål om stipendiet, kan du sende
oss en mail til addressen ovenfor.

Fjordturer 2013
Fjordturene er nå lagt ut på www.radich.no. Du kan bestille plass direkte på nettsiden vår eller på Billettservice.no. Det gjør det mye enklere
for dere som ønsker å sikre dere plass om bord på en av fjordturene
med Christian Radich. Dette gjelder ikke venneturen, en egen invitasjon
til denne turen sendes medlemmene i venneforeningen. Flere turer er
under planlegging, blant annet det populære bluescruiset, følg med
på www.radich.no
Årets Vennetur
Søndag 26. mai: Seilasen er en hyggetur på fjorden med avgang kl 1200 og retur ca kl 1600. Ved dårlig vær vil vi være
tilbake noe tidligere. For medlemmer med
betalt kontingent er turen gratis. Ønsker du
å ta med venner på turen er de velkomne
til å tegne medlemskap på kaia før avgang,
dersom ledig plass.
Det serveres reker til de voksne og pølser til
barna. Maten betales ved ombordstigning,
kr 100,- for voksne og kr 50,- for barna.
Dagstur
Tirsdag 28. mai: Bli med på en hyggelig
formiddagstur med Christian Radich. Turen
passer godt for et uformelt kundemøte eller
for noen kolleger eller venner som ønsker
en sommeravslutning. Uansett hvem du
ber med deg, er noen timer på fjorden en
hyggelig opplevelse. Rekebuffet er inkludert
i prisen. Drikke kjøper du om bord. Prisen er
kr 500,- pr. person.

Sjørøvertokt
Søndag 16. juni: Våre populære sjørøvertokt er blitt en tradisjon til glede for små og
store sjørøvere! Den fryktede Kaptein Rødskjegg, Kalle Kanon og Jern-Harry gjør livet
farlig om bord for noen timer. De holder
show for både små og store fra kl. 12001500. Rekebuffet til de voksne og pølser til
barna er inkludert i prisen. Mineralvann etc.
kan kjøpes om bord. Prisen for voksne er kr
500,-, mens barn betaler kr 250,Kveldstur
Lørdag 15. juni: Vi har engasjert Bodil
Niska, en av landets mest populære jazzartister til å underholde på årets kveldstur med Christian Radich! Vi satser på stor
stemning i den lyse sommernatten. Avreise
fra Akershuskaia kl 1715, ankomst kl 2215
og gjestene får servert rekebuffet. Turen
koster kr 690,- pr. person. Drikke kjøper du
selv om bord.

L eder

Vind i seilene
Ved inngangen til det nye året nådde
Christian Radichs Venner et viktig mål, og
har nå mer enn 1000 medlemmer! Medlemsveksten er ikke kommet av seg selv, men takket være iherdig innsats fra medlemmene,
styret og Stiftelsens medarbeidere. Venneforeningen har vært representert med egen
stand på Sjøen for Alle og Kontoret har
vervet i forbindelse med reiselivsmessen. I
tillegg har ivrige styremedlemmer drevet informasjons- og vervevirksomhet på fjordturer og sommertokt. Sist, men ikke minst, ser
vi at kampanjen Verv-en-venn gir resultater.
Jeg vil takke alle for en flott innsats!
Venneforeningens formål er som kjent å
bevare Christian Radich som sjøgående norsk
fullrigger. Både venneforeningen og skuta
lever opp til denne forventningen. Christian
Radich har gjennomført et særdeles vellykket
Atlanterhavstokt hvor sjøegenskaper og unike
kapasitet som læringsplattform og teambygging har vært testet i praksis. Det er flott
at vi har en oppegående stiftelse som evner
å se mulighetene til å arrangere slike tokt og
gi «vanlige folk» en mulighet til å oppleve en
fullrigger på langfart! Og mens dette skrives,
er skuta igjen et ekte skoleskip for kadetter i
Sjøforsvaret, hvor hun nok en gang demonstrer verdien av skoleskipskonseptet. For å
drive et seilende skoleskip trengs det penger,
faktisk mange penger. En del av pengene
kommer fra sponsorer, mye tjenes inn ved
salg av medseilerplasser, charter og fjordturer. Og noe kommer fra venneforeningen.
Flere medlemmer betyr mer penger til driften av skuta, og det er viktig. Men like viktig
er det at vi blir flere ambassadører som kan
spre det glade budskapet om hvorfor Norge
trenger sjøgående, seilende skoleskip. Hvis
vi arbeider systematisk for å få dette til, vil
venneforeningen være en viktig bidragsyter
til å nå målet, en seilende fullrigger. Venneforeningen vil arbeide videre med dette,
og se hvordan vi best mulig kan
involvere medlemmene for å
nå dette målet.
Jeg takker for støtten dere
gir, og ønsker alle et godt
og minnerikt «Radich-år».

Beste hilsen
Jørgen Berggrav
Styreleder
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Innkalling til årsmøte
i Christian Radichs Venner
Tid: Tirsdag 9. april 2013 – kl. 18:00
Sted: Stiftelsen Skoleskipet Christian
Radichs lokaler på Akershusstranda 9,
Skur 32
NB: Møtepapirer legges ut på
www.radich.no/venneforening
eller fås ved henvendelse til
Stiftelsens kontor på tlf. 22 47 82 70
eller e-post postmaster@radich.no

AGENDA
1) KONSTITUERING
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen
d) Opptak av navnefortegnelse
e) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.
2) ÅRSBERETNINGEN OG REGNSKAP
a) Gjennomgang av årsberetning
b) Gjennomgang av regnskap og
revisorberetning
c) Godkjenning av begge.
3) VEDTEKTENE
a) Evt. forslag til justering av vedtektene
4) HANDLINGSPLAN FOR 2013
a) Gjennomgang og godkjennelse
5) BUDSJETT OG ÅRSKONTINGENT
a) Gjennomgang og godkjenning av
budsjett
b) Fastsette årskontingenten
6) VALG
a) Styre
b) Revisor
7) AVSLUTNING

Forfriskninger er tilgjengelig
ved møtets begynnelse. Kaffe
og kaker serveres ved avslutning.
STATUSRAPPORT FRA CHRISTIAN RADICH
ved direktør Einar Corwin.
Hjertelig velkommen
med vennlig hilsen fra styret i Christian
Radichs Venner
Jørgen Berggrav
Styreleder
På årsmøtet har medlemmer én stemme
hver. Fraværende medlemmer kan avgi
skriftlig stemme eller gi fullmakt til en
annen. Fullmakten leveres til styret.

The Tall Ships Races 2014
I 2014 vil The Tall Ships Races besøke de norske
byene Fredrikstad og Bergen. Det blir storslåtte
program, som disse bildene fra tidligere arrangement
i Fredrikstad viser. Året etter er Ålesund og Kristiansund norske vertshavner. Forberedelsene er allerede
igang og vi har bedt om en statusrapport fra
vertshavnene Fredrikstad og Bergen.
Fredrikstad 12. – 15. juli

Bergen 24. – 27. juli

Fredsseilerne vil få kurs i ledelse og teamarbeid, opplæring i demokrati
og fredsbygging, samt trening i konfliktløsning og dialog. Opplæringen
vil gå som en seminarrekke ca et halvt år i forkant av seilaset.

Sjøfartens rolle under seil var av avgjørende betydning for Norges selvstendighet, og arrangementet i Bergen vil være en perfekt ramme for
markering av Grunnlovsjubileet. Vi ønsker å se fremover og synliggjøre
at seilskutene dannet grunnlaget for at vi fremdeles er å regne som en
stor og viktig sjøfartsnasjon.

”I 1814 kom svenskene - i 2014 kommer hele verden”.
Med 200-årsjubileet som bakteppe vil The Tall Ships Races Fredrikstad
samarbeide med Østfold 2014 om et ”fredsseilas” der ungdommer fra
hele Østfold gis anledning til å være med på en unik reise. Fredsseilaset vil være en av hovedsatsningene til Fredrikstad i forbindelse med
grunnlovsjubileet, og vil bli knyttet opp mot hendelsene i 1814 og den
pågående markeringen i Norge og Østfold.

Det er nå bare 500 dager igjen til skutene anløper Fredrikstad og entusiasmen er stor. Den 19. februar var STI på besøk for å se om kaiområder og planer er i rute. Mye jobb ligger foran oss det neste året, men
responsen fra folk som vil være frivillige er overveldende. Vi anbefaler
dere å gå inn på You Tube og søke ‘Tall Ship Fredrikstad’ - en flott liten
film som Netron har laget venter på dere.

Forberedelsene går for fullt i sjøfartsbyen Bergen! Et stort og entusiastisk engasjement er å finne i de etablerte arbeidsgrupper og komiteer
som skal drive frem arrangementet. Våren 2013 ønsker man å få på
plass flest mulig sponsorer slik at man kan sikre noen helt uforglemmelige dager i Bergen for både publikum og mannskap.

Vi skal utfordre og gjøre vårt beste for å gjøre seilskutene og maritime tradisjoner enda mer attraktive for de unge. Bergens stolthet, og
hundreårsjubilanten, SS Statsraad Lehmkuhl, vil bli behørig feiret og
seilskuter verden over er invitert. Les mer på www.tallshipsbergen.no
og følg oss på www.facebook.com/tallshipsbergen
Håkon Vatle, prosjektleder

Bjørg Johnsrud Western, prosjektleder
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Stipend fra NSTA til ungdom
som vil seile Tall Ships Races
The Tall Ships Races er en årlig internasjonal
skoleskipsregatta med og for ungdom i regi av
Sail Training International. Formålet med The
Tall Ships Races er å gjøre det mulig for unge
mennesker av alle nasjonaliteter å konkurrere
sammen på havet, ved å seile, og å oppleve
vennskap og utfordringer under selve konkurransen og arrangementene rundt.
I 2013 går regattaen mellom Århus (Danmark),
Helsinki (Finland), Riga (Latvia) og Stettin
(Polen).
Ungdommer mellom 15 og 25 år kan søke om
stipend fra NSTA – Norsk Seiltreningsallianse.
Les mer og send inn din søknad innen 1. Juni
2013 på www.nsta.no
Har du spørsmål om TSR eller om det å være
mannskap? Kontakt gjerne den norske representanten i Sail Training International.
Sigurd Molstad Dale på
smd@vikenfiber.no / 91390606 (kveld)

Christian Radichs Venners utstilling på “Sjøen
for alle” i 2012, med besøk fra Fredrikstad.

Christian Radichs
Venner 2013
Styremedlemmene i Christian Radichs Venner
ser med glede at medlemstallet har økt i
Jubileumsåret. I 2013 setter vi oss nye mål om
å fortsette å øke medlemsmassen. Kampanjen
Verv en Venn, er dessuten en invitasjon til
våre medlemmer som ønsker å delta i verving
av medlemmer. Dette vil medvirke til å styrke økonomien, som bidrag i forbindelse med
restaurering, utskifting og nødvendig vedlikehold av Christian Radich. Gjennom arbeidet
med verving bidrar venneforeningen samtidig til å markedsføre Christian Radich som
maritim kulturbærer, spesielt for Oslo og kystbefolkningen på begge sider av Oslofjorden.
Vervekampanjer rettet mot ulike grupper må
derfor fortsatt ha høy prioritet i venneforeningens arbeide, enten det skjer på fjordturer,
seiltokt eller ved landligge.
Utgivelsene av Christian Radich Nytt (vår) og
Seilskipene (høst), er viktige virkemidler for
å holde medlemmene orientert om hva som
skjer med våre tre flotte seilskip. Vi mener at
dette er med på å holde vedlike interessen. Vi
retter en takk til våre annonsører, som bidrar
til at vi kan trykke et større opplag. Vi har
derfor økt opplaget og dette gjør at vi kan
nå enda flere. Vi tar gjerne i mot ønsker fra
våre medlemmer om type innhold som kan ha
interesse og minner om at det er anledning til
å sende oss historier og bilder.
Vår hjemmeside www.radich.no/venneforeningen blir godt besøkt og oppgraderes jevnlig.
Sammen med Christian Radich Nytt og facebooksiden vår, gir dette gode muligheter for å
holde seg orientert om fullriggeren og venneforeningen. Under Atlanterhavstoktet, kunne
vi sitte her hjemme og nesten få følelsen av at
vi var om bord, takket være øyeblikksbilder fra
medseilerne og muntre kommentarer fra landkrabbene. Vi oppfordrer alle til å bli venn med
oss på facebook, «like» innleggene og dele
dem med andre.
Den årlige venneturen for våre medlemmer
har vist seg å være av stor interesse. Det er
en hyggelig møteplass for både medlemmer
og styremedlemmer. I år inviteres det til tur
søndag 26 mai kl. 1200. Vi var 215 medlemmer om bord i fjor. Nærmere informasjon om
turen og påmelding kommer senere.
I mellomtiden ønsker vi i Christian Radichs
Venner nye medlemmer velkommen og setter
stor pris på våre trofaste medlemmer.

MøllerGruppen
har vært
stolt sponsor av
Christian Radich
siden år 2000!

Christian Radich
takker

annonsører og støttespillere

Stolt hjemmehavn
til Christian Radich

vil du annonserE
i magasineT?
Kontakt Gunnlaug Nilssen

gunnlaug.nilssen@cox.no

Mobil:
(+47) 930 26 540
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«Endurance» ex «Polaris» var nest siste seilskip bygget ved Framnæs Mek. Værksted i 1912 - og den siste ble «Christian Radich» i 1937.
Modell ved Norsk Maritimt Museum.

Fra «Endurance» til «Christian Radich»
Det var ikke helt tilfeldig at Framnæs Mek.
Værksted i Sandefjord ble valgt til å konstruere
det nye seilførende skoleskipet da kontrakten om
å bygge Christian Radich ble undertegnet den 8.
januar 1936. Verkstedet hadde 120 års ubrutt
tradisjon med bygging av seilskip, og dette var
en rekord ingen andre verksteder i Norge kunne
vise til. Samtidig tilbød Framnæs det laveste anbud av til sammen 11 norske verksteder.
Den forrige seileren var den tremastede skonnertbarken «Polaris» som ble sjøsatt den 17.
desember 1912, det første skipet som var konstruert og innredet for å frakte turister på isbjørnjakt- og opplevelsesturer i polare farvann.
Skipet var tegnet av Ole Aanderud Larsen ved

Framnæs og bygget under ledelse av skipsbyggmester Johan Chr. Jacobsen.
«Polaris» hadde en rigg som var enkel å håndtere
og et kraftig eikeskrog som var kledd med stålplater i vannlinjen. I tillegg til seilførende rigg var
det montert en kullfyrt dampmaskin på 350 hk.
Den gamle byggmesteren ved Framnæs, Johan
Chr. Jacobsen, hadde tidligere konstruert og
bygget bl.a. polarskipene «Antarctic», «Scotia»
og «Belgica» da han var ansatt ved skipsverftene
i Drammen og Svelvik. Hans konstruksjonstegninger ble samtidig benyttet ved Framnæs og
andre verksteder.

De tre seilførende skipene var opprinnelig bygget som selfangstskuter, men ble senere solgt
og utrustet som ekspedisjonsfartøyer til polare
farvann.
«Polaris» ble opprinnelig bygget for den belgiske
polarforsker Adrien de Gerlache og hvalfangstreder Lars Christensen, men selskapet fikk økonomiske problemer, og skipet ble solgt til den
britiske polarforskeren Sir Ernst H. Shackleton
for 250 000 kroner. Skipet blir omdøpt til «Endurance» og skulle benyttes til Shackletons Imperial Trans-Antarctic Expedition, en ekspedisjon
som endte med at skipet ble knust og skrudd
ned av ismassene i november 1915.

«Endurance» innefrosset i 10 måneder
før den ble knust og skrudd ned av ismassene
i november 1915.

Chrristian Radich klar for stabelavløpning på Framnæs
Mek.Værksted i 1937
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I 1929 ble Polarskipet “Fram” slept til
Framnæs Mek. Verksted, der skroget ble
istandsatt og opprigget under ledelse av
kaptein Otto Sverdrup. Verkstedet bekostet
det meste av arbeidene med bidrag fra
hvalfangerne i Sandefjord.
Da Christian Radich skulle bygges hadde
Framnæs fortsatt fagfolk som hadde vært
med på å bygge og rigge de tidligere
seilskipene. Direktør Christian Blom ved
Marinens Hovedverft i Horten hadde produsert hovedtegningene, mens alle detaljtegningene ble utført ved Framnæs
etter spesifikasjoner fra Blom.
Hans Kr. Linglem tegnet den nye riggen
under fagkyndig støtte fra gamle, men
kunnskapsrike riggerformann Hansen.
Tømmermann Mathisen hadde vært med på
byggingen av «Polaris», og ingeniør Magnussen hadde i sin tid produsert tegninger
til et par skonnerter. De første seilene til
Christian Radich ble sydd av gamle seilmaker Antoni Evensen, tilsammen 27 seil
med et totalt seilareal på 1360 m2.
Det nye skoleskipet ble bygget som en
tremastet fullrigger, 205 fot langt, 31 fot
bred, dybde 16 fot og utstyrt med en 220
hk. dieselmotor fra Deutsche Werke AG i
Kiel. Christian Radich ble sjøsatt den 5.
februar 1937 og prøveturen med påfølgende overrekkelse til Oslo Skoleskib fant
sted den 17. juni, og den 21. juni kunne 57
elever fra «Statsraad Erichsen» gå om bord
i det nye skipet.
Den totale prisen på skoleskipet ble i
1937 på 650 000 kroner. Dette beløpet
ble inndekket av grosserer, skipsreder og
rittmester Christian Radichs opprinnelige
testamente fra 1884 på 90 000 kroner (nå
blitt til 108 000), Norges Rederiforbund
bevilget 150 000 kroner i tillegg til private givere og institusjoner. Salget av de
tidligere skoleskipene «Transatlantic» i 1917
og «Statsraad Erichsen» i 1937 kunne muligens også ha bidratt noe til dekning den
totale kjøpesummen.
Gamle «Endurance» ligger forhåpentligvis
fortsatt under to meter tykt lag med pakkis
på tre tusen meters dyp i Weddellhavet - og
i 2014, 100 år etter starten på ekspedisjonen til Antarktis, skal Woods Hole Oceanographic Institution forsøke å finne vraket
ved hjelp av et fjernstyrt undervannsfartøy.

«Captains Corner»

Erfaringer med å navigere
i fremmede farvann
Uten god planlegging kan aldri et Atlanterhavstokt bli vellykket. Da vi fikk vite at det var
bestemt å seile til Karibien, startet vi med en
gang et viktig forarbeid. Vi fikk vite at det var
ønskelig å reise fra Las Palmas 25. november,
seile til Karibien, for så å komme tilbake i første
uken av februar.
Vind og strøm er avgjørende for hvilken rute vi
ville velge. Det første som var klart for oss var
at det ikke ville by på særlige problemer å seile
fra Las Palmas til Karibien. Grunnen til det er
at både vind og strøm på de breddegradene går
vestover. Ruten omtales av den grunn som ”melkeruten” over Atlanteren. Men vinden kan være
lunefull underveis. Plutselig kan vi rammes av en
”squall”, som er en kraftig, men kortvarig vindbyge. Om dagen kan vi se på skyformasjonene
hvor det oppstår og berge seil i tide. Om natten
ser vi lite, og derfor må seilføringen reduseres
før kveldsmørket kommer. Om morgenen kan vi
igjen sette mer seil.
Det ble også tidlig klart at det ville være vanskelig å komme tilbake til utgangspunktet Las
Palmas. Den korteste vei gir motsatte forhold,
motvind og motstrøm! Det gjorde det umulig
å rekke tilbake til Las Palmas i tide. Men lenger
nord i Atlanteren er det mer varierende strøm
og vind. I tillegg går det ofte en serie lavtrykk
langt nord. Og sør for lavtrykkene blåser det
vestavind i nordatlanteren. Kommer man for
nær lavtrykkene, kan vinden bli ubehagelig
sterk, men holder man seg på passe avstand kan
man få en god bør.

Vi kontaktet Sjøforsvaret om dette, og de godtok at de kunne starte vårtoktet sitt i februar
på Azorene i stedet for på Las Palmas. Azorene
ligger godt nord for Las Palmas, vi kunne derfor
velge en mer nordlig rute på returseilasen, og da
var planen klar. Ruten ble lagt fra St. Marteen,
nord i Karibien, så rett nordover til Bermuda. Der
kunne vi fylle opp diesel i tilfelle mye motvind
mot Azorene. Østover fra Bermuda kunne vi
håpe på å seile korteste vei, men lavtrykkenes
posisjon måtte avgjøre hvor langt nord vi ville
gå.
Etter vel utført seilas kan vi vel si at planen holdt
veldig bra. Vi fikk noen dager med uventet motvind etter starten fra Las Palmas, vi fikk også
noen dager med vindstille underveis. Da ble
tålmodigheten til enkelte satt på prøve.
På veien tilbake ble det mest seiling, varierende
vinder, men godt innenfor hva vi kunne tåle. Et
stort stomsenter kalt ”Veronica” ble dannet av
polarvinder som sirklet over Alaska, delte seg og
dro sørover, men var ventet å dreie mot øst i tide.
Det holdt også stikk, og vi kunne seile i god og
sterk vind, uten at det ble ubehagelig.
Takk for fantastiske dager om bord!
Jens Joachim Hiorth (kaptein Las Palmas – Karibien)
Clas Jagdum (kaptein Karibien – Azorene)
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Båsen på Christian Radich
Eyolf Haug er så å si vokst opp med
seilskuter. Hans far har vært båtsmann både på Christian Radich,
Statsraad Lehmkuhl og S/S Danmark.
Eyolf husker godt da han var med
faren sin om bord eller på verksted i
skoleferiene, spesielt lukten om bord
i skutene! Sånn sett var det ikke
fremmed for unge Eyolf å søke seg
som frivillig om bord på Christian
Radich.
Miljøet er lite og det har alltid vært en god arbeidsutveksling mellom skutene som førte til at
blant annet Eyolf fikk jobb på Statsraad Lehmkuhl som jungmann og senere ble leid inn som
riggmannskap på Christian Radich. Da tok de
ned formasten, stump og fokk ble heist med
kran, masten skulle vedlikeholdes og males og
det var mye manuelt arbeid. Tidligere jobbet
man to måneder om bord og hadde en måned
fri i sesong. Det var kun en kjernebesetning som
jobbet med vedlikehold om vinteren mens skuta
lå i opplag.
Eyolf har prøvd forskjellige ting, blant annet en
militær karriere, men har hele tiden kommet tilbake til seilskipene, først som frivillig, deretter
jungmann, som lettmatros, matros og nå som
båtsmann på Christian Radich. Hvorfor? spør vi
Eyolf – ”Det er mye ære og prestisje i å være
om bord på disse historiske skipene” sier han
og fortsetter: ”Ingen dag er lik og vi får virkelig
brukt våre kreative evner og håndverksmessige
kunnskap når ting om bord skal løses. På Christian Radich tyr vi ikke til kjappe moderne løsninger, selv om faren min nok ville gremmes om
han så noen av løsningene vi bruker i dag. Men
vi skjuler det moderne så godt vi kan”, forter han
seg å si med et smil.
Den største forskjellen fra da pappa Haug var om
bord er nok disiplinen og fleksibiliteten, mener
Eyolf. I dag er det strenge hierarkiet om bord
borte, respekten for de overordnete er tuftet
på respekt fremfor frykt. Fleksibiliteten er også
større i dag, mener Eyolf og det begrunner han
med at skuta i dag seiler med betalende medseilere fremfor elever. Tidligere hadde man et
skoleopplegg som skulle følges, mens firmaer
som leier skuta til tokt i dag, forventer kanskje
noe utenom. Og da prøver vi å strekke oss så
langt vi kan, selv om skuta må seiles og vi er

avhengige av at vaktlagene fungerer.
De ansatte om bord har ervervet seg en god
pedagogisk erfaring, det er mye takket være Sjøforsvarets kurs om bord, i følge Eyolf. ”Vi har
lært mye av måten de driver lederskap på under
kursene de har om bord og dette overfører vi
til de sivile medseilerene og skoleklassene vi har
om bord”.

Om bord er det mye jobbing med 10 timers vakter, men når han er på fri har han god tid til sine
mange hobbier og ikke minst til å være pappa
på heltid. Sønnen Emil har vært om bord med
barnehagen flere ganger, han er stolt av Christian Radich og pappas yrke. Kanskje han blir 3.
generasjon Haug som vil mønstre på Christian
Radich? –” Det må han få velge selv når den tid
kommer,” avslutter Eyolf.

I dag er mannskapet 6 uker om bord og har 6
uker fri. Denne friheten setter Eyolf stor pris på.

Vi gratulerer
Christian Radichs mannskap ivaretar en historisk tradisjon og de innehar en enorm kunnskap
om sitt fagfelt. Dette er kunnskap som er svært
viktig å ta vare på for fremtiden. Vi synes derfor
det er viktig å ha lærlinger om bord som kan
videreføre kunnskapen til kommende generasjoner. Om bord på Christian Radich er det et

nordisk mannskap, bortsett fra Marco, som er
nederlender. Alle snakker norsk, men når vi er på
sommertokt med medseilere fra hele verden, er
språket om bord engelsk.
Begge lærlingene våre, Kristoffer og Andreas
fyller 20 år i år. Vi kan også gratulere 1. sty-

rmann Henrik Wrede, matros Carl Fredrik S.
Wramler og kokken Veronica Andresen som blir
30 i løpet av året. Maskinist Per M. Kristiansen
fyller 40 år i 2013. Gratulerer til alle sammen.

Medlemskap
– hva får du
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom årene har Christian
Radichs Venner bidratt med store økonomiske bidrag til skuta, ikke minst
takket være medlemskontingenten. Derfor er hvert medlem viktig for oss og
vi gir en liten velkomstgave til nye medlemmer. For mange av våre medlemmer
er venneturen med Christian Radich vårens store høydepunkt.
For enkelt- og familiemedlemmer:
•
•
•
•
•
•

Gratis fjordtur arrangert av Venneforeningen
10 % rabatt på suvenirer i butikken i Skur 32 og ombord
Pin og kulepenn/logo
Brodert tøymerke, stickers/klistremerke
Medlemsbladet Christian Radich Nytt og Magasinet Seilskipene
Medlemmer kan velges inn i styreverv

For livsvarige personlige medlemmer og
forenings- og firmamedlemmer (får i tillegg):
• Christian Radich crest

JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM!
Yes, I want to be a member!

Det er enkelt å bli medlem av venneforeningen, du sender en e-post med følgende informasjon til:
Postmaster@radich.no eller fyller ut vårt medlemsskjema på www.radich.no/medlemskap.
Eller send til Christian Radichs Venner, PB 666, Sentrum, 0106 Oslo

Fill in and send e-mail to: postmaster@radich.no
Navn / Name
Fødselsdato og år / Birthdate
Adresse / Address
Postnr. / PO
Sted / Town
Land / Country
E-post / E-mail
Tlf. / Phone
Ønsket medlemskap / Type of membership

Medlemsskap og priser / Type of membership and prices:
Enkeltmedlem / Single personal membership......................................................................kr 300,- pr. år (pa)
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år / Single personal membership up to 26 years..................kr 150,- pr. år (pa)
Familiemedlem / Family membership......................................................................................kr 500,-pr.år (pa)
Livsvarig medlem / Lifelong personal membership.............................................................kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte / Associations + comp. u. 50 employees.............kr 2500,- pr. år (pa)
Bedrifter over 50 ansatte / Companies, more than 50 employees ...............................kr 5000,- pr. år (pa)

Verv en venn!
Vi har mange lojale medlemmer og takker alle dere som har vervet nye medlemmer til CRV i løpet av jubileumsåret 2012.
Vi fortsetter suksessen med å invitere deg som er medlem til å verve et nytt medlem, og du får tilsendt en vervegave fra
suvenirbutikken. Send en e-post med opplysningene til Postmaster@radich.no eller fyller ut skjemaet på www.radich.no/verv-en-venn
Eller send til Christian Radichs Venner, PB 666, Sentrum, 0106 Oslo
Fylles ut av deg som verver:
Opplysninger om nytt medlem:
Navn
Adresse
Postnr.
Sted
Land
E-post
Ønsket medlemskap

Medlemsskap og priser / Type of membership and prices:
Enkeltmedlem.................................................................................................................................kr 300,- pr. år (pa)
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år.........................................................................................................kr 150,- pr. år (pa)
Familiemedlem ..............................................................................................................................kr 500,-pr.år (pa)
Livsvarig medlem ..........................................................................................................................kr 5000,-
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666 Sentrum - 0106 Oslo
Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Ta en kikk i

skattekisten
Piquet T-skjorte
kr 195,Her er et lite utvalg av ”Christian Radichs” suvenirer. Endelig er Windjammer- DVD`en kommet
på markedet, nytt av året er også de praktiske
metallkrusene. På www.radich. no kan du se hele
utvalget, de kan kjøpes på skuta eller kontoret.

Hettegenser
kr. 350,-

Christian Radich-boken
kr. 298,Minnemynt
kr. 100,Windjammer
DVD kr 275,-

Headband kr 50,Metallkrus
kr 175,-

Caps kr 150,-

GRASROTANDELEN
Som ”Grasrotandel”- spiller hos Norsk Tipping går fem prosent av innsatsen direkte
til ”din forening”. Støtten endrer verken premieutbetalinger eller vinnersjanser.
Kommisjonæren selger spillekort for å knytte deg til Grasrotandelen. Støtt Christian
Radichs Venner – org. Nr. 990569800! Strekkoden til høyre kan du levere til din
kommisjonær, da blir du automatisk registrert. Se også www.grasrotandelen.no

