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Spennende tider

”Det er spennende tider, men det er vi vant med, og
vi skal sammen klare brasene”. Slik avslutter Stiftelsens direktør sin betraktning av ”rikets tilstand”, på
side 3. Vår oppgave er å bevare Christian Radich som
et levende kulturminne; rammebetingelsene for å få
dette til har gjennom skutas 79-årige historie ofte
vært svært usikre. Derfor varmer det ekstra når vi leser
om Sophies og Thomas` inntrykk fra deres lærlingtid
som nå nærmer seg slutten. Her er det nok mang en
skoleskipselev fra tidligere som kjenner seg igjen! Det
er viktig å ta vare på tradisjonene og det er viktig å
ha tid til å kjenne på seg selv som menneske i denne
tekniske verden vi lever i. Mestring og vennskap er
et tillegg som elevene får om bord på skuta, og det
samme hører vi fra andre medseilere, enten de er på
skoletokt, firmatokt eller sommertokt.

N Y T T 1/2011

Vi jobber nå med sommeren, den første regattaen er
allerede utsolgt, og det skjønner vi når vi vet at det
er 60 år siden den første Tall Ships Regattaen gikk fra
Torbay til nettopp Lisboa. Hvordan det hele startet kan
du lese mer om på side 14. En beskrivelse av alle sommerens tokt finner du på side 4, fjordturene på side 6. I
år kommer invitasjonen til årets vennetur i magasinet,
også på side 6. Sett av dagen og meld deg på Vennetur,
den er skutas takk til alle dere viktige støttespillerne i
Venneforeningen.
I redaksjonen:
Ida Rosenvinge, redaktør og Ragnar Kvam jr.
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: Kari Heggen
Grafisk form: Cox
Trykk: Bodoni
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!
Ved å være aktiv på våre facebook– sider, er du med på
å spre viktig kunnskap om Christian Radich.
Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil.
2

Foto: Jens Joachim Hiorth

Nå er vi vant med sjøen
Vi intervjuer Sophie Steffens og
Thomas Solbakken som er lærlinger om bord dette skoleåret.
Det er viktig for oss å få elevenes
vurderinger nå som skoleåret
nærmer seg slutten.
I begynnelsen, toktet i Skagerrak, da var det
mye sjø og vi kjente ikke bevegelsene. Sophie forteller at hun ble ganske sjøsyk, mens
Thomas sprang med kjeks og vann, han
klarte seg bedre. Men mange viste grønne
ansikter. Men senere, nei bare en sjelden
gang, nå er vi vant med sjøen.

Riggen det er høyt opp, hvordan
har dere opplevd det?

-Vi har begge vært spent på høydene,
Sophie har vært på høyde med røylen,
men ikke gått ut på råa. Men hun har vært
mange ganger på bramråa. Hun følte nok
et lite press for gå opp de første gangene,
at hun burde gjøre det for å kunne være
med på skuta. Men i dag mestrer hun det
fint. Det er som alle de andre, det er forskjell fra elev til elev. Men det aksepteres
også at man ikke kommer helt opp. Thomas
forteller: -Jeg har tidligere ikke trives med
høyder, og var veldig spent. Kroppen min
skalv som et aspeløv første gangen, og jeg
tvilte på om jeg noen gang skulle mestre det.
Men etter hvert overvant jeg høydeskrekken,
og i dag er det bare fantastisk å mestre det.
Jeg har vært og kjent på formastas lanterne

til og med. Jeg vil gå så langt som å si at
riggtrening er avhengighetsskapende! Ja,
det mener jeg virkelig. I dag må jeg ha min
ukentlige dose, det føles som et adrenalinkick.

Hva lærer dere om bord som dere
ikke lærer på en ordinær læreplass?

-Det er så mye, blant annet å spleise, og
knop og stikk. Det er det mye mer fokus
på her. Og det tradisjonelle håndverket har
vi masse av. Her er det mer variert arbeid,
mer å gjøre, og resultatene blir bedre. På
andre læreplasser er det mindre hektisk, her
er det mye å bli med på og mer variert. Her
er det veldig mye vi gjør sammen, faktisk
ganske lite vi gjør alene. Det betyr at vi lærer
skikkelig teamwork, og at når alle bidrar blir
det resultater. Her er det slik at hvis én ikke
er ferdig, kan ingen gå. Derfor hjelper vi
hverandre. Og vi kjenner hverandres sterke
og mindre sterke sider. Og det at vi bor sammen på banjer gjør det lettere å samarbeide
og ta i et tak sammen, og vi har lettere for å
stole på hverandre.

Har dere mye hjemlengsel?

-Ja, alle har nok det. Og det har vært
vanskelig til tider. Men vi er ikke alene, vi
er sammen om alt fra soloppgang til solnedgang. Med så mange utfordringer blir
hverdagen preget av det, og det hjelper.
Sophie forteller at det var rart å være
hjemme i julen, da var det liksom noe feil,
fordi det ikke var noen hjelpemotor å høre,
det var så stille. Thomas minnes fra sin

hverandre bedre å kjenne uten. På fritiden
er vi sammen og spiller kort og gjør annet
sammen i stedet for å være på nettet.
-Dere rapporterer på internett den kompetanseoppbyggingen dere får, fungerer det
når vi er så lite på nettet?
Sophie forteller at offiserene om bord krever at de har fremdrift, de er strenge i sine
bedømmelser, men det er nødvendig. Og de
som ikke følger programmet vil få problemer. Thomas mener det er viktig at alle lærer
å ta ansvar for egen utvikling. Det er bra
at det er noe skriftlig, for da har vi tid til å
tenke oss om og levere gode svar.

Direktøren
har ordet

Hadde det vært tilstrekkelig antall
læreplasser og dere kunne velge
mellom det og en plass på Christian
Radich, hva ville dere valgt?

Sophie sier at hun da antakelig ville valgt en
læreplass. -Men hvis jeg visste det om skuta
som jeg nå vet, ville jeg ha valgt Christian
Radich. Her har vi jo opplevd så masse. Vel
har vi ikke lønn, men vi får opptjent fartstiden et år før de som har læreplass. Thomas
sier at han ikke har hatt noe forhold til seiling, men at han her har opplevd så mye,
truffet så mange bra mennesker, at han uansett ville ha valgt Christian Radich.
-Men blir det bedre sjøfolk av dere? Begge
tror det, selv om det er vanskelig å sammenlikne.

juleferie at han lengtet tilbake til skuta med
dens faste rutiner, og at det også var godt å
komme tilbake.

Dere er ”ungdom i verste alder”.
Er forelskelser og uteliv i fremmede
havner en utfordring?

-Mange har blitt forelsket, kjærestepar blir
det nok en del av, og det kan være artig
og samtidig utfordrende. Vi har ikke oppfattet det som noe stort problem. I fremmede havner har det vært litt problemer med
alkohol, ja vel, men vi prøver å ta vare på
hverandre. Også her er vi medmennesker for
hverandre, og sørger for at ingen tar skade.
Sophie erkjenner at det ikke er bare hyggelig
å tørke opp etter andre, men hun tillegger
at vi må jo hjelpe hverandre, det er en del
av samholdet.

Dere har seilt langt, vært i havn,
og til og med på verksted. Hva
synes dere er best?

Ungdommene synes nok seiling er det beste.
Men etter to uker i sjøen er det egentlig
godt å komme på land en tur, få internett
dekning og se andre mennesker. Sophie
understreker at de virkelig har hatt det gøy.
Hun opplevde imidlertid også at et skipsverksted er skitne greier. Da var det godt det
ikke varte så lenge, selv om det også var artig å være med på.

Hvor mye savner dere internett?

Thomas forteller at han gjorde det i starten,
men at det går bedre nå. Han tror det hadde
vært vanskeligere å være på Christian Radich
hvis vi hadde hatt internett, for det hadde
forstyrret for mye. Sophie tillegger at når de
kommer på nett i havn, er det veldig godt.
Men samtidig erkjenner hun at elevene lærer

Har dere forandret dere som
mennesker?

Sophie understreker at hun bedre enn noen
gang har lært hvor viktig det er at også hun
selv bidrar, og at hun tar hensyn til andre.
Thomas mener at han er blitt flinkere til å
motta kritikk, og være mer åpen overfor andre. -Jeg tror jeg har blitt en bedre person
å være sammen med. Ved at vi er ungdommer fra hele Norge, og også har elever med
annen etnisk bakgrunn, øker det forståelsen
for kulturer.

Foretrekker dere hengekøyer eller
fastkøyer?

Thomas forteller at det måtte trenes på å
komme opp og ned av hengekøya, men når
man først er der, er det noe av det mest behagelige han har opplevd i sitt liv. Du ligger
stille hele tiden, og da er det vel så bra som
en seng. Sophie har ved en tilfeldighet hatt
fast køye hele veien, selv etter en omrokering av vaktlagene underveis.

Kjære venn av
Christian Radich
Vi er over halvveis med vårt VG3 år
for maritime elever. Jeg har vært
spent på resultatene og sett frem
til å møte elevene. Senest var jeg i
Malaga og snakket med mange av
dem.
Først og fremst ser vi at elevene har en veldig
god progresjon sammenliknet med opplæringsplanen. De uttrykker selv at de er godt fornøyd
faglig, og mener at de står bedre rustet enn om
de ville vært på en læreplass. Slikt er vanskelig å
måle, men vi ser med forventning fram til matroseksamen som de skal avlegge til sommeren.
Elevene bor trangt, men utvikler vennskap og
sosial lærdom som allerede preger dem. Foreldre
gir oss gode signaler, og det varmer. Noen har
sluttet, men det er ifølge skoler vi har snakket
med langt færre enn man opplever både på det
alternative VG3 opplegget og på læreplassene.
Det er også et godt signal. Vi har god tro på et
nytt skoleår fra høsten. Antall læreplasser blir
nok ytterligere redusert grunnet offshorenæringens vansker, med mange fartøyer i opplag.
Men antall klasser er samtidig noe redusert, så
det blir en spennende vår og sommer.
Nye stålmålinger av skuta har avdekket behov
for stålutskiftinger flere steder. Derfor planlegger vi nå et nytt verkstedsopphold i april. Vår
oppgave er å bevare skuta som seilende kulturminne, og da må alt være i orden. Vi planlegger
nå hvilket verksted vi skal benytte. Vi har noen
reserver, og forventer å kunne komme til Oslo i
mai, klar for mange nye år under hvite seil.
Det er spennende tider, men det er vi vant med,
og vi skal sammen klare brasene.
Einar Corwin, Direktør
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Tall Ships Races
i sydlige farvann
De to siste årene har Tall Ships Races vært arrangert i hjemlige farvann og i norske havner. Det er tydelig at våre
trofaste medseilere setter pris på at seilasene arrangeres lenger syd denne gangen. Den første regattaen, som går
fra Amsterdam til Lisboa er allerede utsolgt! Men det er ledige plasser på alle de andre toktene. Cruise in Company
er vel den seilasen som byr på mest variasjon. Den starter med en kort regatta ut fra Cadiz, deretter blir det hyggeseiling langs Portugal og Spania-kysten. Vi planlegger et stopp eller to i sjarmerende havner før vi ankommer La
Coruña, nord i Spania. Herfra er det bare en halv times togtur til Santiago de Compostela. Den velkjente pilegrimsbyen bør man absolutt få med seg før man setter kursen hjem.

Fra Oslo til Kiel

21. juni setter Christian Radich kurs mot Kiel.
Sommeren er på sitt lyseste, og etappen går
i nære og til dels beskyttede farvann. Vi har
god tid til å nå fram, så det er håp om å seile
en god del. I Kiel møtes vi av Kieler Woche, en
seilfestival som preger byen i nesten en hel uke.
Avgang: Oslo 21. juni kl 1800
Ankomst: Kiel 24. juni kl 1800
Pris: Kr 4 700

Fra Kiel til Eemshaven

Når Kieler Woche avsluttes, setter vi kurs mot
Eemshaven, rett ved neste festival, som er
DelfSail. Vi går gjennom Kielkanalen for
motor, kanalen er som en flytende motorvei
gjennom myke landbruksområder. Er vi
heldige med vinden, kan vi igjen sette seil
og gå mot Eemshaven Nederland.
Avgang: Kiel 27. juni kl 1200
Ankomst: Eemshaven 30. juni kl 0800
Pris: Kr 3 250

Fra Delfzijl til Antwerpen

Etter en flott seilparade ut fra Delfzijl skal vi
seile i tre dager og netter, langs Holland og
Belgia. Igjen skal vi kunne ha nok tid til å
kunne seile mye av tiden. Og da blir det tid til
å nyte tilværelsen på dekk, der vi håper solen
gir oss gode dager.
Avgang: Delfzijl 3. juli kl 1200
Ankomst: Antwerpen 7. juli kl 1400
Pris: Kr 4 950

Regatta 2, fra Lisboa til Cadiz

Etter eksotiske dager i Lisboa er det ny regatta,
mye kortere enn den første. Her kan det bli
vanskelige taktiske valg, for strøm og vind kan
forandre resultatlisten fra dag til dag. Etappen
er attraktiv, ikke minst fordi byene Lisboa og
Cadiz har så mye å by på.
Avgang: Lisboa 25. juli kl 1000
Ankomst: Cadiz 28. juli kl 1400
Pris: Kr 4 700

Foto: Kari Heggen
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Stipend til norsk
ungdom som vil seile
Tall Ships Races
Norsk Seiltreningsallianse har fond som skal bidra til at norsk
ungdom mellom 15 og 26 år gis mulighet til seileropplæring, blant
annet gjennom deltakelse i Tall Ships Races. I år kan man søke
stipend for regatta 1 og 2 samt regattaen fra Blyth til Gøteborg.
I tillegg til disse stipendene vil det være mulig å søke om bidrag fra
”Oman Bursary Scheme”, et fond som er opprettet av sultanen av
Oman, som er en ivrig tilhenger av seiltrening.
Les mer på NSTA’s hjemmeside www.nsta.no.
Det er viktig å være raskt ute, tidlige søknader prioriteres.
Foto: Kari Heggen

Rotary sponser ungdom
som vil være med og seile
Samarbeidsgruppen d 2260 Fredrikstad, som
representerer 8 Rotary klubber i Fredrikstad, samt
Akersborg Rotaryklubb sponser også i år ungdommer
fra sine respektive distrikt i alderen 18 -25 år, som
ønsker å seile med Christian Radich.
Helt siden 2005 har Rotary sponset ungdommer hvert
år, over 100 unge medseilere har fått den unike sjansen
til å seile med vår flotte skute. Tall Ships Races innfrir
Rotary`s intensjoner om å bringe ungdom sammen i
et internasjonalt og aktivt miljø. Rotary har etablert
et godt og tett samarbeid med STI, som har
tilsvarende målsetting med sitt ungdomsarbeid.

Regatta og Cruise in Company
fra Cadiz til La Coruña

Storbyferie og tokt fra
Bilbao til Honfleur

North Sea Tall Ships Regatta,
fra Blyth til Gøteborg

Avgang: Cadiz 31. juli kl 1000
Ankomst: La Coruña 11. august kl 1400
Pris: Kr 11 650

Avreise Gardermoen: 15. august
Hjemreise: 22. august
Pris: Fra kr 16 350

Avgang: Blyth 29. august kl 1000
Ankomst: Gøteborg 3. september kl 1400
Pris: Kr 5 600

Denne etappen starter med en mindre regatta
til Sagres, på sydspissen av Portugal. Deretter
fortsetter vi med Cruise in Company, det vil si
hyggeseiling sammen med de andre skutene
mot La Coruña helt nord i Spania. Vi planlegger et stopp eller to i en av de sjarmerende
havnebyene langs kysten av Portugal.

Kombiner storbyferie med et tokt! Også i
år arrangerer Carpe Diem en felles tur som
inkluderer seilas med Christian Radich. Denne
gangen starter turen med kunst og kultur i
Bilbao og San Sebastian. Seilasen varer i 5
dager og avsluttes i sjarmerende Honfleur og
felles reise hjem.

Carpe Diem er en turoperatør for deg som
reiser alene, men som ønsker å reise sammen
med andre reiseglade på ferie. Her får du
reisefølge og en engasjert, sosial og omsorgsfull reiseleder med på kjøpet. De arrangerer ca
120 forskjellige turer i året. www.carpe-diem.no
Gjennom Escape Travel som eier Carpe
Diem, kan du også bestille en vandringstur
i pilegrimenes fotspor, fra Tui til Santiago
de Compostela. Tui ligger i kort avstand fra
La Coruña og kan kombineres med Cruise in
Company. Ta kontakt med oss hvis dette er av
interesse.

Blyth er rett nord for Newcastle, herfra starter
en ekstra regatta som passer godt for de
seilglade. Vi har grunn til å håpe på fin vind, i
beste fall slører vi mot Gøteborg, gjerne raskere
enn konkurrentene. I seilerbyen Gøteborg blir
det festival, som avslutter årets spennende
sommertokt.

Skoletokt fra Gøteborg til Oslo

Vi inviterer skoleklasser til å bli med Christian
Radich tilbake til Oslo. Avreise er 6. september
og ankomst er Akershuskaia 2 dager senere.
En skoleklasse har allerede meldt seg på, men
jo flere medseilere vi er om bord, jo mer får vi
seilt, så vi har plass til flere! Aldersgrense nedad
er 15 år, turen er beregnet på ”10-klassetur”.
Pris: Kr 2 900
Ta kontakt hvis du synes dette er interessant:
postmaster@radich.no
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FJORDTURER
VÅREN 2016
Vi gjør vårt ytterste for å arrangere fjordturer med variert og godt
innhold. Noen av turene er blitt tradisjon, akevittcruiset som arrangeres
tredje år på rad, er allerede utsolgt. Bluescruiset pleier å bli utsolgt,
på blues-cruiset er det alltid god musikk og høy stemning.
Sjørøvertoktet er også et ”must”, det er årets familietur. Kle deg etter
været og la de høyhelte skoene bli igjen hjemme. Barn under 12 år må
ha redningsvest. Nyt fjorden, den flotte skuta og god underholdning,
bli med Christian Radich på fjordtur!

Sjørøvertokt
søndag 22. mai

Vårt populære sjørøvertokt har blitt
en tradisjon til glede for små og
store sjørøvere. Denne gangen er
det kaptein Svartskjegg som gjør
livet farlig om bord i noen timer.
Avreise fra
Akershuskaia kl 1200
Ankomst Akershuskaia kl 1500
Voksne kr 500,Barn 2-12 år kr 300
Vi inkluderer rekebuffet til de
voksne og pølser til barna.

Blues-cruise
fredag 27. mai

Det blir mye god musikk og
høy stemning på den årlige turen
vi arrangerer i samarbeid med
Østkanten Bluesklubb.
Rekebuffet er inkludert,
drikke kjøper du selv om bord.

Foto: Michel Lagrandeur

Avreise fra
Akershuskaia kl 1715
Ankomst Akershuskaia kl 2200
Pris pr person kr 725,-

Fjordtur med
Jon Eikemo
lørdag 4. juni

En festforestilling hvor Jon Eikemo
har plukket fram sine aller beste
monologer, revynumre og sangtekster. Rekebuffet er inkludert, drikke
kjøper du selv om bord. Kvelden er
lys og det er herlig på fjorden!

Invitasjon
til vennetur
søndag 29. mai
Christian Radichs Venner har gleden av å invitere deg til vårens
aller vakreste eventyr, - vennetur med Norges vakreste seilskute, Christian Radich.
Vi kaster loss fra Akershusutstikkeren kl 1200,
med retur ca kl 1600.
Vennligst møt opp for innsjekking senest kl 1130.
Det serveres fiskesuppe til de voksne og pølser til barna. Maten
betales ved ombordstigningen, kr. 50 pr porsjon fiskesuppe for
voksne, og kr. 50 for barna. Øl, vin, mineralvann og kaffe selges om bord til hyggelige vennepriser. Benytt også sjansen til
å kjøpe flotte Christian Radich suvenirer med medlemsrabatt.

Hvem kan være med:
Familiemedlemmer og livsvarige medlemmer kan delta med
inntil 4 deltakere. Enkeltmedlemmer kan delta med seg selv.
Organisasjoner som har betalt kr. 5.000 i kontingent kan ta med
inntil 10 deltakere. De organisasjoner som har betalt kr. 2.500
kan ta med inntil 6 deltakere.
For alle gjelder det at kontingenten må være betalt i tide, slik at
den er registrert hos oss før turen.
Man kan oppgradere til familiemedlemskap på venner@radich.
no. Dette må gjøres i god tid, slik at det er registrert i bank
og hos oss før turen. Du kan også oppgradere medlemskapet
ved ombordstigning. Ønsker du å ta med venner på turen, er
de velkomne til å tegne medlemskap på kaien før avgang, med
forbehold om ledig kapasitet.
Dersom du ikke har betalt medlemskap for 2016, kan du gjøre
dette ved ombordstigning. Gi oss beskjed om dette ved påmelding. Vi vil ellers måtte prioritere de som er registrert som betalende medlem ved påmeldingen!

Påmelding til: venner@radich.no
Vær rask, det kan bli fullt! Av sikkerhetsgrunner er det plass
til et begrenset antall og ”fast plass” er avhengig av at kontingenten er betalt!
Vi gleder oss til å treffe dere, og vi håper at vi får en flott tur,
velkommen om bord!

Avreise fra
Akershuskaia kl 1715
Ankomst Akershuskaia kl 2200

Med vennlig hilsen
Styret i Christian Radichs Venner v/Jørgen Berggrav

Pris pr person kr 725,-

PS. Vennligst husk fottøy som er skånsomt mot dekket (ikke smale,
spisse heler)!

Foto: Linda Boumane Engelberth
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Foto: Knut Nordby

Kjære Christian Radich-venn,
Dagene blir lengre og lysere, og mange tenker igjen på sommer og sjøliv. For Christian Radich har det heldigvis vært sjøliv
hele tiden. Tilbakemeldingene fra mannskap og elever er at
skoleskipsordningen fungerer etter planen. Frafallet av elever
er mindre enn ved andre skoler, og elevene får en grundig
utdannelse på rekordtid. Jeg synes det er utrolig at den snart
80 år gamle skuta har vist seg å være en læringsplattform
som så godt møter dagens høye krav. Her har besetningen
og kontoret gjort en kjempejobb! I tillegg til den formelle
utdannelsen, får elevene mestringserfaringer de neppe kunne
fått noe annet sted. De får minner for livet og samtidig holdes
skuta i hevd som sjøgående fullrigger og er et flott symbol for
Norge som maritim tradisjon. Dette er ekte vinn-vinn!
Stiftelsen jobber nå hardt for å få til et liknende opplegg
for neste skoleår. Skoler og fylkeskommuner informeres og
elevene motiveres til å gjennomføre læretiden på verdens
vakreste seilskute. Men, opplegget er avhengig av sponsorer
for å lykkes. Christian Radichs Venner er blant de som har sagt
seg villig til å bidra. Som i 2015, vil vi derfor i 2016 bidra med
kr. 500.000 til driften.
Er da alt såre vel? Kan vi slakke av på skjøtene og sløre i
solgangsbris? Nei, vi kan nok ikke det. For det første er det
usikkert hvordan finanskrisen og usikkerheten i petroleumssektoren vil virke inn på antall elever på maritime fag i
videregående skole, og for det andre er man som sagt helt
avhengig av rause sponsorer. Også det kan vise seg vanskelig i
krevende økonomiske tider.
Og selv om Christian Radich er godt vedlikeholdt og blir stelt
godt med av en dyktig besetning, kan man ikke underslå at
hun er en gammel dame. Stål ruster, rigg, maskiner og seil
slites, og stadig nye krav må tilfredsstilles. Og det kan man
klare, men det koster penger. Ganske mange penger!
Derfor er det fortsatt behov for venneforeningen og for
støtten som hver enkelt av dere bidrar med, både i form av

medlemskontingent og penger, men i like stor grad ved at vi
alltid snakker varmt om skuta. For selv om det skulle bli en
nedgang i søkningen til maritime skoler, er jeg ikke i tvil om
at det vil være mange nok til å sikre fullt belegg på Christian
Radich. Det gjelder bare å få frem at den unike erfaringen
elevene får når de seiler med Radich, fullt ut tilfredsstiller de
krav dagens teknologiske sjøfart stiller, i tillegg til at elevene
får mestringsopplevelser og ekte sjømannserfaring som de
selv og fremtidige arbeidsgivere vil nyte godt av i mange år
fremover.
Og så var det sponsorene, da. Skuta burde slippe å «leve
fra hånd til munn». Etter mitt syn burde stat og kommune
komme mer på banen, med tilstrekkelig og langsiktig støtte.
Da kan både besetning og kontoret fullt ut konsentrere seg
om å ta vare på skuta og videreutvikle skoleskipskonseptet.
Men, dette skjer neppe «over natten», og i alle fall ikke hvis vi
ikke påvirker de som bestemmer. I mellomtiden må vi jobbe
for å finne nye sponsorer og beholde de gamle.
Dette er en markedsføringsoppgave. Selv tror jeg den beste
måte å få til dette på, er å bruke personlige nettverk. Her
spiller venneforeningen en viktig rolle. Min oppfordring til
dere er derfor å bruke nettverkene deres og snakke med
venner og bekjente om hvilken fantastisk læringsplattform og Norges-reklame Christian Radich er.
Jeg tror dette har vært et gjennomgangstema i de
årene jeg har vært styreleder i Christian Radichs Venner. Det har vært fire interessante og lærerike år. Men
nå går min vakt mot slutten, og på årsmøtet i april skal
det velges en ny styreleder.
Jeg takker alle for godt samarbeid og ønsker god
seilas videre!

Beste hilsen
Jørgen Berggrav, Styreleder

Aktiviteter
i 2016

Nyhet:

40.000 reiselystne besøkte reiselivsmessen
på Telenor Arena i januar. Venneforeningen
bistod Stiftelsen på Christian Radich’s stand
også i år. I løpet av tre dager brukte vi
tiden godt til å markedsføre den flotte skuta vår, årets tokt og turer. Det var mange
interesserte som kom innom standen, og
det ble delt en rekke gode historier både
fra eldre og nyere Radich-tid. Vi håper å se
mange av de besøkende om bord til våren
og sommeren.

På vegne av medlemmene har vi inngått
en rabattavtale med en større leverandør.
Detaljene er ikke klare når CR-nytt går i
trykken. Tilbudet vil bli sendt til de av våre
medlemmer som har sendt oss sin e-post
adresse.

Venneforeningens aktiviteter framover
består i hovedsak i å avholde årsmøte i
april, samt å planlegge årets vennetur i
slutten av mai.

LEDER

God seilas videre

Rabattavtale
Vi oppfordrer derfor alle til å sende oss
sin e-postadresse! Send den til: venner@
radich.no og husk medlemsnummer/navn.

Tokt i gave til
konfirmanten
De var ikke eldre enn dagens konfirmanter, de tidligere skoleskipselevene. Dagens
tokt varer ikke mange dagene, i forhold
til måneder om bord, men er likevel en
opplevelse for livet. Hva med å gi et tokt i
konfirmasjons-gave? 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.

LISBOA - SHIP O’HOI

Fascinerende, og en overordnet messe verd.
Museu de Marinha ligger i bydelen Belém
nede ved den mektige elven Tejo, og her
står også det berømte Torre de Belém. Dette
tårnet, som er kommet med på UNESCOs
verdensarvliste, ble bygget tidlig på 1500tallet som en del av Lisboas forsvarsverk.
Slik kom det også til å understreke Portugals
nyvunne posisjon som stormakt på havet.
Lisboa er en av Europas eldste byer, eldre enn
byer som Roma, Paris og London. Takket
være de store oppdagelsers tid hadde den en
periode status som Europas største havneby.
Da maurerne erobret den iberiske halvøy i
711 inntok de også Lisboa. Frem til de ble
fordrevet i 1147, satte de sitt kulturelle preg
på byen, et preg som fortsatt lever og som
særlig er å finne i Lisboas eldste bydel Alfama.
Der snirkler også byens sangomsuste trikker
fra 1920-årene seg gjennom trange smug og
gater. Ingen besøker Lisboa uten å ta en slik
trikketur.

Foto: Valery Vasilevskiy

Når Christian Radich som del av sommerens Tall Ships Races seiler inn på
havnen i Lisboa, er det med sus fra
sjøfartshistorien i seilene. For det var
her det begynte. Her stod vuggen for
det vi europeere ynder å kalle de store
oppdagelsers tidsalder.
I Middelalderens mørke, knuget som de var
av det kristne dogmet om at jorden var flat,
lot de sjøfarende seg ikke friste av seilas på
ukjent hav. Men utover på 1400-tallet tok
portugiserne spranget, de våget seg lenger og
lenger vekk fra kjente kyster. Inspirert av en
prins som siden fikk navnet Henrik Sjøfareren,
oppdaget de Madeira og Azorene. Av større
betydning skulle likevel portugisernes sjøreiser
sørover langs Afrikas kyster bli, inntil Vasco
da Gama i 1497 rundet Afrikas sydspiss, fant
sjøveien til India og slik dannet grunnlaget
for et kommende portugisisk imperium. Tre
år senere, i 1500, slumpet en annen portugiser, Pedro Álvares Cabral, til å oppdage det
som skulle bli juvelen i dette imperium–Brasil.

La oss i denne sammenheng også nevne Ferdinand Magellan som i 1519 la ut på det som
skulle bli den første jordomseiling. På denne
ferden seilte han riktignok for Spania, men
han var av portugisisk ætt, og sjøbein hadde
han lært å sette på portugisiske skip i fart
på India. Og selv om Christofer Columbus
kom Vasco da Gama, Cabral og Magellan litt
i forkjøpet da han under kastiljansk flagg i
1492 ”oppdaget” Amerika, som det heter,
stod han i åpenbar gjeld til det modige sjømannskap Henrik Sjøfareren er blitt stående
som et symbol for.

Museu de Marinha

Ikke noe sted kan historien om disse grensesprengende sjøreisene studeres bedre enn på
Museu de Marinha, eller sjøfartsmuseet, i
Lisboa. Et besøk der er et must for den sjøfartsinteresserte som ankommer byen, ikke
minst om man nettopp har fullført et tokt
med Christian Radich. For tre år siden krysset
jeg selv Atlanteren på Radich, fra Karibien til
Azorene, og på reisen hjem la jeg turen innom
Lisboa og sjøfartsmuseet. Nå, som jeg var blitt
kjent med rigg og seil på Radich, kunne jeg
følge seilskuteriggens utvikling tilbake i tid.

Gatelivet i byen er eksotisk, med restauranter
bugnende av mariscos, av tonene fra fado’en
på byens kafeer, for ikke å snakke om portvinen på det særegne Instituto do Vinho do
Porto, portvinsinstituttet, i den pittoreske
bydelen Bairro Alto. Den som leter etter
Lisboas sjel, bør kanskje lete i Baixa, kvadraturen som utgjør byens sentrale del. Med sine
bygninger, plasser og palasser som overgår
enhver fantasi, - og ikke minst for shoppere,
et mylder av butikker.
Jeg sier til dere som skal delta på Tall Ships
Races, og til dere som kommer til byen for
å møte ”kadettene” etter endt seilas – god
fornøyelse i en særpreget by!
Ragnar Kvam jr.

Foto: Per Holst

Havnefestene
Det er offisiell start på Tall Ships Races 2016
i Antwerpen. Byen er kjent for sine lange
maritime tradisjoner, og byr på mye hygge og
glede. Skutene ligger tett på sentrum av byen,
det samme gjør de i Lisboa og de fleste andre
byene. Lille Cadiz på sydspissen av Spania, har
vært utgangspunkt for to av Columbus sine
oppdagelsesreiser. Byen har en trivelig gamleby, og mang en medseiler spanderer noen
ekstra dager her. Fly til det øvrige Europa går
fra sherrybyen Jerez og fra Malaga.
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La Coruña er også en hyggelig havneby med
lang historie. Byen er tidligere premiert for å
lage de beste seilskutefestivalene. Like ved
finner man Santiago de Compostela, verdens
mest kjente pilegrimssted, der apostelen Jakob ligger begravd. Benytt gjerne anledningen til en avstikker dit.
Når skipene ankommer havnene blir de møtt
av et folkehav av skuelystne. Havnene legger
opp til skikkelig folkefest. Det arrangeres gratis konserter og underholdning for hele fami-

lien, mannskapsparade som alle medseilere
kan delta på og premieutdeling. Etter tre
dagers feiring avsluttes det hele gjerne med
et storslagent fyrverkeri og skutene gjør seg
klare for nye tokt. Vi anbefaler at du får med
deg noe av festlighetene og du kan bo en natt
om bord på skuta før eller etter ankomst i Tall
Ships Race-havnene.
Utover dette anbefaler vi at du går inn
på havnenes egne nettsider for nærmere
informasjon og eventuelt overnatting i land.

Sett av datoen og møt opp på:

Årsmøte i Christian Radichs Venner
Tid: Tirsdag 12. april 2016 kl. 18:00
Sted: Stiftelsen Christian Radichs lokaler
i Skur 32, Akershusstranda 9, Oslo.

AGENDA

4) Handlingsplan

1) Konstituering

a) Gjennomgang og godkjennelse

Saksdokumenter legges ut på
www.radich.no/venneforening, eller
fås ved henvendelse til Stiftelsens kontor
på telefon 22 47 82 70, eller ved
henvendelse til postmaster@radich.no

a)
b)
c)
d)

for kommende periode

Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to medlemmer til å underskrive
protokollen
e) Opptak av navnefortegnelse
2) Gjennomgang og godkjenning av

regnskap og årsberetningen

a) Gjennomgang av årsberetning
b) Gjennomgang av regnskap og
revisorberetning
c) Godkjenning av begge
3) Statuttene
Eventuelle forslag om endringer

5) Budsjett og årskontingent
a) Gjennomgang og godkjenning av budsjett
b) Fastsette årskontingenten
6) Valg
a) Styre
b) Revisor
7) Avslutning
Forfriskninger vil være tilgjengelig ved
møtets begynnelse. Avslutningsvis serveres
kaffe og kaker.
Orientering om status for Christian Radich
ved direktør Einar Corwin etter avslutning
av årsmøtet.

Hjertelig velkommen
Med vennlig hilsen fra styret i Christian Radichs Venner.
Jørgen Berggrav, Styreleder

Nye tekniske utfordringer
Hvert 10. år fornyes vårt viktigste sertifikat,
klassesertifikatet i DNV-GL. I år forfaller det
31. juli. I løpet av perioden fra 2006 er det
inspeksjoner av skuta flere ganger, og overvåkning av skrogets tilstand er blant det viktigste som foretas.
Umulig å ha full kontroll over alle detaljer
Vi har egne måleinstrumenter om bord for å
kunne følge opp. Men det er dessverre ingen
teknologi i dag som på en økonomisk forsvarlig måte kan ”røntgenfotografere” hele
skuta med alle dens spanter, stivere, forsterkninger og hudplater. Metoden som benyttes
er tykkelsesmåling ved hjelp av ultralyd. Metoden gir eksakt tykkelse på et utvalgt sted,
men svakheten er at den ikke gir noe svar om
for eksempel nærliggende groptæringer. Og
groptæringer er veldig vanlig, spesielt i den
type stålplater som ble produsert da skuta ble
bygget. En spesiell utfordring er tæringer innefra. Det er oftest i områder som ikke kan
inspiseres, for eksempel under betong i rennesteinene og bak all innredning. Vi vet at
det for eksempel kan forekomme lekkasjer fra
lysventiler og under våtrommene, men mye

av dette kan først oppdages etter at innredningen er fjernet.
Klasseselskapenes fremgangsmåte
DNV-GL krever at hver hudplate skal måles på
minst fire steder. I tillegg måles spanter, skott,
master og andre konstruksjoner, og der man
ser det kan være tæringer. Det aksepteres en
del rusttæring, men i utsatte områder ikke
mer enn 20-25 % av opprinnelig tykkelse. Er
stålet tynnere, må det skiftes, og det kommer
et krav om utbedring før klassens utløpsdato
(31/7).
Resultater fra målinger utført i las Palmas
Skuta ble dokksatt i Las Palmas rett før jul. Vi
valgte å gå i dokk tidlig for å ha tid til en ny
dokking før sommeren dersom vi måtte foreta
utskifting av stål. I ettertid var det fornuftig,
for resultatet av stålmålingene inneholdt flere
overraskelser. Vi må skifte stål i kjettingkassa,
vifterommet og på forre banjer, og muligens i kryssmasten. Dette blir kostbart, men
med hjelp fra sponsorer og oppsparte midler
mener vi å kunne dekke kostnadene. Det er
umulig å si eksakt hvor mye stål vi må er-

Bildet viser utsatte områder

statte. Det må bestemmes på stedet, etter at
innredning og betong er fjernet og omfanget
er nærmere inspisert. Det er dessverre ganske
vanlig at man skifter ut kun der det er ”røde
måletall”, mens man av kortsiktige økonomiske hensyn lar resten være. Det resulterer
i at vi må reparere på ny om få år. Dårlig
økonomi har dessverre gjort at slike halvferdige utbedringer er foretatt på skuta i mange
år. Nå har vi opparbeidet en økonomisk reserve som gjør at vi kan gå lenger, og det
er bra. Vi planlegger dokking i Nord-Europa
på vei hjem med elevene, og håper å kunne
komme til Oslo i midten av mai.
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Foto: Horst Utsch

Clas 4 år. Foto: Privat

”Rektor” Clas Jagdum:

Jeg håper ordningen
er kommet for å bli
- Det er dette Christian Radich er bygget for
- å være skoleskip, slår Clas Jagdum entusiastisk fast. I vinter har han foruten å være
kaptein på skuta, også vært ”rektor” for de
drøyt 60 elevene fra videregående som tilbringer et helt skoleår på Christian Radich.
Seilasen har foregått i varme farvann, med
landgang i havner som Lisboa, Malaga, Las
Palmas, Madeira, La Corunã og La Horta på
Azorene. De fleste elevene, jenter og gutter,
er mellom 18 og 20 år, og Jagdum innrømmer at det kan by på utfordringer i blant.

- Under land er det ikke fritt for at det er
noen som liker å eksperimentere litt, for å si
det sånn. Men på havet fanges de snart opp
av undervisning og rutiner, sier han. Og livet
om bord kan nok være tøft i blant. Å seile en
fullrigger er ingen spøk. Sjøvaktene rullerer
døgnet rundt, fire timer på og åtte timer av.
Arbeidet i rigg og på dekk krever sitt. Elevene
må selv vaske sine klær, de tar et tak i bysse
og messe. Dessuten har de en nøye oppsatt
studieplan de skal følge.
- Forskjellen på oss og en vanlig skole er at
om bord på Christian Radich er det vanskelig
å skulke. Her må elevene stå opp om mårran,
sier Jagdum med et smil.
- Så skorter det vel heller ikke på elevenes
motivasjon?
- Noen lengter nok hjem, og tre-fire stykker
har sluttet. Men de fleste har et sterkt ønske
om en fremtid på sjøen. Ved å velge Christian Radich får de en maritim utdannelse som
avsluttes med fagbrev. Det har vist seg at
frafallet er mindre hos oss enn ellers i den
videregående skole, og det sier kanskje sitt,
12

mener Jagdum.
Om bord arrangeres det konkurranser av ulike
slag. En slik konkurranse går under navnet
LUD, en forkortelse for Lengst utseilt distanse. Elevene deles inn i lag. Det laget som
seiler lengst på 90 minutter, vinner. Når
startskuddet går, er bare to stagseil satt. Uten
innblanding fra kaptein eller andre av det
faste mannskapet bestemmer så lagene selv
hvilke seil som skal settes og hvor stor seilføringen skal være. Det har vist seg å være
en god og spennende måte å teste elevenes
sjømannskap på.
Jagdum sier stolt: - De er veldig flinke.

I undervisningsplanen inngår også laste- og
losselære. Rent praktisk egner ikke en seilskute seg til slik undervisning. Derfor har
Christian Radich innledet et samarbeid med
en nederlandsk sjøfartsskole. I noen dager
bytter vi elever for å lære av hverandre.
Christian Radich hadde status som skoleskip
for ungdom frem til 1998. Fra 2005 leide
Sjøforsvarets befalskole skipet i vinterhalvåret
for lederopplæring av sine kadetter. Dette
leieforholdet opphørte i fjor da Sjøforsvaret
trakk seg ut av økonomiske grunner. Etter
iherdig innsats klarte stiftelsen som driver
Christian Radich, å gjenreise skipet som
skoleskip. Prosjektet drives i samarbeid med
Færder videregående skole i Tønsberg.
Clas Jagdum har selv lang erfaring fra sjøen
bak seg. Han begynte å seile allerede som
seksåring – i Optimist. Han var bare fire år
første gang han sto ved roret på Christan
Radich, som besøkende under et Åpent-skip-

arrangement. Siden utviklet han seg til å bli
en habil regattaseiler, alt mens han tok fatt
på sin maritime utdannelse. Med fartstid fra
andre seilskuter fikk han i 1995 jobb som
styrmann på Christian Radich. Etter hvert
seilte han som avløser for kapteinen, inntil
han i 2003 rykket opp til fast kaptein.
- Skipper Clas – på et vis er du sjef for et
klasserom på Christian Radich. Hvordan vil
du oppsummere erfaringene så langt?
- Først og fremst slår det meg hvor positiv
ungdommen som seiler med oss er. De synes
det er gøy og spennende å reise rundt i verden, og de trives godt. Jeg er sikker på at
de foruten å lære sjømannskap, også vokser
som mennesker under oppholdet på Christian
Radich. Jeg ser fram til fortsettelsen og håper
ordningen er kommet for å bli, sier han.

Vi gratulerer!
Kaptein Clas med fylte 50 år og Malin
med 30 år til sommeren. Vi gratulerer
også matros Carolina og maskinpasser
Niklas med 40, og lettmatros Benjamin
som fyller 25 år i år.

God kontakt med
medseilerne er viktig
Malin, lettmatros om bord, er godt
likt av medseilerne når hun instruerer
dem. Det er nok fordi hun så godt
liker nettopp den del av jobben. Hun
er jente, er liten av vekst, sterk, men
ikke så sterk som de sterkeste av
gutta.
-Hvordan ble du sjømann?
-Det var ikke planen, jeg ville inn i hæren,
etter noen år i heimevernsungdommen. Seiling tenkte jeg ikke på som yrke, selv om jeg
har seilt mye med min familie, og på svenske
skonnerter.
Men så fikk jeg en mulighet for å seile med
”Gøteborg” en replica av en ostindiafarer.
Om bord møtte jeg Lotte Carasco, som hadde seilt med Christian Radich, og gjennom
henne fikk jeg vite at jeg kunne ha skværriggerseiling som yrke. Gunnar Utgaard var
kaptein, han hadde vært det samme på Christian Radich. Etter netter i Rødehavet begynte
erkjennelsen å komme, jeg ville bli sjømann.
Men da ”Gøteborg” kom tilbake, skulle hun
ikke seile mer, så jeg ble frivillig på den tyske
briggen ”Roald Amundsen”. I 2008 seilte jeg
som medseiler på Christian Radich fra Bergen
til Den Helder, senere ble jeg frivillig om bord.
Så ble jeg oppfordret til å søke en ledig stilling, og den fikk jeg.

være om bord når de planlegger deres tokt,
blir jeg bare glad! Erfaringen som instruktør
i forsvaret har vært verdifull. Jeg liker å ha
kontroll, og liker vaktlederrollen.
-Er du noen gang redd for havet, har du
behov for kontakt med en gud?
Jeg har ikke følt sterk redsel, og jeg har ikke
hatt behov for kontakt med gudene. Men jeg
var urolig en gang over Nord-Atlanteren da vi
fikk melding om at en orkan var under veis
fra nordpolen. Men den kom jo aldri. Gjennom erfaring blir man også mer trygg på fartøyet og omgivelsene.
-Det er noen få jenter om bord, trives du
med det?
-Jeg trives godt som jente om bord, selv de
ganger jeg er alene, er det uten problemer.
Men jeg er ikke så sterk som gutta, og teknikken må hjelpe meg når vi skal berge et vått

og tungt storseil.
-Hvilke steder i verden har du blitt mest
glad i?
-Jeg tror det er Tarragona, der hadde vi et
vinteropphold under våre tokt med Sjøforsvaret. Det var godt å komme tilbake dit i år,
det ble varme følelser da jeg så de hyggelige
stedene vi hadde besøkt. Videre likte jeg St.
Lucia i Karibien veldig godt, en vakker øy.
Hvor lenge skal du fortsette med dette før
du går på land?
-Jeg tenkte å bli et år, for så å fortsette i
forsvaret. Jeg hadde tanker om å slutte, men
klarte ikke å si opp fordi jeg trivdes så godt.
Nå har det blitt nesten 10 år, jeg fyller 30
til sommeren, og jeg har forlatt tanken om
jobb i forsvaret. Så lenge jeg kan være på et
seilskip blir jeg værende på sjøen.

Liten og tynn jente er over alt i riggen
-Jeg hadde samme respekt som våre medseilere har, da jeg første gang entret riggen.
Og følelsen av mestring er det viktige, å overvinne frykt, man sitter tilbake med respekt for
høydene. Vi kalles for apekatter når vi er i
riggen, og det er nok noe i det. Senestyrke og
seighet er viktigere enn volumet på musklene.
Det er ikke så slitsomt, og teknikk er viktigere
enn styrke.
-Pene spleiser er gode, og vaierspleising er
vanskelig. Grunnleggende tradisjonelt sjømannskap skiller jobben på Christian Radich
fra en jobb på andre fartøyer. Tauspleising er
lett å lære, verre er det med vaierspleising. Da
er det flere enn tre kordeler, og jeg liker nettopp det. Medseilerne blir nok forundret når
jeg som er så liten klarer nettopp det. Jeg har
studert mye på det, og lærer meg faget også
på fritiden.
God kontakt med medseilerne er viktig, og
jeg liker å instruere!
-Jeg har fått god kontakt med medseilerne,
og forsøker å bringe videre min interesse
for faget. Jeg hører jeg forklarer bra, og at
de liker mine historier. Jeg bruker ofte Jon
Winges bok ”For bare stumpene” og lærer
dem sjømannsuttrykk. Mange blir gode venner, og når medseilere spør meg når jeg skal
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Vi søker frivillige til jubileumsutstilling
Neste år er det 140 år siden Norges og Oslos
første stasjonære skoleskip «Christiania» (tidl.
«Lady Grey» ex «Star of Empire») ble innkjøpt
fra England. Den tidligere fullriggeren var blitt
omrigget til bark og solgt i 1877 til den private
komiteen for innkjøp av skoleskip i Christiania.
Men først etter fire år med omfattende innredningsarbeider og økonomiske utfordringer kunne
de 10 første guttene gå om bord i «Christiania»
som matroslærlinger den 7. juni 1881.
Samtidig markeres at skoleskipet «Sørlandet» er
90 år og «Christian Radich» er 80 år. Skonnerten
«Svanen» (tidl. «Smart» ex «Jason») som tidvis
benyttes som leirskole fyller allerede 100 år i
inneværende år. Dessuten er det 100 år siden
fullriggeren «Transatlantic» (tidl. «Mersey») ble
både innkjøpt og solgt igjen i 1917 etter bare et
års drift for Oslo skoleskip.

Fra stasjonære til seilende skoleskip

I forbindelse med disse markeringer er det et
ønske om å etablere en utstilling i samarbeid
med Norsk Maritimt Museum der historien om
alle de stasjonære og seilende skoleskipene i
Norge gjennom tidene kan presenteres gjennom
illustrasjoner, tekst, og modeller.
Initiativet til dette forslaget kommer fra tidligere

overstyrmann Bengt Malm på CR og tidligere
styremedlem i Christian Radichs venner, Knut
Nordby. På grunn av strengt begrensede
økonomiske midler er vi avhengig av en felles
dugnads-innsats for å kunne forberede og
gjennomføre våre store planer for neste år.
-Vi ber derfor om at aktive medlemmer fra CRV
og andre helst med noe erfaring fra utstillingsarbeider tar kontakt med oss eller Stiftelsen, og
opplyser om hva de kan bidra med både rent
faglig og/eller som medhjelper. Vi trenger nå
medarbeidere både til forberedende arkivsøk
og registrering, organisering og tilrettelegging
før produksjon, innkjøp og produksjon, og til
avsluttende montering i Norsk Maritimt Museum
neste år.
Alle stiftelsene og eierne av de operative seilende
skoleskipene, flere maritime museer og historiske
arkiver vil bli kontaktet i forbindelse med utlån
og bruk av bilder og gjenstander.
I forbindelse med innkjøp og/eller leie av utstillingsmateriell er vi også på jakt etter flere gode
sponsorer.
Er du en av de som gjerne vil delta i denne
dugnaden? Send en e-post til: venner@radich.

no

Bengt Malm
Tidligere overstyrmann
Christian Radich
				
Knut Nordby
Tidligere styremedlem
Christian Radichs Venner

Torbay – Lisboa 1956, det var her det startet
På begynnelsen av 1950 tallet kom ideen om
en regatta for skoleskipene. Et viktig mål var
selvfølgelig å skape konkurranse, men allerede
da ble det fokusert på å skape gode relasjoner og
forståelse mellom unge mennesker fra forskjellige land. London-advokaten Bernard Morgan
samlet en del interesserte for å diskutere ideen,
og de inviterte den portugisiske ambassadøren
Pereira til samtalene. De fikk støtte fra blant annet admiral Earl Mountbatten og prins Philip,
Hertugen av Edinburgh. Med nasjonal støtte
fra Storbritannia og Portugal ble det nedsatt en
komité som bestemte at regattaen skulle gå mellom Torbay i Storbritannia og Lisboa i Portugal i
juli 1956. De bestemte også at det skulle være to
klasser, en over 100 tonn, og en for de mindre.
Og de fastsatte et handicapsystem som gjorde at
alle kunne vinne, ved at de antatt raskeste måtte
multiplisere sin tid med høyere korreksjonsfaktor
enn de mindre raske fartøyene.
20 fartøyer deltok, derav var 12 i den største
klassen, med ”Sørlandet” og ”Christian Radich”
fra Norge. Fra Sverige deltok ”Gladan” og ”Falken”, danskene stilte opp med ”Georg Stage”. Alle
disse er i drift den dag i dag. Starten skjedde i
tett tåke og lite vind, men etter hvert frisknet
det på. Den lange seilasen ble en prøve på besetningens tålmodighet. Den som holder konsentrasjonen lengst har ofte de beste vinnersjanser.
”Juana” fra Argentina var raskest av alle, men
ble straffet mye av handicapsystemet. På korrigert tid ble den britiske tomasteren ”Moyana”
best, med ”Christian Radich” på en hederlig andre plass. På vei hjem fikk imidlertid ”Moyana”
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problemer på grunn av dårlig vær. Og rett før
hjemkomsten, i en storm vest av kanalen, måtte
kaptein Herbert Stewart sende ut nødmelding.
Flere fartøyer kom for å bistå, alle 23 om bord
ble reddet, og Kaptein Stewart fikk med seg
seierstrofeet i land. For ”Christian Radich” ble
det spesielt å komme hjem med en 2. premie
ettersom vinneren hadde sunket.

Sail Training International

Deltakerne syntes at arrangementet var en fantastisk mulighet til å møtes på havet. Og de fikk
stor pressedekning i mange land. Regattaen ble
derfor starten på et internasjonalt samarbeid
blant seilskipsoperatører. Nye regattaer ble arrangert hvert annet år. Organisasjonen som vokste frem er i dag en britisk stiftelse, Sail Training International. De arrangerer flere regattaer
årlig, og de som arrangeres i Europeiske farvann
om sommeren er særlig attraktive for Christian
Radich.
I 2006 var det 50 års jubileumsregatta på samme
strekning, fra Torbay til Lisboa. Christian Radich
var som vanlig blant favorittene, godt hjulpet
av regattaen i 1956 og de mange seire i nyere
tids oppgjør. Om bord hos oss var tre veteraner
fra 1956 regattaen, blant annet Michael NortonSmith, som ble reddet fra ”Moyana” i 1956. Som
i 1956 ble starten ledet av prins Philip, Hertugen av Edinburgh. Det ble igjen en spennende
affære, og om bord på Christian Radich ble
avslutningen en nervepirrende duell, med mange
stagvendinger i svak vind mot målet, tett fulgt
av russiske ”Mir”. Christian Radich vant med

knappest mulig margin, og tok med seg hjem
både klasseseieren og ”over all” trofeet.
Regattaseieren har blitt stående som et av våre
gjeveste trofeer. Toktene til Spania og Portugal
blir ofte fulltegnet, årets regatta til Lisboa ble
det allerede i januar. Men i år er det også to
andre regattaer der syd, så det er muligheter for
alle å oppleve Christian Radich i disse farvannene.

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 om bord
Pin og kulepenn m/logo
Brodert tøymerke, stickers/klistremerke
Medlemsbladet Christian Radich Nytt, vår og høst
Medlemmer kan velges inn i styreverv

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

JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM
Det er enkelt å bli medlem av venneforeningen, du sender en e-post 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

Vi trenger å vite:
Navn.....................fødselsdato og år........
Adresse. ...........................................
Postnr……….Sted………..................
E-post.........................Tlf.................
Ønsket medlemskap………………….

Medlemskap og priser:
Enkeltmedlem ................................................................................................................................kr 300,- pr. år
Enkeltmedlem t.o.m. 26 år ........................................................................................................kr 150,- pr. år
Familiemedlem...............................................................................................................................kr 500,- pr. år
Livsvarig medlem ..........................................................................................................................kr 5000,Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte .........................................................................................kr 2500,- pr. år
Bedrifter over 50 ansatte ..........................................................................................................kr 5000,- pr. år

VERV EN VENN
Som du har lest et annet sted i bladet, er det viktigere enn på
mange år at skuta får så mange gode ambassadører som mulig,
mennesker som er opptatt av at vi fortsatt skal beholde Christian
Radich som Norges flotteste seilskute. Den beste måten vi kan
oppnå dette på, er å få flest mulig medlemmer i Venneforeningen.
Da veier våre synspunkter tyngre, og medlemmene får en bedre
plattform for å fremsnakke skuta.

Venneforeningen er aktiv med medlemsverving i flere sammenhenger, men det er liten tvil om at det er dere «der ute» som er de
beste påvirkningsagentene. Hvorfor ikke gi et medlemskap i gave
til familie og venner, som igjen kan spre det gode budskap videre?
For å oppmuntre til venneverving, vil vi gi den som verver en gave
fra vår suvenirbutikk, etter fritt valg for inntil kr 300,-.
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Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666
Sentrum - 0106 Oslo
Ettersendes ikke ved
varig adresseendring

B - Økonomi

Ta en kikk i

skattekisten

Her er et lite utvalg av ”Christian Radichs” suvenirer.
Årets nyhet er en kul og varm lue, dette har vært etterspurt av våre medseilere.
På www.radich.no kan du se hele utvalget, suvenirene kan kjøpes på skuta eller kontoret.

Fleecejakke
kr 385,-

Metallkrus
kr 200,-

Hettegenser kr 400,Barn kr 300,-

Lue, flere farger
kr 250,-

T-skjorte
kr 140,-

Windjammer DVD
kr 425,-

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

