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Christian Radich Nytt utgis av 
Christian Radichs Venner.  

80 års jubileum – gratulerer!
Vi kan gratulere hverandre, medlemmer i Venneforenin-
gen, sponsorer og gode støttespillere. Igjen seiler Chris-
tian Radich som skoleskip og fremdeles skal nye generas-
joner få oppleve gleden ved å mestre utfordringene om 
bord på en seilskute. Men hvor lenge det vil vare og om 
det vil vare, er usikkert. Direktør Einar Corwin oppsum-
merer status på skoleskipsordningen på neste side. Kari 
Vesterby, styreleder i Venneforeningen minnes jubileums-
toktene langs norskekysten i 2012 på side 8 og den beste 
feiringen vi kan ha av skuta, er å seile langs vår vakre kyst. 
Overalt hvor vi kommer er skuta velkommen og i de fleste 
havner møter vi tidligere skoleskipselever på «åpent skip» 
eller fjordturer. 

I et jubileumsnummer må vi se oss tilbake og på side 7 
kan du lese en artikkel om en av de første jentene som 
kom om bord i 1983. Vi har funnet frem til en ekte 
Radich, med sjørøverblod i årene. Vår kjære Agnes kan du 
lese om på side 14. Vi presenterer vår nye rederiinspektør 
og vi har også prøvd å lage et kart over alle havner skuta 
har besøkt, se side13. Det viste seg å være vanskeligere 
enn vi trodde. I Nord-Europa har skuta vært innom de 
fleste havner, hun er kjent langt utover Norge, ikke minst 
takket være alle sine seiere i Tall Ships Regattaene. På 
strekningen mellom Lisboa og Cadiz i sommer, hadde vi 
18 forskjellige nasjonaliteter om bord. Det beskriver hvor 
viktig skuta er som arena for medmenneskelighet og for-
ståelse og at Christian Radich har betydning langt utover 
det å være en seilskute.

I redaksjonen: 
Ida Rosenvinge, redaktør, Ragnar Kvam jr. og Kari Heggen

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: Einar Corwin

Grafisk form: Cox
Trykk: Bodoni

Husk å melde fra om endringer av e-postadresser, post-
adresser 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.

Christian 
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Fra minneboken

1/2017

Navigasjon om natten
Da skuta en gang skulle ankomme St. Thomas 
var det mørkt og uoversiktlig, men i bestikkhuset 
mente de å ha kontroll. Plutselig oppstod det 
usikkerhet, og styrmann og kaptein ble rådville. 
Var de virkelig i den posisjon de hadde vært så 
sikre på? Den skråsikre holdning ble avløst av 
usikkerhet. Da ble det beordret «full akterover» og 
ankring.
Da ankeret falt i sjøen, gikk det ikke mer enn et 
sekund før det nådde bunn. Da de loddet dybden, 
viste det seg at de hadde mindre enn en halv me-
ter vann under kjølen.
Det sies at lysene fra hotellet på St. Thomas hadde 
villedet de brave navigatører. Da de forstod dette, 
gjorde de imidlertid det helt riktige.

Historien om kokken og gryta
Det er vel kjent at besetningen er glad i fartøyet, 
og at de vil ta vare på verdiene og utstyret om 
bord. Da kokken en dag i grov sjø stod på nagle-
benken for å tømme ut restene fra en gryte over 
rekka, fikk skuta en kraftig krengning. Det gikk 
ikke bedre enn at både kokk og gryte falt over 
bord.

Det ble slått alarm, styrmannen beordret 180 
graders kursendring, og til alt hell fant man  
kokken i det opprørte havet. Da han ble heist om 
bord, så man at kokken fremdeles holdt fast i 
gryta.  Så da slapp man å kjøpe en ny.

Visste du at

• Når elevene mønstret på i 1939 fikk de  
 beskjed om å ha kortklipt hår, 
 være badet og iført rent undertøy.
• Det er 9 km med tauverk om bord.
• Første jente mønstret på i 1983.
• Organisasjonen Sail Training 
 International har vært nominert til 
 Nobels Fredspris for sitt arbeid med 
 seiling for ungdom.
• Christian Radich har hatt opptil 18 
 forskjellige nasjonaliteter om 
 bord på et tokt (Antwerpen 
 – Lisboa 2016).
• Christian Radich er avbildet på «Walk 
 of fame» i Hollywood, selvfølgelig på   
 grunn av Windjammer-filmen.

Avskjed. Foto: Svein Tvetenstrand.

To gode historier gjenfortalt etter samtaler med Kåre Terland, medvirkende 
i filmen Windjammer og Per Rønnevig, tidligere direktør i stiftelsen.
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Skuta fyller 80 år, skoleskips- 
ordningen er en suksess, 
men………………
Ja visst er skuta 80! I sommer blir 
det en markering av dette, følg med 
på hjemmesidene våre. 

I mellomtiden arbeider vi med å sikre helårsdrif-
ten, som er så viktig. Og vi mener å ha gode 
kort på hånden. Etter et flott første skoleår med 
matroselever ble alle meldt opp til fagprøve.  
Vi ventet spent på resultatene, og ble så glade 
da vi fikk vite at alle hadde bestått. Med tanke 
på at vi tok om bord de som ikke fikk læreplass 
var dette spesielt hyggelig. Og vi vet at mange 
allerede har funnet seg jobb, og at noen har gått 
direkte til videre utdanning for å bli navigatører. 

Vi har bidratt til en god ferdigutdanning av sjø-
folk, og vi er stolte av det. Uten Christian Radich 
vet vi at flere av disse kunne ha falt «utenfor 
samfunnet». Vi trodde at antall læreplasser i 
næringen skulle bli ytterligere redusert. Men nå 
har brønnbåtene til fiskeoppdrett, Sjøforsvaret og 
fergerederiene tatt langt flere lærlinger enn før. 
Derfor var det bare 19 elever som startet hos oss 
i høst. Det er for lite, så derfor ønsker vi å bli eta-
blert som et reelt alternativ til læreplass. Vi arbei-
der nå overfor våre myndigheter for å få det til. 

Spenningen fortsetter, helårs drift er målet, og 
det skal vi sammen klare.  

Direktøren 
har ordet

Kjære venn av 
Christian Radich

Hyggelige gaver til skuta
Og så har det skjedd igjen. Venner med  
kjærlighet og respekt for skuta gir oss ekstra 
bidrag, helt uoppfordret! I siste nummer beskrev 
vi en testamentarisk gave til venneforeningen.  
Før jul ringte Knut Nordby meg og fortalte 
at han og hans kone Kim ønsket å bidra med 
ikke mindre enn 100 000 kroner til stiftelsen. 
Kim og Knut er gode venner gjennom en år-
rekke. Knut har tegnet nesten all innredning 

under ombyggingsprosjektene våre, og satt i  
Venneforeningens styre i en årrekke. 
Sammen har de vært å se som bidragsytere om 
bord ved en rekke anledninger. 
Tusen takk, kjære Kim og Knut! Vi har allerede 
besluttet at gaven skal bidra til en
nødvendig fornyelse av seilgarderoben.  

Einar Corwin Foto: Fridtjof Jungeling

Utkikk på natten. Foto: Kari Heggen
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Jubileumstokt 2017

Jubileumstoktene denne sommeren blir en fantastisk reise, fra skuta går fra kai i Oslo 18. juni og er tilbake ved Akershuskaia 
17. august. Det er alltid spesielt å være med når skuta drar hjemmefra og ut Oslofjorden for sommeren. Denne gangen går 
turen først til Den Helder i Nederland. Her skal skuta delta i en stor seilskutefestival. Den Helder er ikke langt fra Amsterdam 
og du kan gjerne kombinere med en tur hit først hvis du vil bli med fra Den Helder og nordover igjen. 
Første havn er Stavanger, og vi satser på god seiling over Nordsjøen. På veien har vi planlagt et stopp i hyggelige Sirevåg.

Lofoten, fra jubileumstoktene i 2012. Foto: Einar Corwin

Foto: Einar Corwin

Foto: Jens Joachim Hiorth

Stavanger-Tromsø
Fra flotte Stavanger går vi nordover mot Trom-
sø. Det betyr mye seiling dersom vinden er med 
oss, og det er den ofte om sommeren. Under-
veis får vi oppleve hvor variert Norges kystlinje 
kan arte seg. Vestlandets kyst er ofte bratt, med 
fjorder, øyer, sund og fjell. Lenger nord møter 
vi hundretusener av øyer, fra Nord-Trøndelag, 
gjennom den enestående Helgelandskysten og 
opp mot Vestfjorden.  

Her overtar den bratte Lofotryggen som skjær-
er seg ut mot Norskehavet. Det er mye tide-
vann, og strømmene er sterke. De er viktige 
for kapteinens valg av rute. Kanskje går vi ut 
og ser Lofoten fra utsiden, eller vi kan velge å 
gå gjennom et av de trange sundene dersom 
strømmen er med oss. Etter Lofoten møtes vi 
av Vesterålen, Andøya og vakre, ville Senja, før 
vi ender i Tromsø. 

Nordkapp og Lofoten
Neste etappe blir kort, men opplevelsesrik, vi 

vil runde Nordkapp på seilasen fra Tromsø til 
Hammerfest, dette er det mest etterspurte tok-
tet foreløpig. Her blir det fort fullt. Fra Ham-
merfest går vi sørover igjen og vi har beregnet 
god tid til Svolvær som er neste havn. Vi øn-
sker å utforske kysten, både utaskjærs og in-
naskjærs. Vi kommer til å gå til kai på mindre 
plasser, der er gjestfriheten alltid slående, og vi 
får oppleve lokal kultur på sitt aller beste.  Som 
alltid vet vi ikke hvor vi går, været avgjør det 
meste. Men blant stedene vi kommer til å se 
er nok Senja, Andøya, Vesterålen og Lofotens 
ytterside, med de berømte sandstrendene.  Vi 
passerer også landets beste område for hval-
safari, og er vi heldige, ser vi disse enorme 
dyrene tett opp mot skutesiden. På vår vei mot 
Svolvær går vi gjerne innom Trollfjorden. 

På neste tokt mellom Svolvær og Lofoten vil 
vi også gjerne innom Trollfjorden, så unik er 
den. Eller skal vi seile inn mot Tysfjord og 
beskue Stetind, Norges nasjonalfjell? Det er så 
mye som frister, som Henningsvær, Værøy og 



5

Fotos: Einar Corwin

Røst. På havet kan vi uforstyrret oppleve flere 
av landets flotteste turistattraksjoner. Og husk 
at midnattsolen inviterer oss til å være våkne 
hele døgnet. 

Helgelandskysten
Helgelandskysten er den mest betagende 
kystlinjen vi har. Vel er Lofoten flott med sine 
høye fjell. Men Helgelands fjell er også høye, 
som Dønnmannen, Lovund, Rødøyløva og De 
Syv Søstre. Blant disse majestetiske fjellene, er 
et hav av mindre øyer med tidligere fiskevær, 
som gradvis ble fraflyttet. Øyene strekker seg 
langt til havs og langt der ute stiger Træna 
opp av havet, fiskeværet med røtter fra old-
tiden, nesten 9000 år tilbake. Over alt er det et  
enestående fugleliv. På fastlandet ser vi Svartis-
en blant høye tinder. Vi planlegger oppankring i  
Holandsfjorden, derfra er det under en times lett 
fottur til Engabreen, en arm av selveste Svartis-
en, som er Norges nest største isbre. Du kommer 
til å bli forelsket i dette området. Seilasen videre 
mot Ålesund går over Folla og passerer Frøya, 
øysamfunnet som er blitt et viktig sentrum for 
produksjon av laks. 

Shetlandstokt
For over tusen år siden seilte vikingene i vest-
erled, til Shetland, Orknøyene og Hebridene. Det 
går mange rykter om deres brutale fremferd, og 
de fleste er nok ganske så overdrevne. Vikingene 

Tider og priser
Oslo – Den Helder 18. -22. juni, kr 5600
Den Helder – Stavanger 25. – 29. juni, kr 4900
Stavanger – Tromsø 30. juni - 7. juli, kr 8900
Tromsø – Hammerfest via Nordkapp 8. -11. juli, kr 3200
Hammerfest - Svolvær 12. -18. juli, kr 7700
Svolvær – Bodø 19. - 24. juli, kr 7500
Bodø – Ålesund 25. - 31. juli, kr 7700
Ålesund – Shetland – Haugesund 1. – 10. august, kr 9900
Haugesund – Oslo 13. – 17. august, kr 5900

Ungdom under 26 år får 10% rabatt.

hadde utferdstrang, og de var datidens han-
delsreisende. De fleste hadde bare gode hensik-
ter, og de satte positive spor etter seg. Dette er 
nok grunnen til at nordmenn den dag i dag er 
så velkomne. Vi skal besøke Lerwick på Shet-
land, en by med små butikker, restauranter og 
barer. Gjestfriheten er stor, og vi gleder oss til 
et gjensyn. 

Kursen mot hjemlandet setter vi til Haugesund, 

vi seiler forbi Orknøyene, og har vi tid, går vi i 
land også her. I Haugesund arrangeres den år-
lige «Sildajazz’en», med høy stemning og 50 000 
besøkende. Vi vil forhandle med arrangørene 
om gode betingelser for de av våre medseilere 
som ønsker en ekstra opplevelse på land. 

Haugesund-Oslo, hjemreisen
I Haugesund går vi om bord til sommerens siste 
tokt. Nå skal skuta hjemover etter en minnerik 
sommer langs vår vakre og varierte kyst. Dette 
toktet vil også by på opplevelser. Vi planlegger 
blant annet et stopp i idylliske Skudeneshavn. 
Seilasen videre mot Oslo går i ekte seilskute-
farvann med rik historie. Tenk bare på kaper-
tiden, da nordmenn med loven i hånd kapret 
fiendtlige skip og solgte dem, med lasten de 
hadde. Lostjenesten vår startet med at lokalbe-
folkningen speidet etter seilskuter og ga råd om 
hvor de kunne seile. Det ga dem penger nok til 
å starte som redere selv, og bidro til at landet ble 
en dominerende seilskutenasjon på 1800-tallet. 
Kanskje seiler vi over til Skagen, eller hjem via 
Koster? Men mest av alt skal vi seile.  

Arrangement i havnene
Christian Radich blir alltid møtt med stor entu-
siasme i de norske havnene, det er nok mang en 
tidligere skoleskipselev som synes det er ekstra 
hyggelig å hilse på skuta igjen, i sin egen by. Vi 
planlegger fjordturer og åpent skip i havnene vi 
besøker. På www.radich.no kan du lese mer om 
disse arrangementene. De vil også bli annonsert 
lokalt. 
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Lørdag 20. mai: Dans på dekk med 
«Gutta fra Scandinavia» 
Avreise fra Akershuskaia kl. 1715
Ankomst Akershuskaia kl. 2200

Pris pr. person kr 725,- 
Vi inkluderer rekebuffet, drikke kjøper du selv.

Søndag 21. mai: Sjørøvertokt
Vårt populære sjørøvertokt har blitt en tradisjon 
til glede for små og store sjørøvere. Også denne 
gangen er det kaptein Svartskjegg som har med 
gullpenger og 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. 

Fredag 9. juni: Om øl og ølbrygging
I samarbeid med Akevittruten inviterer vi til en 
tur med skummende, friskt øl på menyen. Det 
blir ølsmaking med norske mikrobryggeri og vi 
lærer litt om ulike ølsorter og smaker. Vår faste 
duo skaper stemning med musikk på dekk.  
Sommerbuffet er inkludert, drikke kjøper du selv. 

Avreise fra Akershuskaia kl. 1715
Ankomst Akershuskaia kl. 2200

Pris pr. person kr 890,- 

Lørdag 19. august: Jubileumstur med 
blues og høy stemning
Avreise fra Akershuskaia kl. 1715
Ankomst Akershuskaia kl. 2200

Pris pr. person kr 725,- 
Vi inkluderer rekebuffet, drikke kjøper du selv.

Fjordturer i jubileumsåret

Invitasjon til vennetur søndag 28. mai 
Christian Radichs Venner har gleden 
av å invitere deg til vårens aller 
vakreste eventyr; vennetur med 
Norges vakreste seilskute, Christian 
Radich. Denne gangen går turen til 
hyggelige Horten. De som ønsker får 
en omvisning på Karljohansvern. 

Vi kaster loss fra Akershusutstikkeren kl. 1100
Vennligst møt opp for innsjekking senest kl.1030
Ankomst Horten er beregnet til kl. 1600

Omvisning på Karljohansvern tar ca. 1,5 time og 
koster kr 50 pr. person.
Buss tilbake til Oslo koster kr 50 pr. person, di-
rekte buss går umiddelbart etter ankomst. Buss 
etter omvisning går fra Karljohansvern kl. 1800.

Om bord serveres fiskesuppe til de voksne og 
pølser til barna. Maten betales ved ombordstig-
ningen, kr 50 pr. person. 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 
tiden. 
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 ombord-

stigning. 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 2017, 
kan du gjøre dette ved ombordstigning. Gi oss 
beskjed om dette ved påmelding. Vi vil ellers 
måtte prioritere de som er registrert som betal-
ende medlem ved påmeldingen.

Påmelding til: venner@radich.no 

Vær rask, det kan bli fullt! Av sikkerhetsgrun-
ner er det plass til et begrenset antall. Husk å gi 
beskjed om du ønsker:

• Buss tilbake til Oslo, enten kl. 1600 eller kl. 1800
• Omvisning på Karljohansvern.

Vi gleder oss til å treffe dere, og vi håper at vi får 
en flott tur. Velkommen om bord!

Med vennlig hilsen
Styret i Christian Radichs Venner  v/Kari Vesterby

PS. Vennligst husk fottøy som er skånsomt mot 
dekket (ikke smale, spisse heler)! Barn under 12 
år må ha med redningsvest.

I år vil også fjordturene bære preg av 80-års jubileet. Sesongen åpner lørdag 
20. mai, da er det gjensyn med «Gutta fra Scandinavia» som hadde en 
suksesstur på St. Hans for et par år siden. Når skuta kommer tilbake til Oslo 
etter endt sommertokt, inviterer vi til ny jubileumstur med bluescruise.  
På disse turene vil du helt sikkert møte noen medseilere også. Kle deg etter 
været og la de høyhælte 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!

Foto: Svein Tvetenstrand

Foto: André Eide
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Det var en gang at skoleskip kun 
var for gutter og havets eventyr noe 
jenter bare kunne drømme om. Slik 
fosset Christian Radich frem helt til 
kursen ble endret og jenter fikk lov 
til å være med på tokt.

Tolv unge, spente jenter mønstret således på 
den stolte damen høsten 1983 på jakt etter nye 
erfaringer, opplevelser, eventyr og lærdom. Kari 
Heggen har møtt en av dem, Hilde Morgenlien. 
Snart trettifire år etter toktet skal de børste støv 
av minnene.
Hilde var snaut 17 år gammel da foreldrene 
sommeren 1983 tipset henne om muligheten 
for å bli med Christian Radich et år. Året før 
hadde hun gått ut av niendeklasse på Dalen 
skole i Fet kommune. Deretter hadde hun job-
bet som praktikant et halvt år, for så å krysse av 
for et halvt år på husmorskole. Hun kjente ingen 
andre med samme planer, og innrømmer at det 
kilte litt i magen over det utradisjonelle valget.  
Hilde forteller om begrenset reiseerfaring før 
hun mønstret på skuta. Frem til da hadde hun 
kun vært i Norge, Sverige og Danmark. Nå lå 
et helt skoleår på sjøen foran henne, og kursen 
skulle settes både mot København, Amsterdam, 
London, Bermuda og Canada. 
Overgangen fra hjemmets lune havn til livet på 
sjøen med begrenset plass på banjeren og mili-
tær disiplin var tøft. «Jeg hadde veldig hjem-
lengsel de første ukene. Vi var flere som ringte 
hjem og gråt våre modige tårer», minnes hun. 
Erkjennelsen over ungdomstiden kom raskt: 
«Man er jo veldig selvsentrert i den alderen, og 
man har godt av å lære å ta hensyn til andre. På 
havet blir man kjent med hverandre fra bunnen 
av - på godt og vondt. Vi var 12 jenter og 70 til 
80 gutter. Gutter og jenter ble behandlet likt, og 
det var et generelt godt samhold og vennskap. 
Men samme banjer, nei – det bodde vi ikke på».
I den alderen er vi nysgjerrige på om hormonene 
tok litt overhånd og amors piler skjøt blink? 
Hilde ler – «Ja, det ble noen kjærestepar». Selv 
fikk hun kjæreste om bord og de holdt kontakt 

Jentene mønstrer på

Christian Radich har utdannet bortimot 17.000 
norske menn og kvinner i sjømannsfag siden 
hun ble sjøsatt i 1937. Men historien startet 
som kjent enda tidligere, allerede i 1877. Da var 
det et stort sosialt engasjement blant Kristianias 
borgere, og det trengtes – for fattigdommen 
var stor. Fem gode borgere av byen opprettet 
en «Commité for Indkjøb av Skib for Gutter 
bestemt til Sømænd». Historisk materiale helt 
fra 1877 er bevart. 

Dette lå på loftet på «Skuret» og i 2008 var El-
len Røsjø fra Byarkivet på befaring av materialet, 
men arbeidet ble liggende i påvente av finan-
siering. Denne kom fra Kulturrådet i 2013, og 
takket være denne støtten kunne arbeidet med 
å bevare det viktige historiske materialet starte. 

Arkivet ble hentet ned fra loftet av Ellen Røsjø, 
Roar Edmann og Kirsti Gulowsen ved Byarkivet. 
Caroline Juterud ble engasjert for ordning av 
arkivet – og har gjort en fantastisk jobb! 
Alt driftsarkiv og elevarkiv er nå ordnet og regis-
trert. Tegningsmateriale ble ordnet av vår pens-
jonerte styrmann og nå ildsjel, Bengt Malm våren 
2016. Noe av dette arbeidet gjenstår. Det omfat-
tende fotomaterialet er fremdeles under ordning 
av Roar Edmann. Trykksakene og avisutklippene 
gjenstår å få ordnet. Arkivet inneholder også en 
masse spennende filmmateriale som venter på å 
bli gjennomgått og registrert.  

Et omfattende materiale. 
Arkivet etter skoleskipet Christian Radich er på 
41 hyllemeter og er fra perioden 1877-2007. 

Dere vil finne hele arkivbeskrivelsen og regis-
treringene på www.arkivportalen.no. Deler av 
arkivet er klausulert, da det inneholder person-
opplysninger om enkeltelever. Alt annet materi-
ale er tilgjengelig på Byarkivets lesesal.

Kirsti Gulowsen, fagansvarlig i Oslo Byarkiv sier: 
«Vi har en del henvendelser fra tidligere elever. 
Noen trenger bekreftelse på at de har vært om 
bord i et visst tidsrom, noen få trenger fremdeles 
karakterene sine, og mange er ute etter klasselis-
ter for å kontakte gamle venner. Disse typene 
henvendelser må skje skriftlig, og besvares av 
oss fordi vi må sladde f.eks. personnummer og 
karakter.»

Historien er bevart

et helt år etter at de mønstret av. Men sjalusi 
forteller hun at det ikke var på skuta.

Elevene kunne velge mellom to ulike utdan-
ningsløp. Syv jenter tok maskin og fem jenter 
tok kokk og servitør på bysselinjen. Selv tok hun 
bysse. Der var det lite teori, og alt ble lært på 
praktisk vis – beste måten å lære på, mener hun. 
Fokus var på sunn og næringsrik kost, og all mat 
ble laget fra bunnen. Arbeidet foregikk dag og 
natt i fire eller seks timers vakter. 
«Hvordan synes du det var å klatre i masten, 
styre skuta, stå utkikk og lære generelt sjø-
mannskap?» vil vi vite. «Nei – det tok ikke byssa 
del i. Dette var oppgaver som kun lå inn under 
maskinlinjen», forklarer hun. 

«Så hva ble skipssekken fylt med – hva er de 
sterkeste minnene?» Svaret kommer spontant: 
«I tillegg til det faglige er det reiseerfaringen 
samt det gode samholdet på skuta. Vi lærte å 
ta hensyn til hverandre, samt god disiplin. Dette 
er egenskaper jeg tror de flest unge har godt av 
å lære», sier hun. Det var en mer moden Hilde 
som hoppet i land etter et år på bølgene. Min-
nene består, kjæresten forsvant og tatoveringen 
prøver hun å kvitte seg med den dag i dag. «Ak-
kurat rosen på høyre skulder er vel det eneste jeg 
angrer på», erkjenner hun. Og hennes ønske for 
Christian Radich i fremtiden er at hun igjen kan 
seile som skoleskip så flere får muligheten til å 
vokse med eventyret på sjøen.   
   

Foto: Ulf Hansen
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Kjære Christian Radich-venn,
Den flotte skuta vår fyller 80 år i år, og gjett om vi skal feire! 
På samme måte som da vi i 2012 seilte langs norskekysten, 
skal vi nok en gang sommeren 2017 seile i hjemlige trakter. 
Jeg hadde selv gleden av å være med fra Hammerfest via  
Nordkapp til Tromsø og Bodø i forbindelse med 75-års  
jubileet, og for en flott opplevelse det ble! Det er en helt 
fantastisk måte å se det vakre landet vårt på – fra sjøsiden om 
bord på den ærverdige gamle «damen» Christian Radich. 
   
Jeg har en vag fornemmelse om at det ikke var særlig fint vær 
nordpå sommeren 2012, men det betydde egentlig ingen-
ting. Det jeg husker klokkeklart var da vi måtte haste ned 
på banjeren for å hente solbrillene før vi skulle mønstre på 
vakt ved midnatt fordi midnattssolen ved Nordkapp var så 
sterk. Jeg husker hjertevarmen vi møtte overalt hvor vi kom, i 
særdeleshet mottakelsen vi fikk fra Lone på Skagakaia i Bø i 
Vesterålen. Jeg husker at himmelen «brant» rød mellom regn-
tunge skyer den siste natten før vi ankom Bodø. Jeg husker 
at vi var så våte at jeg praktisk talt kunne vri opp venninnen 
min før vi gikk av vakt. Jeg husker at vi sendte en flaskepost 
fra 12-4-vakta et sted i Vestfjorden (respons fra mottakeren 
fikk vi allerede noen dager etter). Jeg husker vi hadde piknik 
med kakao og kjeks på stordekk. Jeg husker Øivind på ca. 1,90  
som var nysgjerrig på å klatre i riggen, men gjerne ville ha 
med lille meg for moralsk støtte fordi det var litt skummelt. 
Det er dette tokt med Christian Radich dreier seg om, og det 
er derfor jeg ikke er i tvil om at jeg skal være med på  
jubileumstoktet denne sommeren også. 

Så hvordan kan vi i venneforeningen bidra til at vi skal kunne 
feire flere jubileer i årene som kommer? Hvordan kan vi bidra 
til å gi kunnskap om hvor viktig arena for samhold, mestring, 
læring og unike naturopplevelser skuta er? Jo, ved å fortsette 
å vise interesse og engasjement for skuta, og ved å spre bud-
skapet om hvor viktig det er å ta vare på denne kulturarven. 
Vi ønsker blant annet å aktivisere medlemmene våre i større 
grad enn tidligere, og et av tiltakene har vært å invitere til 
filmkveld på Skur 32 i Oslo. Det er med glede vi opplevde at 
det var så stor interesse for visning av den klassiske storfilmen 

Windjammer at vi måtte fordele publikumet på to kvelder. For 
enkelte var det første gang de så filmen, for andre var det et 
kjærkomment gjensyn fra den magiske visningen på  
Colosseum kino i 1958. 

På disse kveldene hadde jeg blant annet gleden av å møte 
ikke mindre enn fire av gutta fra 1964-kullet på Radich. 
Det er utrolig inspirerende å høre alle historiene og  
opplevelsene deres. Det er fint å se at deres erfaringer om 
bord på Christian Radich fra hele 53 år tilbake fremdeles 
betyr mye for dem, og faktisk var med å forme livene 
deres. Det er også ganske fascinerende at flere titulerer 
hverandre med sitt gamle hengekøyenummer den dag i 
dag – «se hvem som er her i kveld: # 22!»

Det arbeides mye med å få myndighetene til å forstå hvor 
viktig helårsdrift av skuta er, slik at vi kan fortsette å holde 
skuta i god seilbar stand med et kompetent og engasjert 
mannskap. Aller helst ønsker vi selvsagt at Christian Radich 
skal fortsatt være et skoleskip for utdanning av unge,  
lovende sjøfolk. Det var slik driften av skuta var tenkt  
allerede tilbake i 1884 da rittmester og grosserer  
Christian Radich testamenterte hele 90.000 kroner til 
et skoleskip i Christiania som skulle bære hans navn. 
Det var skoleskip hun var da Windjammer ble spilt inn 
på 50-tallet, og det er skoleskip hun har vært fram til 
1998, og igjen nå de siste to årene. Opp mot 17.000 
elever har fått sin utdanning om bord på Christian 
Radich, og vi ønsker at mange flere skal få op-
pleve denne unike muligheten til læring utenom 
det vanlige.

Jeg vil takke de mange medlemmene våre for 
støtte både i form av medlemskontingent, 
engasjement og ønsket om å bidra på aktiviteter 
og dugnader. Det betyr mye!

Kari Vesterby, # 24 og styreleder

Nytt fra styret

Filmkveld i Skur 32, foto: Kari Vesterby
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Tid: Onsdag 5. april 2016 kl. 1800
Sted: Stiftelsen Christian Radichs 
lokaler i Skur 32, Akershusstranda 9, Oslo.

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

Agenda
1) Konstituering
a) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent
d) 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
a) Eventuelle forslag om endringer

4) Handlingsplan for kommende periode
a) Gjennomgang og godkjennelse

5) Budsjett og årskontingent
a) Gjennomgang 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.

Som mange vil huske, gikk Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund i fjor 
sammen om å etablere Christian Radichs Ærespris. Prisen deles ut årlig til ungdom 
mellom 15 og 18 år som gjennom sitt engasjement for seilsporten har gjort en 
innsats for skape et bedre miljø blant seilere og for å spre seilerglede.  
Prisen består av et ukelangt tokt med den berømte fullriggeren til en verdi av 
10 000 kroner.  Den gjelder om ønskelig deltakelse i Tall Ships Race, såfremt Chris-
tian Radich deltar i regattaen det aktuelle året. Prisvinneren får dekket reisen til 
og fra Christian Radich.

Denne utgaven av Christian Radich Nytt sendes i samarbeid med Norges Seilfor-
bund til seilforeninger rundt om i landet. Vi oppfordrer foreningene til å nominere 
kandidater til prisen. Send forslag med fyldig begrunnelse til Seilforbundet innen 
1. september.  Den heldige vinner blir utpekt av en jury som er satt sammen av 
Christian Radichs Venner og Norges Seilforbund. Vinneren mottar prisen på den 
store Seilergallaen som arrangeres i Oslo i oktober. Hun eller han får reise og  
opphold betalt.

Den første som i fjor vant den nyinnstiftede prisen, var Oda Hansen fra Ålesund 
Seilforening. Foruten å skape entusiasme blant unge nybegynnere i Optimist-

klassen, arbeidet hun også for å 
revitalisere det som i gåseøyne 
kan kalles ”pensjonerte ung-
domsseilere.”  Gjennom et eget 
prosjekt fikk hun seilere som had-
de droppet ut, til å vende tilbake 
til seilingen.

Som prisvinner skal hun etter 
eget valg delta på årets tokt med  
Christian Radich fra Ålesund via 
Shetland til Haugesund. Det foregår 
i tidsrommet 1.-10. august.
Da Venneforeningen og Seilfor-
bundet innstiftet prisen, var det ut 
fra et ønske om å stimulere til økt 
aktivitet innen seilsporten, samt å 
øke forståelsen for hva seiling er.  
Dessuten ville vi slå et slag for vår 
ærverdige fullrigger som opererer 
under slagordet ”Alle kan seile med 
Christian Radich.”

Årsmøte i Christian 
Radichs Venner 

Hvem vinner 
Christian Radichs 
Ærespris i år?

Fjorårets vinner på hjemmebane.

Oda Hansen mottar æresprisen i 2016. Foto: Erik Sundheim.
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har vært 

stolt sponsor av 
Christian Radich 
siden år 2000!
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-Velkommen om bord.
-Jo, takk.
-Hva fikk deg til å søke jobben?  
-Jeg ville gjøre noe nytt og spennende, 
noe eksotisk. 
-Har du seilt på en fullrigger før?
-Nei.
-Men du har seilt?
-Det har jeg.  Jeg har seilt mye fembøring. Og 
en gang  hadde jeg en Nordisk Folkbåt. I tre, 
klinkbygget. 

Det er en røslig kar som tar imot Christian Radich 
Nytt på sitt kontor i skuret på Akershuskaia. Hå-
vard har fagbrev som trebåtbygger med læretid 
i USA og Norge. Etter å ha arbeidet en tid ved 
fartøyvernsenteret i Hardanger, der han blant 
annet var med på å restaurere den sagnomsuste 
galeasen Svanhild av Florø, reiste han til Dan-
mark for å utdanne seg som diplomingeniør 
innen skips- og havteknikk. Deretter arbeidet 
han i mange år først for Wilh. Wilhelmsen og 
siden Fred. Olsen Energy med prosjektansvar for 
oljerigger og boreskip.  Arbeidet førte til lange 
utenlandsopphold ved verft i land som Korea, 
Japan og Brasil.
-Og nå, Christian Radich.
-Jeg har, som du sikkert forstår, alltid hatt et 
hjerte for tradisjonelle båter. Jeg var på jobbjakt, 
og skulle jeg først tenke nytt, måtte jeg gjøre 
noe som er gøy. Da jeg så annonsen, slo jeg til 
og søkte.

Listen over Håvards arbeidsoppgaver på Chris-
tian Radich er lang.  Her er noen hovedpunkter: 
Sørge for forsvarlig bemanning og at det tegnes 
forsikrings- og pensjonsordninger for beset-
ningen. Bistå ved utarbeidelse av driftsbudsjett 

For seks år siden søkte stiftelsen etter en ny sty-
rmann, og vi ville gjerne ha en med erfaring fra 
seiling. 
En av søkerne hadde en uvant bakgrunn. Han 
hadde ikke akkurat erfaring fra fullriggere, men 
et råseil visste han hva var. For han hadde fem år 
tidligere vært skipper på «Tangaroa», balsaflåten 
som seilte i Kon-Tikis kjølvann.  Så redsel for 
havet kunne umulig være noe problem, for 
mange har syntes at det Heyerdahl gjorde med 
Kon-Tiki var svært risikabelt. 
Bjarne kom raskt inn i skutas rutiner, og det tok 
ikke lang tid før han hadde smeltet godt inn 
også sosialt. Samtidig som han jobbet hos oss 
var han konsulent for Kon-Tiki filmen som kom 
i 2012. I filmen ble nettopp «Tangaroa» benyttet.  

Bjarne er en lun og trivelig styrmann, som har 
en naturlig autoritet gjennom sin fremferd. Han 
er ikke brautende, han trenger ikke være det. For 

”Jeg ville gjøre noe eksotisk...”
Vår kjære skute har fått ny rederi-
inspektør. Han heter Håvard Hedlo 
(48) og skal ha ansvaret for den 
tekniske og maritime driften av 
Christian Radich.

og årsplaner for skuta. Holde seg oppdatert på 
skutas tekniske tilstand og vedlikeholdsprogram. 
Sørge for at skuta er sertifisert etter gjeldende 
regler. Bestille og besørge gjennomføringen av 
inspeksjoner og revisjoner.
Etter at Christian Radich igjen er blitt skoleskip 
skal Håvard også ha det overordnete ansvar for 
skolevirksomheten om bord.

-Neste store jobb på båten?
-Vi skal snart ha det som heter 10 000-timers 
vedlikehold på den ene av de to hjelpemotorene. 
Ellers kan jeg jo fortelle at skuta har fått hele 
elleve nye seil i år.
Det finnes dem som vil at Christian Radich burde 
rustes ut for en jordomseiling, med runding av 
Kapp Horn som ett av høydepunktene. Jo, svarer 
Håvard, men da måtte man nok foreta en ekstra 
gjennomgang av skuta.  Båten er klarert for At-
lanterhavet, men Kapp Horn er hakket verre, ikke 
sant?  Han tviler ikke på at mange medseilere 
ville bli med på etappen rundt Kapp Horn, men 

ville interessen ellers være stor nok til å få bud-
sjettet til å gå opp?
Nåvel. La det i alle fall bli med denne strøtanke...
Håvard bor på Nesodden, på berget oven-
for Steilene, med vidt utsyn over fjord og  
skipstrafikk. Han er gift og har to døtre.

Har han også en hobby?
Jo, han har.  Han liker egentlig ikke å snakke 
om det, men OK, da: Håvard løper maraton. 
Ikke vanlig maraton, men ultramaraton, som 
når han har deltatt i løpet Lysefjorden Inn. Lø-
pet går over 62 kilometer og dekker til sammen 
2500 høydemeter der det går over bakkar og 
berg innover Lysefjorden, med det berømte fjel-
let Preikestolen som ivrig tilskuer. I år skal han 
også delta i det 80 kilometer lange Ecotrail, som 
går gjennom Nordmarka med start og innkomst 
i Oslo sentrum. Kan det bli barskere?
Vi i Christian Radichs Venner ønsker Håvard 
Hedlo lykke til i jobben som rederiinspektør.

Førstestyrmann Bjarne Krekvik

Foto: Einar Corwin

Foto: Fridtjof Jungeling

han virker så trygg at han skaper ro ved bare å 
være til stede. Og hans etter hvert mange fore-
drag fra Tangaroa-ekspedisjonen vil bli husket av 

mange kolleger og medseilere. Christian Radich 
var 15 år gammel da Bjarne ble født, så også han 
har et lite jubileum i år. Gratulerer Bjarne!
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Havner vi har besøkt

«Det hadde vært gøy med et kart over alle havnene skuta har 
besøkt», ble det sagt på redaksjonsmøtet. Det viste seg ikke å være 
noen lett oppgave å kartlegge. Vi utelot Norge, for skuta  har vel 
besøkt hver eneste mulige havn fra Nordkapp og sydover. Nord-
Europa likeså, her har vi besøkt de fleste havner, som kartet viser. 
Vi har hørt historier om Amerikaturene, og vi har sett bilde av 
skuta under Golden Gate i San Fransisco. Malta er nok det lengste 
skuta har vært øst.

Vi gratulerer
Vi gratulerer også Kaptein Fridtjof 
Jungeling, vår nye tømmermann 
Sama Ask og Stuert Jens Cheweleff 
med 45 år, kokken Tommy Jensen 
med 35 år og Lettmatros Paal E. 
Ballestad med 20 år!

Fotos: Stiftelsens arkiv

Stockholm Tromsø
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Det kiler i magen. Ikke på grunn 
av høye bølger og grov sjø. Ikke på 
grunn av gleden over å dra på tokt, 
men rett og slett over å skulle møte 
Agnes Radich – en 83 år gam-
mel ekte Radich med sjørøverblod 
i årene! Rittmester og grosserer 
Christian Radich (1822 -1889) var 
hennes farfars fetter og var død 
lenge før Agnes så dagens lys.

Damen jeg treffer er født i 1933 i Moss og var 
snaue fire år gammel da fullriggeren med samme 
etternavn ble sjøsatt. Agnes er en sprudlende, 
vital, livsbejaende, nysgjerrig, reiseglad og en-
gasjert dame. Hun er oppvokst i vannkanten på 
Jeløya, men flyttet til Oslo seks år gammel. 
Som en ekte Radich var jeg overbevist om at 
damen nærmest var vokst opp på skuta. Den 
gang ei! Første gang hun var om bord var da 
skuta kom hjem fra USA-tokt høsten 1964. Hun 
er stolt av navnet og føler tilhørighet til skuta, 
men husker at det var så mange profilerte navn 
knyttet til fullriggeren at hun holdt en lav profil. 
Veien inn til skipskøya ble til etter et selskap hvor 
hun traff en dame som hadde seilt 25 ganger 
med Statsraad Lehmkuhl. «Kan hun dra på tokt 
kan jeg!» Dermed ble skipssekken pakket klar 
for første tokt fra Klaipeda til Bornholm i 2009. 
Med kun ti til femten medseilere minnes hun 
at det bare var folk på den ene banjeren, og at 
de måtte ligge for anker om natten. Men turen 
ga mersmak, og etter denne har hun og vennen 
Trygve vært på tokt hvert år. 
«Hva er det beste ved å være på tokt med Chris-
tian Radich?» vil jeg vite. «Åååååh det er så 
mangt. Miljøet, den morsomme miksen av folk, 
frisk luft, flott natur og ikke minst samarbeidet».  

Favorittvakten er 8-12, og ekstra stas synes  
Agnes det er å stå til rors eller på utkikk.  
«Utkikk, ja» Med ett stilner stemmen - hun er 
tilbake til Hardangerfjorden en sen blikkstille 
kveld for noen år siden fanget av minnet om 
naturen, fargene, skyggene, lyset, roen og stem-
ningen. «Men også drittværet. Jeg husker turen 
fra Glasgow til Orknøyene i 2011. Det var høye 
bølger og vi måtte holde oss fast. Det er spen-
nende med naturkreftene – men sjøsyk – nei, det 
blir jeg ikke».
Hvor mye saltvann er det da egentlig i årene 
hennes?  Faren Jacob Gjerdrum Radich var 
maskinsjef på båt, og farfar var seilskuteskip-
per som overlevde forlis på Nord-Amerikas kyst i 
1881. Men egen båt har Agnes og familien aldri 
hatt. Dragningen til sjøen har imidlertid alltid 

vært der, og det beste hun visste om sommeren 
var å være på badestranden. «Hun er fremdeles 
vanskelig å holde fra vannet» skyter Trygve inn 
og forteller at så sent som i fjor badet hun fra 
Christian Radich ved Sagres. «Ja det er litt sånn» 
smiler hun. 
Slektsgransking har vært en kjær hobby, blant 
flere og jeg må innrømme at jeg var nær ved å 
sette kaffen i halsen idet hun trekker frem histo-
rien om sin tippoldefar Anders Knudsen Mørch 
på morssiden som var en ekte sjørøver med  
kaperbrev på skuta «Snapop» på begynnelsen av 
1800-tallet! 
Agnes er altså en vaskeekte Radich med en aldri 
så liten dæsj sjørøverblod i årene.

Kari Heggen

- Det å kjenne at båten krenger og at vinden 
blåser i seilene gir deg en følelse av å leve. Men-
neskene om bord er alle fantastiske på hver sin 
måte. Du lærer mye om å seile, men du lærer 
også mye om deg selv! Å seile med Christian 
Radich er en uforglemmelig opplevelse.

- Jeg sto ved roret første dagen på vei ut fra 
Cadiz mens de andre på skiftet øvde på å kla-
tre i mastene. Plutselig så jeg en av dem med 
god fart ut på råa øverst på stormasta, 30 me-
ter over dekk. Det var en liten australsk jente, 
og jeg var ganske overrasket over at hun var så 
tøff. Men det store sjokket var da en av de eldste 
ombord, en 71 år gammel mann dukket opp like 
bak henne, og han også, rett ut på røylen. Da 
hadde jeg ikke noe valg. En time senere sto jeg 

der oppe selv og svaiet på en av wirene. Adrena-
linet fra klatringen ble en slags rus vi som seilte 
ble avhengige av. Hver gang noen kom ned fra 
mastene kunne vi se det i de oppspilte ansiktene.

- Å seile med Christian Radich er en fantastisk 
naturopplevelse. Jeg opplevde alt fra å ligge 
vindstille midtfjords til vindstyrke 17 m/sek og 5 
meters høye bølger. Å sitte alene på utkikkspost 
på natten gir rom for refleksjon og avkobling. 
Anbefales!

-Fantastisk opplevelse som setter dype spor, 
lærer nye ting, bruke kroppen, bli kjent med nye 
mennesker i alle aldre/nasjonaliteter, utfordret 
seg selv/flytte grenser. En unik kombinasjon!
Har blitt veldig glad i båten, nesten forelsket.
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Agnes – en Radich med sjørøverblod

Hørt fra medseilere

Foto: Einar Corwin

 JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM
Foto: Kari Heggen
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Enkelt- og familiemedlemmer får:
• 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

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 tak-
ket 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.

 VERV EN VENN

 GRASROTANDELEN

Fremtiden er usikker og i jubileumsåret er det fremdeles like viktig 
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 sammen-
henger, 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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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.

 JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM

Det er enkelt å bli medlem av Venneforeningen, 
du fyller ut vårt medlemsskjema på 
www.radich.no/medlemskap. 

Eller du kan  sende innmeldningen til: 
Christian Radichs Venner, 
PB 666, Sentrum, 0106 Oslo, 
eller på E-post til postmaster@radich.no.

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 



Ta en kikk i
skattekisten

Her er et lite utvalg av ”Christian Radichs” suvenirer. Kanskje er det noe du selv har lyst 
på, eller du ønsker å gi bort en gave fra skutas skattekiste.  På www.radich.no kan du se 
hele utvalget, suvenirene kan kjøpes på skuta eller kontoret.

Windjammer DVD 
kr 425,-

GAVEKORT
Opplevelser er gode gaver å få, og et gavekort på tokt er et godt tips om det er til 

konfirmanten eller et jubileum. 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 mot-

tageren et pent gavekort fra Christian Radich. 

Metallkrus 
kr 200,-Piquet T-skjorte 

kr 250,-

T-skjorte 
kr 140,-Hettegenser kr 400,- 

Barn kr 300,-

Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666 
Sentrum - 0106 Oslo

Ettersendes ikke ved 
varig adresseendring B - Økonomi

Sydvest kr 300,-


