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Christian Radich Nytt utgis av 
Christian Radichs Venner.  

Store endringer
Folk spør meg av og til om ikke 
det er veldig rolig og hyggelig å 
jobbe med Christian Radich, den 
gamle seilskuta. Og hyggelig er 
det, men ikke det minste rolig.  
Selv om skuta nå er over 80 år 
gammel, eller kanskje, nettopp 
derfor, må vi stadig fornye oss. For 
at nye generasjoner skal få lyst til 
å seile med en fullrigger, må vi 
tenke nytt. Fordelen med de nye 
sosiale mediene er at vi kan kommunisere med brukerne på en 
helt ny måte. Det er lett å sende spørsmål via facebook og mes-
senger og det er like raskt og lett å svare. At våre venner sprer in-
formasjon om skuta er viktig markedsføring og sparer budsjettet. 

Vi har fått ny direktør og ny markedsmedarbeider og med nye 
folk kommer alltid nye tanker og nye måter å se ting på. Det 
er viktige bidrag til en positiv utvikling. Det skjer også endringer 
på Akershuskaia. I løpet av året settes det i gang oppgradering 
av kaia og Christian Radich vil ligge et annet sted i havnen enn 
vi er vant med når hun er i Oslo. I sommer deltar vi i Tall Ships 
Races, det kan du lese mer om på side 4. I år kan vi tilby mange 
og varierte tokt, Nordsjøtokt i april, Skagentokt i mai, Vestlandet i 
juni, Tall Ships Races i juli og tokt fra København til Oslo i august. 
Fartsfylte etapper og rolige etapper, med og uten opplevelser i 
land. Noe for enhver smak.

Venneforeningen er aktiv som aldri før, og det er mye positivt 
rundt oss. Det jobbes naturligvis også intenst med å skaffe 
helårsdrift til skuta, å være til nytte og jobbe med ungdom er noe 
av det vi aller helst vil. Stiftelsen Christian Radichs formål «er å 
bevare fullriggeren Christian Radich for fremtidige generasjoner 
gjennom aktiv drift. Christian Radich skal primært operere som 
skoleskip». På side 7 kan du lese mer om vår nye direktørs tanker 
rundt skuta og fremtiden.

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: Linda Björck

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.

Christian 
     Radich 
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Nyttårsrakettene hadde knapt sluknet da 
Vidar Pederstad sto på kaia i Cartagena 2. 
januar 2018. Han var klar for sitt første 
tokt med Radich – og han var klar for å 
mønstre på sin første arbeidsdag som ny 
direktør i Stiftelsen Christian Radich. Han 
hadde pakket en velfylt reisesekk, og den 
var ikke bare fylt med shorts og solkrem 
for ti dager på havet. Sekken var også 
fylt med respekt og ærefrykt over den 
jobbmessige seilasen han skulle legge ut 
på samt en solid dose kreativitet, pågangs-
mot og et stort kart for potensielle nye 
veier og farvann for driften.

Den nye direktøren har jobbet med kommunikasjon og markedsføring i alle år. Kun 23 år gammel var han med og 
startet sitt første firma, og de siste 15 årene har han jobbet henholdsvis som direktør for Nor-Shipping, et av verdens 
viktigste maritime arrangement, og som daglig leder for Maritimt Forum i Oslo. Vidar er født og oppvokst på Kolbotn, 
men flyttet til Nordstrand for tretti år siden med kona Hanne og etter hvert tre barn. Det er en allsidig, fingernem og 
engasjert mann som har overtatt kommandoen på skuta, og det merkes raskt at hans fokus spenner fra tette bånd i 
familien via nærmiljøet til det store samfunnsmessige perspektivet. 

At sjefen er en kreativ sjel er helt klart! Det formelig syder og bobler når han forteller om sine planer, og han legger 
ikke skjul på at han har store ambisjoner for Radich. «Det gjelder å tenke både nytt og annerledes, og jeg vil gå både 
høyt og bredt ut for å nå målet» slår han fast. Og målet – det er å sikre stabil helårsdrift av skuta. I den forbindelse 
mener han at det er viktig å bygge både kjennskap og kunnskap på bred basis helt fra politikerne og ned til ungdom-
men. «Windjammer-generasjonen blir eldre og vi må fornye oss samt finne noe som engasjerer ungdommen!» mener 
han. «Vi må også jobbe for å styrke merkevaren Christian Radich», understreker han og trekker frem flere langtidsplaner 
med ulik tidshorisont. 

 Ideene er samfunnsmessige og visjonære der ønsket er å etablere et eget «Dropout-prosjekt» gjennom høst, vinter og 
vår for ungdom som av ulike årsaker sliter med motivasjon og utenforskap. «Faktum er at det skjer noe med deg om 
bord i Radich. Man lever i en fortettet situasjon på banjer, man er nødt til å samarbeide for å drive skuta fremover, 
utfordringer må takles der og da, man er koblet bort fra verden - og det sosiale aspektet er meget sterkt. Disse elemen-
tene tror jeg er våre største fortrinn for å gi opplevelser samt å bidra til å utvikle mennesker», sier han.  I forbindelse 
med at kaia hvor vi holder hus skal fornyes, trekker han frem gjennomarbeidede plantegninger over stiftelsens lokaler i 
skur 32 på Akerhusstranda. Lokasjonen er topp, og målet er at skuret skal bygges om for å kunne brukes både i arbeid 
med ungdom, kurs, konferanser, kontorer og sosiale arrangementer. Et av ønskene er å samarbeide med Utdanningse-
taten i Oslo Kommune om å etablere skoleundervisning for maritim videregående (vg2) i skuret.

Med hensyn til sommermånedene vil Vidar jobbe for et tettere samarbeid med Statsraad Lehmkuhl og Sørlandet. Hans 
visjon er «Sea Norway 2020» hvor de tre skutene seiler sammen langs norskekysten og promoterer norsk reiseliv og tu-
risme gjennom opplevelser både til vanns og til lands, samt fokuserer på norsk mat og er på festivaler hver helg. «Dette 
kan bli spektakulært!» smiler han. I tillegg arbeider han for å trekke Tall Ships Race til Oslo i 2022. «Tenk så gøy det 
hadde vært å invitere 80 seilskip til Oslo!» stråler han, og jeg må bare si meg enig!

Jeg tror Vidar har pakket riktig verktøy i sekken sin, og jeg tror ballasten er god! «Legg kursen fem grader høyere!» «Vi 
må brase!» Man kan nesten høre at det knirker i tau og rigg når direktørens hånd endrer litt på kursen og vi venter at 

Skuta skyter fart. Lykke til på den 
spennende ferden!

Kari Heggen

Ny giv

Foto: Olaf Olsen

Vidar i samtale med medseilere.



44

Hyggetokt og regattaer
I skrivende stund er skuta på vei vestover igjen etter noen fantastiske tokt i Karibien. Det har vært mange store opplevelser 
og gode øyeblikk. Som en av våre medseilere så treffende beskrev det: «Kan ikke huske sist jeg så slik fantastisk stjernehim-
mel. Og soloppganger - og nedganger som man aldri blir mett av. Minnet om at man utgjør en liten del av universet. Den 
historiske fornemmelse av å seile på et virkelig «gammeldags seilskip» og forståelsen av hvilket slit og sjømannskap som ligger 
bak den i dag romantiske oppfatning av seilskip som Christian Radich - og sjørøverskip i Karibien».

I påsken seiler vi fra A Coruña nord i Spania 
og til Harlingen. Fra Harlingen kan du bli med 
over Nordsjøen og til Ålesund, denne turen 
er nok for dem som ønsker litt utfordringer. 
Varme og hyggetokt får du i mai hvis du blir 
med skuta til Skagen. I juni arrangerer vi en 
helt ny og spennende opplevelsestur på Vest-
landet og i sommer deltar vi i Tall Ships Races. 
Du kan velge mellom regattaer og roligere tokt 
til hyggelige havner.

Harlingen – Ålesund 16. – 20. april
Ønsker du en tur hvor du kan utfordre dine 
egne grenser? Da er dette turen for deg! Bli 
med å seile fra Harlingen med Christian Radich 
til Ålesund. Her vil du oppleve vind i håret, nye 
vennskap, og masse ny lærdom. Skuta er i topp 
stand og har som nordlendingene sier, ridd 
han av gang på gang. Og med det veltrente 
mannskapet om bord, blir sikkerheten ivaretatt 
på best mulig måte.

Skagen Weekend 9. – 13. mai
9-13. mai arrangerer Bærum Seilforening Helly 

Hansen Skagen Race og du kan bli med Chris-
tian Radich på seilasen tur/retur Skagen. Skuta 
deltar ikke i regattaen, men vi følger båtene 
og vil være fortøyd sentralt i Skagen havn. Du 
bor om bord mens skuta ligger i havn og vi åp-
ner dekket for arrangement og premieutdeling 
torsdag og fredag. Lørdag seiler vi nordover 
igjen.

Midtsommertokt  
Oslo – Bergen 18. – 21. juni
Christian Radich legger ut fra Akershuskaia 
18. juni. Da står sommerens opplevelser for 
tur. Det er alltid spesielt å være med på første 
tokt, spenningen ligger i luften, hva vil som-
meren bringe? Vi håper på gode vinder langs 
sørlandskysten. Vel fremme i Bergen møter vi 
de to andre norske seilskutene, Sørlandet og 
Statsraad Lehmkuhl.

Walk&Sail,  
Bergen -  Stavanger 24. – 29. juni 
Fra Bergen planlegger vi en helt unik tur, først 
inn i Haradangerfjorden hvor du kan gå fot-

tur til Trolltunga, gå bretur på Folgefonna eller 
besøke Baroniet i Rosendal. Deretter seiler vi ut 
til Utsira, for så å avslutte med tur opp 
Preikestolen før ankomst Stavanger. 

Stavanger – Færøyene – Shetland – 
Sunderland 30. juni – 11. juli 
Et tokt i vesterled, med stopp både på Færøy-
ene og Shetland. Sommeren er på sitt lyseste 
og går vinden vår vei, får vi seilt mye. Kom-
binert med stopp på spennende steder, blir 
dette et tokt med mange opplevelser. Færøy-
ene har vi ikke besøkt tidligere.  Vi ser frem til 
å besøke øya som er kåret til «verdens beste 
øysamfunn». Shetland derimot har vi vært før. 
Christian Radich gleder seg igjen til å se den 
flotte naturen øya kan by på!

Sunderland- Esbjerg 14. – 18. juli
Årets første regatta blir kort og hektisk med 
mye nerver og adrenalin. Kapteinen tar de tak-
tiske valgene som forhåpentligvis fører til seier. 
På regattaene er det alltid mye ungdom med 
og du trenger ingen seilerfaring. I Esbjerg blir 

Som medseiler får du stå til rors.
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vi møtt av den gode danske atmosfæren når 
byen inviterer skutene til fest.

Esbjerg – Stavanger 21. – 26. juli
Cruise in Company betyr vennskaps-seiling med 
de andre skutene som er med i Tall Ships Races. 
Etappen er preget av mer ro og det er tid til 
seiling og besøk i en eller flere havner, før vi 
seiler inn til Stavanger. Byen har vært vertskaps-
by flere ganger tidligere og de forbereder seg til 
storslått feiring.

Stavanger – Harlingen 
29. juli – 3. august
Etter tre dagers feiring i Stavanger, gjør skutene 
seg klare for den siste og avgjørende regattaen. 
Alle kan være med, uansett seilerfaring eller 
ikke.  Det er spennende å konkurrere mot de 
andre skutene, det gjør seilasen ekstra nervepir-
rende. Og i hyggelige Harlingen venter feiring, 
tre dager til ende, om du ønsker det.

Harlingen – Warnemünde 
6. – 9. august
Toktet er kort og variert, og gir en smak av Chris-
tian Radich både under seil og gjennom Kielkan-
alen. Vi seiler hvis det blir anledning før vi går 
inn i Kielkanalen og er vi heldige med vinden, 
kan vi igjen sette seil og gå mot Warnemünde. 
I Rostock/Warnemünde møter vi mange andre 
skuter som skal delta i den store seilfestivalen.

Warnemünde – København  
12. – 14. august
Vindene er varierte og vi vil seile mest mulig opp 
mot og forbi Bornholm, hvis vindene gjør det 
mulig, før vi setter kursen nordover mot Køben-
havn. Skuta legger seg sentralt i byen.

København – Oslo 14. – 17. august 
Skuta kommer til København på morgenen og vi 
gjør et kort stopp for å ta med nye medseilere, 
blant annet en gruppe ungdom med ledere. På 
vei mot Oslo er et av høydepunktene når vi går 

under den gigantiske Øresundbroen. Det er alltid 
spesielt å seile inn Oslofjorden etter endte som-
mertokt.

Nytt av året er at ungdom under 26 år får 20% 
rabatt på regattaer, 15% rabatt på øvrige tokt. 
Kombinerer du flere tokt har vi også rabattord-
ninger. Nøyaktige tider og priser finner du på 
www.radich.no.

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 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 tidlig ute, tidlige søknader prioriteres.

Foto: Per Holst Foto: Svein R. Tvetenstrand

Havnefestene 
Det er offisiell start på Tall Ships Races 2018 
i Sunderland. Havnen i Sunderland feiret 
300 års jubileum i 2017, byen har lange 
sjøfartstradisjoner. Både Esbjerg, Stavanger 
og Harlingen har arrangert Tall Ships Race 
tidligere, alle byene vet hva som skal til for 
et storslått og vellykket arrangement. Når 
skipene ankommer havnene, blir de møtt 
av et folkehav av skuelystne. Havnene leg-
ger opp til skikkelig folkefest.  Det arran-
geres gratis konserter og underholdning 
for hele familien, mannskapsparade som 
alle medseilere kan delta på og selvfølgelig 
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 over-
natting i land.
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Søndag 27. mai: Windjammer-cruise
Filmen Windjammer har 60 års jubileum og på 
formiddagen settes filmen opp på Colosseum 
kino. Vi feirer med å invitere til en hyggetur i 
«Windjammers ånd» på kvelden.

Avreise fra Oslo Havn* kl. 1715. 
Ankomst kl. 2030
Pris pr. person kr. 725,-

Lørdag 2. juni: Sjørøvertokt 
– fjordtur for hele familien
Kaptein Svartskjegg gjør livet om bord farlig, 
utover det koser vi oss med reker til de voksne 
og pølser til barna.

Avreise fra Oslo Havn* kl. 1100. 
Ankomst kl. 1400
Voksne kr. 500,- 
Barn 2 – 12 år kr. 300,-

Lørdag 2. juni: Om øl og ølbrygging
Turen arrangeres i samarbeid med Akevittruten 
og noen småskalaprodusenter. Du lærer litt om 
øl og vi tester litt, men mest av alt, hygger du 
deg.

Avreise fra Oslo Havn* kl. 1715. 
Ankomst kl. 2200
Pris pr. person kr. 990,- 

Lørdag 18. august: Bluescruise
– ikke en sesong uten Bluescruise! 
På denne populære turen underholder for-
skjellige musikere, håndplukket av Østkanten 
Bluesklubb.

Avreise fra Oslo Havn* kl. 1715. 
Ankomst kl. 2200
Pris pr. person kr. 750,-

Fjordturer – stadig mer populært 
Ikke før akevittcruiset er lagt ut for salg, er det utsolgt, ja vi har sågar 
solgt et akevittcruise til. Det samme skjedde med champagnecruiset. Det er 
tydelig at fjordturer med innhold, tema eller musikk frister våre venner og 
andre til å tilbringe en formiddag eller kveld om bord i Christian Radich. Og 
hva er vel mer herlig enn en tur på fjorden om bord i den vakre skuta. Spise 
reker og nyte noe godt i glasset mens skuta glir ut fjorden. Selv om skuta 
går for motor på disse turene, fornemmer man likevel storheten. Det er 
fremdeles mulig å bli med på noen av de oppsatte turene:

Foto: Michel Lagrandeur.
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Invitasjon til vennetur søndag 10. juni
Christian Radichs Venner har gleden 
av å invitere deg til vårens aller 
vakreste eventyr; vennetur med 
Norges vakreste seilskute og Oslos 
stolthet! Denne gangen inviterer vi 
til en hyggetur fra og til Oslo Havn.

Vi kaster loss kl. 1200
Vennligst møt opp for innsjekking senest kl.1130
Ankomst er beregnet til kl. 1600

Om bord serveres fiskesuppe til de voksne og 
pølser til barna. Maten betales ved ombordstig-
ningen, kr. 50 pr porsjon. Øl, vin, mineralvann 
og kaffe selges om bord til hyggelige vennepris-
er. 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 kaia før avgang, med forbehold om ledig ka-
pasitet. 

Dersom du ikke har betalt medlemskap for 2018, 
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 
Vi gleder oss til å treffe dere, vi håper at vi får 
en flott tur sammen - velkommen om bord!
Med vennlig hilsen Styret i Christian Radichs 
Venner v/Line Lunde

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

Line, Bjørn og Kari fra styret gleder seg til tur

Direktøren har ordet

Kjære Christian Radich venner 
Det er med en blanding av stolthet, 
ydmykhet og entusiasme jeg tar 
fatt på oppgaven som ny direktør 
for Christian Radich. Vi vet hva 
den store utfordringen er, nemlig å 
sikre aktivitet hele året for å sikre 
inntekter som sikrer et kompetent 
mannskap som sikrer godt vedlike-
hold og et langt liv for den vakre 
skuta. Så enkelt og så vanskelig!

Jeg hadde en «tøff» start i min nye jobb, på 
tokt fra Cartagena, Colombia til Havanna, 
Cuba. «Tøft» men veldig lærerikt. Det var veldig  
nyttig både å bli kjent med mine nye kollegaer, 
et veldig kompetent mannskap, «pumpe» Herr 
Corwin for alt han kan og vet, se hvordan kadet-
tene tilegnet seg ny kunnskap samtidig som de 
utgjorde en veldig viktig ressurs om bord og ikke 
minst snakke mye med medseilerne, våre kunder, 
om deres erfaringer og tanker om og med Chris-
tian Radich.  

Tokt over Atlanterhavet og i Kariben er ikke 
hverdagskost. Og det er en grunn til det. Det er 
langt, det er krevende, det er uforutsigbart og 
det er dyrt. Men, det er også veldig vakkert og 
en stor opplevelse å krysse store havstrekninger 

og ferdes i et område de fleste av oss bare drøm-
mer om.

I de neste årene trenger Christian Radich å 
fokusere på å etablere rasjonelle driftsløsninger 
og seilingsruter i farvann vi har mer kontroll på 
og mer erfaring fra. Å seile fra Norge gjennom 
Europa mot varmere strøk om vinteren for så å 
sette kursen mot nord og den norsk sommeren, 
synes som en god oppskrift.

Men hva skal skuta være lastet med? Sommerse-
songen er i havn. Den er god og viktig og vi vet 
vi skal delta i Tall Ships Races, vi skal ha tokt 
med medseilere og vi skal tilby våre tjenester 
til kommersiell utnyttelse av bedrifter og andre 
som vil ta med sine ansatte og kunder på den 
flotte skuta.

Høsten og vinteren er mer krevende. Vi jobber 
med flere alternative løsninger. Høsten 2018 og 
vinteren 2019 blir forhåpentligvis tiden for å 
teste ut flere konsepter og flere målgrupper. Vi 
er i dialog med høyskoler, universiteter og folke-
høyskoler om å ta studentgrupper på tokt. 

Vi utvikler også et konsept for å tilby ungdom 
som generelt sliter med utenforskap, men spesielt 
knyttet til frafallsproblematikk og videregående 
utdanning. Dette er et stort samfunnsproblem 
hvor vi ser mulighet til å kunne bety en forskjell. 

Christian Radich er en sterk plattform for læring 
og personlig utvikling. Faktum er at det skjer 
noe med deg om bord i Radich. Man lever i 
en fortettet situasjon på banjer, man er nødt 
til å samarbeide for å drive skuta fremover, ut-
fordringer må takles der og da, man er koblet 
bort fra verden - og det sosiale aspektet er meget 
sterkt. Disse elementene tror jeg er våre største 
fortrinn for å gi opplevelser samt å bidra til å 
utvikle mennesker. Et tokt med CR er også en 
fokusert reise i arbeidserfaring og jobbtrening. 

Stay tuned – mer informasjon kommer.

«Christian Radich leverer opplevelser og erfar-
inger som utvikler mennesker!»

Foto: Michel Lagrandeur.

*Du har sett at vi skriver Oslo Havn (ikke 
Akershuskaia). På grunn av ombygninger 
på kaia, se egen artikkel om dette, vil 
Christian Radich ligge et annet sted i 
havnen. I det magasinet blir skrevet er 
ikke dette stedet kjent enda, men det vil 
bli annonsert på våre nettsider når det 
er klart.



Vi kan vel alle være enige at 
det er viktig å ha gode og støt-
tende venner – både i medvind 
og i motvind. Og Christian 
Radich er så heldig å ha mer 
enn 1.070 venner gjennom sin 
venneforening. 

Christian Radichs Venner ble 
stiftet for snart 50 år siden da det offentlige 
stoppet bevillingene til skoleskipene, og det 
var fare for at de norske skutene skulle bli 
museumsgjenstander eller selges til utlandet. 
Trofaste ildsjeler ønsket å bidra til at skuta 
skulle bevares som sjøgående norsk fullrig-
ger, og stifterne av venneforeningen var ingen 
ringere enn blant annet Lasse Kolstad, Harald 
Tusberg og daværende Kronprins Harald. De 
to førstnevnte kunne vi se i den legendariske 
filmen Windjammer som ble vist for første gang 
på Colosseum kino i Oslo i 1958. Det er altså 
60 år siden filmen hadde premiere, og dette 
skal markeres med en ny oppsetning i mai 2018 
– selvsagt på Colosseum kino.

Venneforeningen er like viktig for skuta i dag 
som på 70-tallet. Noe av det viktigste vi kan 
bidra med er å dele kunnskap om Christian 
Radich, hva skuta står for og hva slags tokt 
og turer man kan delta på. Vi opplever stadig 
at mange ikke er kjent med at «alle kan seile 
med Christian Radich», og dette må vi jobbe 

med å formidle på en god måte. Vi kan dele 
erfaringer fra egne turer vi har vært med på. Vi 
kan fortelle om de gode båndene som knyttes 
mellom unge og gamle, mellom erfarne seilere 
og førstereis medseilere. Vi har det siste året 
hatt svært gode erfaringer med å ha en bland-
ing av kadetter/matroselever og medseilere om 
bord. De unge kadettene deler sine kunnskaper 
med medseilerne som i mange tilfeller kan være 
en del eldre enn dem. Dette er noe kadettene 
vokser mye på, og som er en viktig del av deres 
utdanning og utvikling. Elevene og kadettene 
kjenner etter hvert skuta godt, og lærer villig 
vekk hvordan man skal klatre i riggen, pakke 
seil, kveile tau og knyte knoper og stikk. Det er 
slike historier vi kan dele med venner og kjente, 
på jobben og i sosiale media.

En annen viktig ting vi kan bidra med til det 
beste for skuta er frivillighet og dugnadsånd. 
Det er stadig mye som trengs å repareres 
og vedlikeholdes, og ofte kreves det ingen 
forkunnskaper til å bidra i dette arbeidet. Det 
er gøy med dugnad, og det er en fin anledning 
til å aktivisere medlemmene og å skape et godt 
miljø rundt skuta. Mye tyder på at vi i 2018 
skal starte en prosess for oppgradering av Skur 
32 i Oslo for å gjøre lokalene mer moderne og 
allmennyttige. Da vil det utvilsomt være behov 
for mange hjelpsomme hender, blant annet til å 
rydde de nåværende lokalene. 

Nytt fra styret

Varierte medlemsaktiviteter
Vi avsluttet året 2017 med filmkveld og visn-
ing av den herlige «halvdokumentariske» filmen 
«Vi seiler» fra 1947. Kari hadde bakt Christian 
Radich-pepperkake og vi koste oss med gløgg, 
film og gode historier.

I januar deltok venneforeningen på stand på 
Reiselivsmessen på Telenor Arena sammen med 
skutas administrasjon. Det ble en veldig positiv 
opplevelse med mange interesserte besøkende, 
og som vanlig også mange hyggelige gjensyn 
med gamle kjente. Med så mange varierte type 
turer som tilbys i første halvår av 2018 er det lett 
å finne turer som passer for de fleste. Samar-
beidet med administrasjonen fungerte utmerket, 
og vi utfylte hverandre på en god måte.

8. februar holdt vår egen eventyrer Ragnar 
Kvam jr. et foredrag fra sine 14 år som seiler 
på de syv hav. Ragnar har et stort fortellertal-
ent, mye kunnskap og glimt i øyet, så de omlag 
30 frammøtte medlemmene storkoste seg denne 
kvelden. At dette fenget mange var tydelig da 
det ble stilt en rekke spørsmål etter foredraget 
som alle ble behørig besvart av den erfarne 
seileren

Utover våren planlegger vi flere dugnader på 
skur 32 på Akershusstranda. Vi kommer tilbake 

med mer informasjon om konkrete tidspunkt og 
oppgaver når det blir klart. Følg med på Face-
book og på www.radich.no.

3. juni arrangeres nok en gang Havnelangs i 
Oslo. Christian Radich har åpent skip denne da-
gen, og representanter fra venneforeningen vil 
være tilstede for å fortelle om skuta, livet om-
bord, ulike tokt og vår egen forening. Vi tar også 
sikte på å kunne arrangere omvisning nede på 
banjer for de som er interessert i det.

8

Takk for at dere bidrar med 
stort og smått!

Kari Vesterby
styreleder Christian 
Radichs Venner

Vennetur. Foto: Knut Nordby.

Foto: Kari Vesterby.
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Tid: Onsdag 11. april 2018 kl. 18:00
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 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
 Vidar Pederstad. Vi vil også vise en kort film fra jomfruturen 
til Christian Radich i 1937, etter avslutning av årsmøtet.

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen fra styret i Christian Radichs Venner
Kari Vesterby, Styreleder

Christian Radichs Ærespris er kom-
met for å bli og skal i år deles ut for 
tredje gang.  Prisen har som formål å 
stimulere interessen for seiling blant 
ungdom.  Den skal også bidra til 
kunnskap om Norge som sjøfartsnas-
jon og viktigheten av å ta vare på vår 
maritime arv.  Prisen deles ut til ung-
dom som gjennom sitt engasjement for 
landets seilforeninger har bidratt til å 
skape et godt miljø til glede for seil-
ing ikke bare som sport, men også som 
aktivitet i fritiden. For å favne bredere i 
jakten på gode kandidater til prisen, er 
statuttene i år endret slik at den kan gis 
til ungdom mellom 15 og 21 år og ikke 
mellom 15 og 18 som tidligere. Selve 
prisen består som kjent av et sommer-
tokt med Christian Radich til en verdi 
av rundt 10 000 kroner.  Om ønskelig, 
kan prisvinneren delta i Tall Ship Race, 
så fremt skuta deltar i regattaen det ak-

tuelle året.  Vinneren får dekket reisen 
til og fra Christian Radich.
 
I fjor vant Emil Bauck og Daniel 
Brandtzæg Andersen prisen. I sitt 
miljøskapende arbeid for Oslo Seil-
forening opp gjennom ungdomsårene 
dannet de et team som i prissammen-
heng gjorde det umulig å skille den ene 
fra den andre.

Nå venter juryen, som består av to 
medlemmer fra Venneforeningen og to 
fra Norges Seilforbund, på forslag til 
kandidater til årets pris.  Forslagene må 
være juryen i hende senest 1. septem-
ber. Ved å nominere, eller ved å spre 
det glade budskap om prisen, bidrar 
dere samtidig til å rekruttere medseilere 
til vår egen skute. For, som det heter: 
«Alle kan seile med Christian Radich!»

Sett av datoen og møt opp på: 

Christian Radichs Venner, 
årsmøte for 2017

Christian Radichs Ærespris
Glade vinnere i 2017. Foto: Privat

Fedrene mottok prisen på vegne av guttene. Foto: Erik  Sundheim
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Christian Radich i digitale medier

Send oss din e-postadresse
De som ikke er på sosiale medier, kan nå oss via andre medier. Vi 
sender ofte ut nyhetsbrev per e-post. I disse nyhetsbrevene for-
teller vi hva som skjer hos Christian Radich. Vi mangler en del av 
deres e-postadresser. For at du ikke skal gå glipp av informasjon 
fra oss, er det viktig at vi har riktig adresse. Vi håper derfor at du 
vil sende oss denne til venner@radich.no.

I høst var vi så heldig å få ansatt 
Ranveig Lysne Ervik som har 
master i reiseliv og er ekspert på 
de nye sosiale mediene. I dagens 
samfunn er de fleste av oss aktive 
på sosiale medier, både unge og 
gamle. Men det er ikke like lett å 
vite hvordan de skal brukes riktig, 
derfor er vi glade for at vi har fått 
Ranveig med på laget. Hun under-
streker stadig hvor viktig det er at 
vi er synlige i de kanaler hvor våre 
potensielle medseilere befinner 
seg. 

Ranveig fortsetter: «Vi er i dag aktive på face-
book, instagram, twitter, youtube og blogg».
Stiftelsens facebookside bruker vi til å fortelle 
om turer, blogg, konkurranser, filmer og bilder. 
Målet er å skape engasjement og spre kunnskap 
om skuta, slik at folk får lyst til å seile med 
oss. Venneforeningens facebookside fortel-
ler om deres aktiviteter. Her er det også mange 
medlemmer som deler bilder og historier. Vi vet 
at mange i venneforeningen er på facebook. For 
at vi skal nå ut til så mange som mulig, er det 
viktig at dere også deler våre innlegg på face-
book. Ved å gjøre dette, vil flere få kjennskap til 
vår facebook side. Noe som igjen sprer lysten og 
gleden ved å seile med skuta.

-Instagram brukes for deling av bilder og filmer. 
Mange unge bruke dette digitale mediet. Vårt 
mål med instagram er at enda flere unge skal bli 
inspirert til å seile med oss.

-Bloggen ble i høst lansert via våre nettsider.  På 
bloggen skriver skuta innlegg om turene vi er på. 
Vi har også hatt en medseiler som gjesteskribent. 

Bloggen har vært godt besøkt siden vi lanserte 
den. Sammen med kartet «følg skuta», kan du 
følge med hvor skuta er og hva de opplever.

-Youtube bruker vi til å legge ut filmer. Mange 
av den yngre garde er på youtube. Vi håper 
derfor at de vil legge merke til oss via vår you-
tubekanal. Vi har også hatt annonser der, det 
har skapt engasjement med flere klikk og kom-
mentarer. 

-Twitter bruker vi for å legge ut små nyheter, 
samt promotere innlegg fra facebook og blogg. 
Christian Radich får stadig flere følgere på alle 
våre digitale plattformer, og mange er aktive på 
sidene. Både unge og eldre bidrar med engasje-
ment. Vi ser også at det bestilles turer etter at 
de har vært innom våre sider. Dette er flott, og 
gjør at vi ønsker å satse videre på disse mediene. 
I høst lanserte vi nye nettsider. Vi ønsker med 

disse sidene å fremme både tokt og fjordturer.  
Etter at vi var på God Morgen Norge hadde vi 
«all time high»-besøkende på sidene. Det var vel-
dig stas! Vi har fått flere gode tilbakemeldinger 
vedrørende nettsiden fra dere medlemmer. Dette 
setter vi stor pris på. 

Christian Radich retter seg mot alle aldre med 
digitale medier. Vi ønsker at flere unge skal  
oppleve å seile med skuta. Ved å være tilstede 
samt være aktiv på plattformer de befinner seg 
på, håper vi at dagens ungdom får lyst til å seile 
med oss. I høst har vi også markedsført oss via 
annonser i ulike magasiner, nettsider og aviser. 
Vi har fått god respons på disse, og ser at flere 
bestiller turer etter å ha sett våre annonser. Den 
beste markedsføringen vi har, er uansett at folk 
snakker om oss og turene de har vært på. Det 
er derfor viktig at vi alle fremsnakker Christian 
Radich når vi er ute blant folk. Dette er gull verdt 
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Christian Radich i digitale medier

Sjøfarende har siden Columbus fryktet det såkalte 
Bermudatriangelet. På uforklarlig vis har seilskuter 
forsvunnet i dette tilsynelatende rolige farvannet 
opp gjennom århundrene, inntil de inn i vår egen 
tid har fått følge av moderne skip, ja, endog fly-
maskiner, skal vi tro det vi hører.

Bermudatriangelet, av enkelte kalt «dødens trian-
gel», refererer seg til et geografisk område nord 
for Karibien, med hjørner i Florida i vest, Puerto 
Rico i syd og Bermuda i nord. Det måler 2,5 mil-
lioner kvadratkilometer og omslutter blant annet 
Bahamas-øyene og det nesten like sagnomsuste 
Sargassohavet.  

Vår egen skute, Christian Radich, seilte gjennom 
Bermudatriangelet i 2013, 2014 og nå sist i 2018, 
på vei hjem fra seilaser i Karibien.  Jeg deltok selv i 
2013, og da vi begav oss inn i dette dødens trian-
gel, var det ikke fritt for at det ble samtaleemne om 
bord.  Det som hadde skjedd med så mange andre, 
kunne det skje med oss?

La oss kort se på Bermudatriangelets historie. Da 
Columbus kom denne veien på sin første reise til 
Den nye verden i 1492, la han merke til at kom-
passet oppførte seg underlig.  Han registrerte at 
det endret seg 11 grader uten at skipet forandret 
kurs.  For å berolige mannskapet skal han ha sagt 
at det ikke var kompasset det var noe galt med. Det 
var Polarstjernen som beveget seg!  Nåvel, - log-
gboken til Columbus har i alle fall gitt opphav til 
spekulasjoner om at det var forstyrrelser i jordens 
magnetfelt som påvirket kompassene, og som i vår 
tid er blitt brukt som forklaring på at også fly skal 
ha forulykket i trianglets luftrom.
De første troverdige rapportene om skip som for-
svant i Bermudatrianglet kan dateres tilbake til 
1700-tallet.  

Det dreide seg i første rekke om amerikanske 
krigsskip. 
Således ble USS General Gates borte i 1780 uten å 
etterlate seg spor.  I 1799 led USS Insurgent samme 
skjebne, borte med 340 mann om bord.  I 1824 
gikk skonnertene Lynx og Hornet ned, også de of-
fer for Bermudatrianglets ukjente krefter.  

Om vi hopper inn i vår tid, til siste halvdel av for-
rige århundre, rapporteres det om et økende antall 
savnede lystfartøyer i området.  Bahamas-øyene 
tiltrekker seg båtturister fra Florida og den ameri-
kanske østkysten, og det vises på Bermuda-trian-
glets dystre statistikk.  Om vi regner med alle typer 
båter, antyder folk som har forsøkt å sette seg inn i 
statistikken at flere hundre båter skal ha forsvunnet 
mellom 1980 og 2004.  
Det er mange som har forsøkt seg på forklaringer. 
Foruten de forstyrrelser i jordmagnetismen Colum-
bus opplevde, peker noen på Golfstrømmen som 
med en elvs fart passerer gjennom trianglet og lett 
kan føre særlig mindre farkoster på avveier. Andre 
trekker frem Sargassohavet som med sine mengder 
av tangklaser virvler rundt i en enorm bakevje, 
sterk nok til å skru en skute til bunns.  

Enkelte tyr også til metafysiske forklaringer. Mon 
det ikke er aliens fra det ytre rom som står bak?  

I senere år har likevel en ny og mer jordnær forklar-
ing vunnet frem. Stikkordet er metangass. 
Denne gassen finnes i stort monn under havbun-
nen, og fra tid til annen slippes den ut og når 
overflaten med voldsom kraft.  Sjøvannet fortynnes 
slik at et skip som passerer, mister flyteevnen.  Det 
oppstår et sug som kan sluke skipet på et øyeblikk, 
uten at det en gang etterlater seg vrakrester. 

Det forklarer i så fall også hvorfor båter, store  
eller små, som blir borte i Bermudatriangelet, alltid 
forsvinner ”sporløst”.

Noen form for vitenskapelig forklaring på  
fenomenet, om det da er et fenomen, finnes  
likevel ikke.  Mange vil jo si at skip har forlist til alle 
tider også i andre farvann, og at Bermudatriangelet 
derfor ikke er noe særsyn.   Det er så, men ingen 
farvann er likevel blitt like beryktet som nettopp 
Bermudatriangelet. 

Om Christian Radich bør seile der igjen? Ja, det vil 
jeg da tro. For sant å si, mon ikke det tross alt er 
overtro som har skapt begrepet «dødens triangel?»  
For om det er én ting man kan si om sjøfarende, 
meg selv inkludert, er det vel at vi er overtroiske.

Ragnar Kvam jr.

Foto: Per Holst.

Bermudatriangelet
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Vår kjære stuert Svein R. Tvetenstrand fyller 50 
år 1. oktober i år og vi stiller oss i rekken av 
gratulanter. Stuerten er en viktig person om bord 
på et skip, han er ikke bare ansvarlig for at alle 
får mat, men også at orden og renhold utføres 
på en tilfredsstillende måte. Alle som har vært 
med på et tokt med Christian Radich vet hvor 
viktig maten er, den skal være næringsrik og 
selvfølgelig smake godt.  Av stuertene og kok-
kene på Christian Radich får vi ikke bare god 
mat, men Svein har også tid til omsorg og en 
god prat når han ser at medseileren eller eleven 
trenger det. Svein har lang fartstid om bord, han 
ble ansatt som 1. kokk i 2005 og ble stuert al-
lerede året etter. Vi ønsker lykke til med dagen 
og håper du aldri slutter å «leke», som for ek-
sempel her under Atlanterhavstoktet i vinter da 
dere åpnet isbar om bord. 

Vi har flere jubilanter om bord og på land i år. 
Driftssjef Håvard Hedlo fyller 50 år, kokken Tor-
leif Hansen fyller 30, matros Andreas Løvdal 25 
og lettmatros Aleksander Pettersen 20 år.

Gratulerer til dere alle med runde år!

Akershuskaia og Skur 32 har vært tilholdstedet for 
både skuta og Stiftelsen siden 1993. Langs nordre 
Akershuskai har Oslo Havn samlet de historiske 
skipene og under Havnelangs som arrangeres 
første helg i juni er det alltid fullt av interesserte 
besøkende langs kaia og om bord i de historiske 
fartøyene.

Men kaia trenger en oppgradering! Rådhusbrygge 2 har allere-
de gjennomgått en omfattende restaurering og til våren er det  
Akershuskaia som står for tur. Når arbeidene settes i gang, vil skuta 
få ny midlertidig kaiplass. Det jobbes med en god plassering og vi 
vil informere via nyhetsbrev og på vår nettside om den nye plas-
seringen så snart den er kjent.

Samtidig vil Skur 32, kontoret og verkstedet gjennomgå en rehabili-
tering. Bengt Malm og Bjørn Jakobsen fra styret i Venneforeningen 
er allerede i gang med å rydde. Begge er godt kjent på «skuret» og 
i samarbeid med både bås og stuert, ryddes det i alt som er blitt  
lagret opp gjennom mange år. Det vi har av historisk viktig materi-
ale er tidligere lagret og arkivert hos Oslo Byarkiv.

Når vi flytter tilbake, sannsynligvis om et år eller kanskje to, vil 
verksted og kontorer være bygget om med tanke på fremtidig bruk. 
Du kan lese mer om disse tankene i direktørens spalte.
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Gratulerer, stuert Svein

Ny midlertidig kaiplass

Ved Akershuskaia. Foto: Ulf Hansen.

 JA, JEG VIL GJERNE BLI MEDLEM
Svein til høyre i bildet.
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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 det er 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 snakke pent 
om  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 
sender en E-post til: Postmaster@radich.no eller 
fyller ut vårt medlemsskjema på www.radich.no/
medlemskap. Eller send innmeldingen til Christian 
Radichs Venner, PB 666, Sentrum, 0106 Oslo. 

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. Årets nyhet er at du nå kan få Chris-
tian Radich modellen i tre størrelser, pris fra kr 4500,-. Windjammer-filmen er også like 
aktuell, selv etter 60 år! Et minne fra skuta er hyggelig å ha og hyggelig å gi i gave.  På 
www.radich.no kan du se hele utvalget, suvenirene kan kjøpes på skuta eller kontoret.

Windjammer DVD 
kr 425,-

Metallkrus 
kr 200,-Skutemodell fra 

kr 4500,-

T-skjorte 
kr 150,-Hettegenser kr 450,- 

Barn kr 350,-

Returadresse:
Christian Radichs Venner
Postboks 666 
Sentrum - 0106 Oslo

Ettersendes ikke ved 
varig adresseendring B - Økonomi

Brillesnor som flyter 
kr 50,-

Gi en opplevelse i gave
En tur med Christian Radich er en gave som sent blir glemt, og et gave-
kort 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 bestemt tokt. Uansett får mottageren et pent 
gavekort fra Christian Radich.


