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Christian Radich Nytt utgis av 
Christian Radichs Venner. 

Windjammer Voyage
I skrivende stund er Windjammer Voyage 2 på seilas 
nord over. Cirka 30 ungdommer er med denne gangen 
og i tillegg er flere av ungdommene fra Windjammer 
 Voyage 1 med som frivillige. Dette er et meningsfullt 
prosjekt som vi er svært stolte av. Det er også gledelig at 
vi merker større og større interesse fra ulike instanser. På 
side 9 får du en nærmere presentasjon av Siri Lyngstad 
Elvsborg, prosjektleder for Windjammer Voyage. Her kan 
du også lese om betydningen det har for ungdommen 
å oppleve en måned på Christian Radich, om samhold, 
om utfordringer og ikke minst mestring. Ungdommen får 
med seg en verdifull bagasje når de mønstrer av skuta og 
skal videre i livet. 

Mestring er et ord vi som er involvert i Christian Radich 
bruker mye. Mange har følt på mestring når de har ut-
fordret seg selv i riggen for eksempel. God mestrings-
følelse kjenner ingen alder og mange av oss har kjent 
på den om bord. Det er vel en av grunnene til at mange 
kommer igjen og igjen på nye eventyr med skuta. På side 
4. kan du lese intervju med Gro og Vegard i Hardanger-
Eventyr, de har lagt opp de flotte turene du kan bli med 
på om du mønstrer på Walk&Sail i juni. Reiseruten går i 
noe av det vakreste Vestlandet har å by på. I august, etter 
sommerens Tall Ships Races, er vi tilbake i Lysefjorden og 
du kan utfordre deg ved å gå Preikestolen. Denne turen 
tar vi sammen med Sørlandet – The Tall Ship Sisters! Et 
morsomt og spennende samarbeid med de to stiftelsene, 
begge like engasjerte i å bevare de viktige kulturverdiene 
som skutene er. 

Av stoff for øvrig kan du lese om den unge ildsjelen 
 Sindre Bakke som vant Æresprisen i år og ble med skuta 
på tokt fra Las Palmas i januar. Du kan lese litt om Stift-
elsens planer fremover og på s. 10 kan du kose deg med 
 Ragnar Kvams historiske tilbakeblikk. Vi ønsker deg en 
god lesestund!

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

Kontakt:
Christian Radich Nytt
Akershusstranda 9, 0150 Oslo
Telefon: + 47 22 47 82 70
e-post: venner@radich.no
Web: www.radich.no
Innmelding til Venneforeningen:  
www.radich.no/venneforening
Bankkontonummer 6073.46.06904

Forsidebilde: Erik Kristiansen.
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Sommertokt 2019:

Flotte seilas til Shetland, Skagen,  
Vestlandet og Tall Ships Races

Vi har vel aldri kunnet tilby så mange 
og så varierte tokt som i år. Vi har al-
lerede lagt bak oss flere turer fra og til 
Las  Palmas. Nå står Ski&Sail helt nord 
i Lyngen for tur før skuta er på vei sørover 
igjen. Vi starter mai med en frisk seilas til 
Shetland. Vi er glad vi fikk passet denne 
turen inn i et tett program, for Shetland-
seilas vet vi er etterspurt blant våre 
trofaste medseilere. Avreise er fra Ålesund 
3. mai og ankomst er til Stavanger 9. mai. 
Skuta ligger i  Lerwick halvannet døgn og 
du vil få god tid til både en sight-seeing 
tur og å utforske byen. 

Kristi Himmelfartshelgen er åpningshelg 
i Skagen og da arranger Bærum Seilforen-
ing Skagen Race. I samarbeid med Escape 
Travel har vi lagt opp til en tur hvor vi 
følger regattaen. Ved kai i Skagen venter 
sykler og lunsj på ærverdige Brøndums 
Hotel. Skagen er full av seilere denne 
helgen og stemningen er høy! 19. juni 
legger Christian Radich ut fra Oslo. Før vi 
slutter oss til Tall Ships Races i Aalborg, 
kan du bli med, enten til Stavanger, en 
hyggeseilas langs sørlandskysten eller på 
Walk&Sail i fantastisk vestlandsnatur. Det 

er også morsomt å være med på seilasen 
til Aalborg, hit kommer skuter fra hele 
verden for å delta i Tall Ships Races.

Det er noen spennende etapper i Tall Ships 
Races i år. Først en kort og hektisk regatta 
til Fredrikstad. Deretter Cruise-in-Company 
og samseiling med de andre skutene til 
Bergen, før vi justerer seilene og gjør 
oss klar for siste regatta, til Aarhus. Alle 
disse byene har arrangert Tall Ships Races 
tidligere og kan by på flotte arrange-

ment for store og små. Om du ikke har 
muligheten for å være med på en seilas, 
anbefaler vi deg å besøke Fredrikstad  
(11. – 14. juli) eller Bergen (21. – 24. juli) 
mens skutene er i havn. 

The Tall Ship Sisters, Christian Radich og 
Sørlandet seiler hjem til Norge sammen, 
og denne uhøy tidelige vennskapsregattaen 
tror vi blir morsom å være med på. Den 
kan kombineres med Walk&Sail – turen til 
Lysefjorden.

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 seile ropplæring, 
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: Vidar Pederstad

Tider og priser
03.05.–09.05.: Ålesund - Shetland – Stavanger. Kr 6900

12.05.–14.05.: Kristiansand - Oslo.  Kr 2900

29.05.–02.06.: Oslo - Skagen – Oslo. Kr 7950

19.06.–22.06.: Oslo – Stavanger med stopp i Arendal. Kr 4800

23.06.–27.06.: Walk&Sail, Stavanger – Stavanger. Kr 5900

29.06.–03.07.: Stavanger – Aalborg. Kr 4800

06.07.–11.07.: Aalborg – Fredrikstad, regatta. Kr 7500

14.07.–21.07.: Fredrikstad – Bergen, Cruise-in-Company. Kr 8900

24.07.–01.08.: Bergen – Aarhus, regatta. Kr 9900

03.08.–06.08.: Aarhus – Kristiansand, vennskapsregatta. Kr 3500 
 Tall Ship Sisters 

07.08.–12.08.: Walk&Sail, Kristiansand – Arendal. Kr 5900 
 Tall Ship Sisters 
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Vi spurte Gro og Vegard litt om de 
 forskjellige turene de har valgt ut på 
årets Walk&Sail.

– Først og fremst:  
Trolltunga –  spennende, men kanskje 
også litt skremmende?
Gro og Vegard forsikrer om at de fleste som 
går denne turen kommer til toppen. Men de 
understreker også at turen i seg selv er en 
opplevelse. Du går i et fantastisk landskap 
og du møter hyggelige folk som alle har 
samme mål – Trolltunga! Et par tips er 
godt å ha med seg: Riktige sko og riktige 
klær, samt nok drikke og en god matpakke. 
Det siste vil nok stuert på skuta sørge for.

– Er det ikke mange folk på disse 
turene, forstyrrer det opplevelsen?
«I helgene kan det være mye folk, men midt 
i uken er det stillere og går man Dronning-
stien eller «Dronningens panoramtur», vil 
man også få en fantastisk naturopplevelse», 
sier Gro. Stien er lett å gå og den er godt 
merket. «Det kan være litt bratt i starten og 
vi anbefaler å drikke godt underveis.» Etter 
oppstigningen i starten flater stien seg noe 
ut og panoramautsikten er helt magisk. 
Midtveis på turen anbefaler vi å ta mat-
pause. Du har utsikt innover Hardangervidda 
og utover Sørfjorden og Folgefonna,» sier 
Vegard. «Det er ikke uten grunn Dronningen 
vår har dette som en av sine favoritt-turer. 
Rett før du begynner nedstigningen til 

Walk&Sail – eventyret venter
Alle har vært førstereis en gang og du behøver ikke ha kjennskap til seiling eller sjøen for den saks skyld for å bli 
med som medseiler på Christian Radich. Felles for våre medseilere er gleden over naturen, stillheten på havet når 
motoren er slått av og skuta går for fulle seil! De aller fleste er også glad i nye opplevelser, å utforske nye havner 
og å utfordre seg selv litt – eller mye. Tanken bak Walk&Sail er nettopp at flere skal få oppleve gleden ved naturen 
og å utfordre seg selv. Derfor tok vi kontakt med Gro Skausten og Vegard Holven som sammen driver Hardanger 
 Eventyr. I Hardanger ligger flotte naturopplevelser på rekke og rad lett tilgjengelig fra sjøen.

Foto: Runar Larsen

Foto: Runar Larsen

Gro og Vegard i Hardanger Eventyr. Foto: Runar Larsen
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Windjammer
Ett år har gått siden 
jeg hadde gleden av 
å tre inn i rollen som 
direktør for Stiftels-
en Christian Radich. 
Dette har vært et 
år preget av læring, 
tenking, kreativ-
itet og handling. 
 Christian Radichs 
store utfordring var 
og er  fortsatt å ut-
nytte skuta året rundt på en måte som sikrer 
nok inntekter til bærekraftig helårsdrift.

Som en del av løsningen på denne utfordrin-
gen, lanserte Stiftelsen Christian Radich våren 
2018 «Windjammer», et selvutviklingsprogram 
for ungdom som har, eller er i ferd med å 
droppe ut av videregående skole, eller som 
av andre grunner står utenfor arbeidslivet og 
utdannings systemet. 

Windjammer gjennomførte høsten 2018 
det første pilotprogrammet «Voyage 1». 28 
 ungdommer fra hele landet deltok på 7 sam-
linger på land før og etter fire uker til sjøs. 
I november seilte de fra Harlingen i Nederland 
via La Coruna og Madeira til Las Palmas, Gran 
Canaria. På første fellessamling etter toktet 
var vi så heldig å få besøk av Christian Radichs 
høye beskytter, HKH Kronprins Haakon. Dette 
ble et godt møte mellom ungdom med mange 
opplevelser og refleksjoner og en reflektert 
og engasjert Kronprins. 

«Windjammer Voyage 2» ble gjennomført 
i februar og mars 2019 med tokt fra Las 
Palmas til Harlingen. Vi har fått to nye offen-
tlige partnere i Akershus Fylke med deres to 
skoler Jessheim og Skedsmo og Oppfølgings-
tjenestene i Vestfold Fylke. Vi merker nå 
interesse fra andre fylker som ønsker å følge 
etter Vestfold og Akershus. Dette er en spen-
nende utvikling som gir oss troen på at de 
tre programmene vi planlegger til høsten kan 
gjennomføres og finansieres i samarbeid med 
offentlige partnere.

Stiftelsen Christian Radich ønsker gjennom 
sitt Windjammer-program å gi ungdommer 
NYTT MOT til å ta tak i eget liv og få en ny 
start. Vi har ca. 60 ungdommer gjennom de 
to første programmene. Det er tøft for mange 
av dem, men vi ser virkelig en positiv forskjell. 
De opplever sosial og fysisk mestring, de får 
nytt nettverk av gode venner, de takler sin 
egen angst i møte med virkelige opplevelser 
som innebærer risiko og de opplever hvordan 
samarbeide gir reelle resultater. 

Årsrapporten for 2018 ligger tilgjengelig på 
www.radich.no under «Om oss». Jeg opp-
fordrer dere til å lese den og gi oss gjerne 
kommentarer på det dere leser og det vi 
foretar oss. 

Vidar Pederstad
Direktør

bygda, kan du stoppe ved broen som 
Dronningen fikk bygget over Rukande-
fossen». Vegard tipser om at det er lurt å 
ha med staver når du skal gå de 616 trin-
nene i «Munketrappene» som ble laget av 
lokale munker fra 1210 til 1537. Det var 
visstnok et tempel på toppen her.

Vi spør om alle turene er beregnet 
på de som er topptrente?
– «Neida» svarer de i kor, «bare husk 
gode sko og varme klær. Kanskje spesielt 
hvis du velger brevandringen», fortsetter 
Gro. I fjor hadde vi et fantastisk vær, så 
husk solkrem om du velger denne turen. 
«Folgefonna er Norges 3. største isbre 
og du er i trygge hender når du går med 

proffe guider fra Folgefonni Breførarlag», 
understreker Vegard. De legger opp turen 
etter hva som passer gruppen og bortsett 
fra klær og sko og den tidligere nevnte 
og viktige nisten og vannflasken, får du 
låne alt du trenger av utstyr.

Gro avslutter med å si at Hardanger er 
nasjonalromantikkens vugge og «Norges 
Champagne!» På Eventyrturen kan du få 
smake noe av den etter hvert så berømte 
cideren, og lokal mat. Vi fikk svært gode 
tilbakemeldinger fra turen i fjor og Gro 
og Vegard avslutter i kor med at de 
gleder seg til å ønske Christian Radich og 
medseilerne våre velkommen tilbake til 
Hardanger og nye opplevelser! 

Samarbeidsavtale  
med SFS Sørlandet
«The Tall Ship Sisters» er vår uoffisielle 
betegnelse på partnerskapet som er 
innledet mellom Stiftelsen Fullriggeren 
Sørlandet og Stiftelsen Christian Radich. 
I første omgang handler samarbeidet om 
felles ledelse på teknisk og operasjonell 
drift. Stillingene bekles av henholdsvis 
Håvard Hedlo og Bjørn Gonsholt. I første 
omgang vil dette styrke kvaliteten i de 
enkelte rollene og etter hvert skape en 
mer rasjonell og effektiv drift. Målet er 
å harmonisere stiftelsenes metoder og 
rutiner slik at vi nærmest kan operere 
som ett rederi. Samarbeid mellom stif-
telsene innen daglig drift og bemanning 
har fått en god start. Flere av mannska-
pene har allerede rotert på de ulike 
skipene, og det gjør både rekruttering og 
samarbeid lettere. Administrasjonen job-
ber fremover med harmonisering av ISM 
systemer (kvalitetssikringssystemer), samt 
innkjøpsrutiner og valg av leverandører. 

Vi  utvikler også det kommersielle sam-
arbeidet og jobber med flere nye felles 
konsepter. Sørlandet skal bl.a. besøke 
Oslo under Nor-Shipping i juni hvor vi 
også skal gjennomføre tre felles fjordtur-
er for publikum i Oslo. Christian Radich 
skal på samme måte besøke Sørlandet 
og Arendalsuka i august som et tilbud til 
arrangører og overnattingsgjester. 

Vennskapsregatta 
Uken før Arendalsuka seiler «The 
Tall Ship Sisters» sammen fra Aarhus 
til  Kristiansand. Vi legger opp til en 
vennskapsregatta mellom de to skutene, 
og hva hadde ikke vært morsommere enn 
om skutene var «lastet med» medlem-
mer av Venneforeningene! Regattaen 
avsluttes med en hyggemiddag siste 
kvelden. Skutene blir en dag i Kristian-
sand før de samseiler videre på Walk&Sail 
til Lyse fjorden og Preikestolen.

Direktøren har ordet
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Fjordturer med variert innhold
Vi har besøk av Fullriggeren Sørlandet i juni og sammen arrangerer vi flere av fjordturene. Det blir helt unikt å 
 oppleve de to skutene når de går sammen ut på tur. Selv om de går for motor, fornemmer man likevel storheten. 
Vil du oppleve noe helt nytt, blir du med på popquiz – det kommer til å bli en fjordtur med både spenning og latter.

Lørdag 18. mai: 
Vincruise
I samarbeid med Brødrene Andersen arran-
gerer vi vincruise med testing og smaking fra 
flere produsenter. 

Avreise fra Sukkerbiten kl. 16:00.
Ankomst kl. 21:00.
Pris pr. person kr. 1090,-

Fredag 24. mai:  
Popquiz med Pål Thoresen
Det er bare å skjerpe sansene til vår uhøy-
tidelige popquiztur med Radich-entusiasten 
Pål Thoresen!

Avreise fra Sukkerbiten kl. 17:15.  
Ankomst kl. 21:30.
Pris pr. person kr. 750,- 

Fredag 07. juni: Blues og Jazz  
med Tall Ship Sisters
Liker du blues blir du med Christian 
Radich. Tradisjonen tro, skaffer Østkanten 
Bluesklubb skuta et godt bluesband. Er du 
større fan av gladjazz, bestiller du tur på 
Sørlandet, her spiller Johan Ohlanders 
swingende jazz.

Avreise fra Sukkerbiten kl. 18:00.  
Ankomst kl. 22:00.
Pris pr. person kr. 790,-

Lørdag 8. juni:  
ØlCruise – Tall Ship Sisters
Du kan velge om du vil bli med «gjesten» 
Sørlandet eller Oslos egen Christian 
Radich. 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 Sukkerbiten kl. 18:00.  
Ankomst kl. 22:00.
Pris pr. person kr. 1090,- 

Lørdag 9. Juni:  
Sjørøvertokt – Tall Ship Sisters
En hyggelig fjordtur for hele familien. Du 
kan velge om du vil være med Sørlandet 
eller Christian Radich, kanskje vil det utspille 
seg en liten kamp mellom de to skutene?

Avreise fra Sukkerbiten kl. 12:00.  
Ankomst kl. 15:00.
Voksne kr. 500,- 
Barn 2 – 12 år kr. 300,-

Invitasjon til vennetur søndag 26. mai 
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. 12:00.
Ankomst er beregnet til kl. 16:00.

Påmelding gjøres på  
www.radich.no/venneforeningen.

Om bord serveres fiskesuppe til de voksne 
og pølser til barna. Maten forhånds-
betales ved påmelding av turen. 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 medlem-
mer 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 delta-
kere. 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 familie-
medlemskap på venner@radich.no. Dette 
må gjøres i god tid, slik at det er registrert 
i bank og hos oss før turen. Ønsker du å 
ta med venner på turen, er de velkomne 
til å tegne medlemskap på kaia før av-
gang, med forbehold om ledig kapasitet. 

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 rednings-
vest. Dette gjelder alle fjordturene.

Christian Radich vil også i år ligge ved 
Sukkerbiten under fjordtursesongen. 
Arbeidene på Akershuskaia fortsetter og 
antas være ferdige ut på høsten en gang.
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Siden forrige utgave av Christian Radich Nytt har vi 
avholdt flere vellykkede medlemskvelder med godt 
oppmøte og god stemning. I tillegg til dugnadsarbeid 
på skuret har dette vist seg å være en fin og menings-
fylt måte å engasjere våre medlemmer på. I slutten av 
oktober var Didrik Hvoslef-Eide hovedpersonen som 
ga oss en flott kveld med spennende beretninger fra et 
langt seilerliv, i tillegg til å vise oss mange av de levende 
tegningene sine med glimt i øyet. Dette ble en riktig 
fornøyelig og interessant kveld. 

I slutten av november var det tid for visning av den 
klassiske filmen «Around Cape Horn» fra 1929 filmet av 
kaptein Irving Johnsen. Som om ikke filmen er fasciner-
ende nok i seg selv, hadde Johnsens gode venn Nancy 
Richardson på 82 år tatt turen helt fra Los Angeles for 
å dele denne kvelden med oss. Nancy har seilt med mer 
enn 100 tall ships (inkludert Christian Radich sommeren 
2014), og hennes sprudlende energi, kunnskap og sjarme 
tok oss med storm. Vi avsluttet kvelden med en god 
middag hos naboen «Skur 33».

Som du kan lese mer om i denne utgaven av Chris-
tian Radich Nytt, er det mange spennende initiativ og 
 prosjekter på gang rundt Christian Radich for tiden. 
Det jobbes blant annet for å få Tall Ships Race til Oslo 
i 2023, og dette etter initiativ fra vår egen dire ktør. I 
tillegg er det flotte prosjektet Sea Norway 2020 i start-
gropen. Dette er et samarbeid om opplevelser langs 
norskekysten sammen med de to nederlandske skutene 
Wylde Swan og Gulden Leeuw.

Men kanskje mest spennende av alt er Windjammer-
prosjektet som har som målsetning å gi ungdommer en 
ny mulighet i livet. Jeg har selv hatt gleden av å møte 
flere av deltakerne fra det første pilot-prosjektet i høst. 

Da ungdommene kom hjem til Gardermoen en kald no-
vemberkveld tok representanter fra Venneforeningens 
styre dem imot med flagg og et stort «Windjammer»-
skilt og heiet dem hjem. Vi fikk mulighet til å høre 
historier fra både små og store, men viktige opplev-
elser om bord. Vi fikk også et unikt møte med deres 
venner, kjærester og familie, og dette ble for oss en 
ren vitamininnsprøytning. 

To måneder etter hjemkomsten til det første 
Windjammer-kullet fikk vi møte en annen av 
«Windjammerne» med en brennende interesse 
for film og foto. Før det første toktet fikk vi se 
hans presentasjon hvor han fortalte sin gripende 
historie, og om hvordan han håpet at et tokt med 
Christian Radich kunne bli en viktig endring for 
ham. Gleden var derfor stor da vi faktisk fikk møte 
denne flotte karen igjen snaue tre måneder etter 
at han lagde filmen sin. Skravla gikk og han viste 
villig vekk flotte bilder fra Voyage 1 ispedd gode 
historier. I tillegg var det helt tydelig at han så fram 
til å være med som frivillig på Voyage 2, for på 
den måten å kunne dele sine erfaringer fra sin egen 
jomfrutur, og for å kunne dokumentere denne turen 
med film og bilder. Det var utrolig inspirerende 
å se hvilken utvikling og økt selvtillit han kunne 
vise. Dette lover godt for prosjektet framover, 
og vi håper at hardt arbeid kan bidra til at også 
de økonomiske rammene blir bedre for de neste 
toktene slik at dette kan bli et bærekraftig 
tilbud til ungdom.
Jeg er stolt av å være en del av alt dette! 

Kari Vesterby
Styreleder Christian Radichs Venner

Styreleders hjørne

Vi venter spent på at deltagerne i Voyage 1 kommer hjem.
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Et eventyr! 
- En helt spesiell opplevelse. Jeg har jo aldri vært på sjøen før. 

Det sier 17 år gamle Ivan-Mathias Evanger 
fra Tromsø. Han deltok på Windjammer 
 Voyage 1 i november i fjor og ble over-
begeistret. Da vi snakket med ham i februar, 
var han om bord på Christian Radich for an-
nen gang, med kurs for Funchal på Madeira. 

– Hva gjør du om bord?
– Jeg er med som frivillig «stuert- 

assistent», sier han og forteller at han sysler 
med planer om å ta kokkeutdannelse og 
fortsette på sjøen.

– Hvordan kom du borti Windjammer-
prosjektet?

– Jo, bestemor så et innslag om det på 
God Morgen Norge på TV2, og så tenkte 
hun at det kunne være noe for meg. Gjett 
om det var!

På seilasene med Christian Radich har 
Ivan-Mathias blant annet opplevd Harlingen 
i Nederland, La Coruna i Spania, Las Palmas 
på Kanariøyene og altså Funchal på Madeira.

Et eventyr alt sammen, skal vi tro ham, 

og det gjør vi så gjerne.
– Ikke rart de fleste av kameratene mine 

hjemme i Tromsø er ganske sjalu på meg, 
sier Ivan-Mathias. 

Windjammer,  
mestring gir nytt mot
Stiftelsen Christian Radich lanserte våren 2018 «Windjammer», et selvutviklingsprogram for ungdom som har,  
eller er i ferd med å droppe ut av videregående skole, eller som av andre grunner står utenfor arbeidslivet 
og  utdanningssystemet. 

Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer 
«hokus-pokus» enn at vi tror at alle duger til 
noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted 
å oppdage hvem man er og hva man kan, 
derfor vil vi skape muligheten til å gjøre det 
i helt andre omgivelser. Programmet går over 
tre måneder og er bygget rundt fire uker 
til sjøs ombord på Christian Radich, hvor 
ungdommene får løse konkrete oppgaver 
sammen, oppleve nye kulturer og blir kjent 
med andre i samme situasjon. 

Windjammer gjennomførte i høst det første 
pilotprogrammet «Voyage 1». 28 ungdom-
mer fra hele landet deltok på 7 samlinger på 
land før og etter fire uker til sjøs.  I novem-
ber seilte de fra Harlingen i Nederland via La 
Coruna og Madeira til Las Palmas, Gran Ca-
naria. På første fellessamling etter toktet var 
vi så heldig å få besøk av Christian Radichs 
høye beskytter, HKH Kronprins Haakon. 
Dette ble et godt møte mellom ungdom 
med mange opplevelser og refleksjoner og 
en reflektert og engasjert Kronprins.

«Windjammer Voyage 2» ble gjennomført 
i februar og mars 2019 med tokt fra Las 
Palmas til Harlingen. Vi har fått to nye 
offentlige partnere i Akershus Fylke med 
deres to skoler Jessheim og Skedsmo og 
Oppfølgingstjenesten i Vestfold Fylke. Dette 
er en spennende utvikling som gir oss troen 
på at de tre programmene vi planlegger til 
høsten kan gjennomføres og finansieres i 

samarbeid med offentlige partnere. Målet er 
at Windjammer skal stå for 16% av stiftelsen 
inntekter i 2019 og 20-25% i 2020.

Takket være Sparebankstiftelsen, som med 
sitt bidrag på 1,5 mill., utløste muligheten 
til å utvikle prosjektet. Dette medførte i sin 

tur en rekke bidrag fra ulike støttespillere. 
Vi fikk blant annet kr 800.000,- i støtte fra 
Gjensidigestiftelsen Vestfold som skal gå til 
å finansiere 20 deltakere fra dette fylket.

Kapteinen viser seilingsruten. Foto: Erik Kristiansen
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Siri fra høyre, Daniel i midten og Ivan-Mathias til venstre. Foto: Rebecca Zahl

Foto: Erik Kristiansen

Windjammers nye ansikt
Siri Lyngstad Elvsborg er et nytt ansikt i staben som driver fullriggeren Christian Radich. Hun skal først og fremst ha 
ansvaret for å utvikle Windjammer-prosjektet videre. 

Hun er utdannet pedagog og har lang 
erfaring i arbeid med ungdom. Gjennom ti 
år jobbet hun blant annet med mindreårige 
flyktninger og asylsøkere som kom til Norge. 
Hun har drevet Midtøsten-studier og snakker 
et brukbart arabisk. 

I 2017 var hun en periode forpleiningsassist-
ent under tokt med Christian Radich og likte 
seg godt. Da hun fikk høre om Windjammer-
prosjektet, tok hun kontakt med stiftelsen. 
Etter en prøvetid på tre måneder ble hun 
fast ansatt.

– Hvordan vil du karakterisere 
 Windjammer-prosjektet?

– Det er et unikt prosjekt som åpner 
for å bruke Christian Radich som verktøy 
i arbeidet for å utvikle ungdom. Opphold på 
skuta byr på praktisk læring, et tilbud vide-
regående skoler burde benytte seg av. Hun 
minner om at det finnes mange forskjellige 
yrkesgrupper om bord på en tradisjonsrik 
seilskute, og derfor mange muligheter.

I sitt arbeid skal Siri dels jobbe med prosjek-
tet når hun er i land, der hun blant annet 
vil ha løpende kontakt med ulike kommuner 
og NAV-kontorer. Dels skal hun følge opp 

ungdom om bord når de er ute på tokt.
– Jeg har fått verdens beste jobb, 

smiler hun.
Siri Lyngstad Elvsborg er 35 år og 

kommer fra Toten. Hun liker godt å være 
i aktivitet og med liv og lyst har hun kastet 
seg over sin nye jobb. Christian Radichs 
 Venneforening ønsker henne lykke til.

Den beste opplevelsen i mitt liv
– Jeg har et søskenbarn på Tjøtta. 
Han heter Aleksander Pettersen 
og er matros på Christian Radich. 
Det var han som tipset meg om 
 Windjammer-prosjektet. 

Det sier Daniel Logan på 25 fra Sandnes-
sjøen, som jo ikke ligger langt fra Tjøtta.

– Jeg tok sjansen og meldte meg på. To 
uker senere fikk jeg vite at jeg hadde fått 
plass på Christian Radich. Det er den beste 
opplevelsen jeg har hatt i mitt liv.

Daniel er i likhet med Ivan-Mathias 
(se egen sak) med på Christian Radich for 
annen gang, som frivillig assistent for båts-
mannen om bord. Han vil gjerne bli matros 
som søskenbarnet.

– Jeg har funnet gnisten i tilværelsen, 
fortsetter Daniel. – Jeg trives med praktiske 
gjøremål og har det mye bedre om bord her 
på Christian Radich enn på land. Jeg har lyst 
til å stå om bord så lenge jeg kan.
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Tall Ships Race Oslo 2023?
Stiftelsen Christian Radich har 
i  samarbeid med havnedirektøren 
i Oslo tatt initiativ til å få Tall Ships 
Race til Oslo i 2023. Forrige gang 
Tall Ships Race, eller «Opsail» som 
det het, var i Oslo var i 1978. Vi 
synes det er på høy tid at Oslo blir 
vertsby for det fantastiske arrange-
mentet og en anledning for Oslo til 
å vise seg fram gjennom mastene 
på 50–100 vakre seilskuter. For 
Christian Radich er dette en unik 
mulighet til å markere vår hjem-
mehavn og by for det internasjonale 
seilskutemiljøet og ikke minst skape 
større interesse og entusiasme rundt 
skuta, Windjammer og  stiftelsen i 
Oslo, byen vår. 

Vi har nå samlet en prosjektgruppe 
bestående av Oslo Havn, Visit Oslo, Det nye 
Munchmuseet, Norske Kokkemestres 
Landsforening (NKL) og oss selv. Vi utvikler 
konseptet og skal søke å få Bystyret og 

Byrådet  i Oslo til å stille seg bak et slikt 
 arrangement. Vi har mange byer, også 
i Norge, vi kan lære av når vi skal forberede 
en slik prosess. Byer som Bergen, Stavanger, 
Kristiansand og Fredrikstad er jevnlig verts-
byer for Tall Ships Race. I 2019 er Bergen og 
Fredrikstad stolte arrangører. Det må være 

noe disse byene og deres politikere ser som 
positivt siden de gang på gang søker om 
å bli vertsby. Vi håper politikerne i Oslo kan 
se tilsvarende muligheter til å bruke fjorden 
og havne området til en festival for inn-
byggere, ungdom og internasjonale turister.

En brukket arm...
Besetningen på det nybygde 
skoleskipet Christian Radich som-
let ikke med å komme seg ut på 
sitt første store eventyr. Allerede i 
1939, bare to år etter stabelavløpin-
gen i Sandefjord, seilte skuta over 
Atlanterhavet. Målet for seilasen var 
New York, der skipper og mannskap 
skulle delta på den store verdensut-
stillingen som ble arrangert i byen.

Skuta ble liggende i New York «i lengre tid», 
som det het i et telegram til Dagbladet. De 
mange guttene om bord – det var bare gut-
ter som fikk seile med Christian Radich den 
gang – besøkte verdensutstillingen flittig, og 
«skaffet seg mange venner derover», blant 
annet ble de kjent med det norske kronprin-
sparet, Märtha og Olav, som også gjestet 
verdensutstillingen.

De mange tilstelningene tok etter hvert 
overhånd, i den grad at Christian Radichs 
avreise ble utsatt en uke. Men da skuta 

endelig var seilklar, ble avreisen utsatt på 
ny. En amerikaner som besøkte båten, var 
så uheldig å brekke armen om bord, og 
nå krevde han erstatning. Det amerikanske 
havnevesen så alvorlig på saken, så alvorlig 
at skuta ikke fikk forlate havnen før det nor-
ske forsikringsselskapet Skuld stilte økono-
miske garantier. Skulds agent hev seg rundt 
og saken ble løst. 
Hvorvidt den uheldige amerikaneren fikk 
erstatning, går ikke frem av Dagbladets tele-
gram. Men for guttene på Christian Radich 
var det likegyldig; det som betydde noe, 
var at de omsider kunne entre riggen og 
sette seil. Og med alle kluter satt stevnet de 
ut i Atlanterhavet, der turen hjem gikk via 
Azorene, Spania og England. 

Den som kunne ha vært førstereis på den 
turen, tenker du vel. 
Det tenker i alle fall jeg.

Ragnar Kvam jr. 

1957: Christian Radich ankommer New York 
under filmopptak til Windjammer.

Oslo Havn er godt egnet for skutebesøk.
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Tid: Torsdag 25. april 2019 kl. 18:00
Sted: Skur 28, Akershuskaia
Skur 32 er dessverre stengt p.g.a arbeider på kaia.

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 venner@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.

Sett av datoen og møt opp på: 

Christian Radichs Venner, 
årsmøte for 2018

NYHET!  
Flere medlemsfordeler 
Som medlem i Christian Radichs Venner får du nå 10% på alle 
tokt og fjordturer med skuta! 

Den største fordelen ved å være medlem av Christian Radichs 
Venner er selvsagt vissheten om at skuta bevares og blir tatt 
godt vare på. Venneforeningens hovedoppgave er å støtte 
og skape engasjement rundt hele Norges seilskute, slik at 
enda flere kan få opplevelser de aldri vil glemme! For noen er 
dette opplevelser som forandrer livet og som gir dem ny tro 
på seg selv, som for eksempel Windjammerprogrammet, som 
Venneforeningen har gitt økonomisk støtte til. I tillegg får du 
medlemsbladet vårt, mulighet til å være med på interessante 
medlemskvelder, dugnader og ikke minst ta del i nettverket 
rundt skuta. 

Bruk rabattkode CRV ved bestilling av tokt eller fjordturer 
(gjelder ikke allerede bestilte turer). Venneforeningen får 5% 
av inntektene for turer solgt med rabattkoden. Medlemmer får 
fremdeles også 10% rabatt på suvenirer.

Vi anbefaler avtalegiro
Har du opprettet avtalegiro med Christian Radichs Venner 
blir kontingenten trukket fra din konto uten gebyr.  
De av våre medlemmer som ikke oppretter avtalegiro får 
medlemskontingenten sendt på e-post, eller i posten. På disse 
tilkommer et faktureringsgebyr på kr 50,-. Kontingenten for 
2019 sendes ut i slutten av april. Vi oppfordrer alle om å gå 
over til avtalegiro for å unngå gebyr.
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� Sjøfartsdirektoratet 
� Norwegian Maritime Authority 

NISffNOR 

HANS HERMAN HORNS 
STIFTELSE
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- Jeg sov godt i hengekøya
«Det morsomste var en natt det blåste opp, og vi måtte opp i riggen og berge seil». 

Det sier Sindre Bakke (21), som trivdes 
godt ute på de luftige rærne. Sindre vant 
 Christian Radichs Ærespris for 2018, der 
premien som kjent er et tokt med skuta. På 
nyåret mønstret han på i Las Palmas. Toktet 
gikk til Funchal på Madeira og tilbake, og 
Sindre stod om bord i elleve døgn. Elleville 
dager, med friske vinder og frydefull seilas, 
forteller han. Tid til strandhogg på Madeira 
og Kanariøyene ble det også.

Det var en nær fullbefaren æresprisvinner 
som entret Christian Radich. Som medlem 
av Bunnefjorden Seilforening tro han sine 
barne- og ungdomssko i seiljoller av ulike 
slag. Han klatret etter hvert høyt på pre-
mielistene i klassen for Laser. Han har også 
deltatt i havgående seilaser som Skagen 
Race og Shetland Race, da som mannskap 
på farens båt, en Hanse 430.

Ytterligere erfaring fra sjøen fikk han da 
han avtjente ni måneder av militærtjenesten 
som navigasjonsassistent på kystvaktskipet 
Andenes. Mens han var om bord, anløp 
skipet både Svalbard og Island.

Midt oppi alt dette har Sindre utmer-
ket seg som trener for de yngste i Bun-
nefjorden Seilforening. Han har også vært 
 aktivitetsleder for en egen sommerskole 
i Bunnefjorden.

Om bord på Christian Radich gikk Sindre 
4-8 vakta. Den beste vakta, sier han fordi 
han da fikk med seg både soloppgang og 
solnedgang. Han innrømmer likevel at det 
kunne være nokså surt å bli purret klokken 
halv fire om morgenen.

«Men jeg sov godt i hengekøya,» 
 forsikrer han.

De første to dagene av toktet ble de møtt 
av kuling og høy sjø. Sindre unngikk sjøsyke, 
og etter hvert som det roet seg tok han fatt 

på treningen i riggen. Det varte ikke lenge 
før han nådde røylen og kunne kalle seg 
røylgast.

Om maten om bord har han bare en ting 
å si: «Kjempegod. Særlig taco’en vi fikk 
siste dag!»

Siste dag, ja. Det var som vi skjønner 
en fornøyd Sindre som gikk i land. Og han 
kan absolutt tenke seg å seile mer med 

 Christian Radich. Kanskje får han følge av 
sin seilende far?

«Jeg skal i alle fall prøve å få ham med,» 
sier Sindre.

Men til sommeren venter først en annen 
utfordring for Sindre Bakke. Han har kjøpt 
en 26 fots skarpseiler, en X-79, og med den 
skal han konkurrere i Færder-seilasen.

Vi ønsker ham lykke til! 

Sindre Bakke, vinner av æresprisen 2018. 

Hvem vinner prisen i 2019?
Christian Radichs Ærespris er kommet i godt gjenge, og skal i år deles ut for fjerde gang. Prisen har som formål 
å stimulere interessen for seiling blant ungdom. Den skal også bidra til kunnskap om Norge som sjøfartsnasjon 
og viktigheten av å ta vare på vår maritime arv. 

Prisen ble til ved et samarbeid mellom Chris-
tian Radichs Venner og Norsk Seilforbund. 
Den gis til ungdom mellom 15 og 21 år som 
med sitt engasjement for landets seilfore-
ninger har bidratt til å skape et godt miljø 
til glede for seiling ikke bare som sport, men 
også som aktivitet i fritiden.

Selve prisen består som kjent av et som-
mertokt med Christian Radich til en verdi 
av rundt 10 000 kroner. Om ønskelig, kan 
prisvinneren delta i Tall Ships Races, så 
fremt skuta deltar i regattaen det aktuelle 
året. Vinneren får dekket reisen til og fra 
Christian Radich.

Nå venter juryen, som består av to 
medlemmer fra Christian Radichs Venner 
og to fra Norges Seilforbund, på forslag til 
 kandidater til prisen for 2019. Forslag må 
være juryen i hende senest 1. september. 
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Dugnasdgjengen står på.

Medlemskap – hva får du?

 VERV EN VENN

 GRASROTANDELEN

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 suvenirbu-
tikk etter fritt valg for inntil kr 300,-.

15

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

Medlemskap tegner du enkelt enten pr e-post til: Venner@radich.no, ved å 
fylle ut vårt medlemsskjema på www.radich.no/medlemskap eller ved å sende 
innmeldingen til Christian Radichs Venner, Akershusstranda 9, 0150 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 

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 medlem-
mer. For mange av våre medlemmer er venneturen med 
 Christian Radich vårens store høydepunkt.

Nytt av året er at du som medlem i Christian Radichs 
Venner får 10% på alle tokt og fjordturer med skuta! 
I tillegg tilfaller 5% venneforeningen. Dette gjelder 
nye bestillinger. Som medlem får du også 10 % 
rabatt på suvenirer i butikken i Skur 32 og om bord 
samt medlemsbladet Christian Radich Nytt to ganger 
i året. Mer informasjon finner du på:  
www.radich.no/medlemskap.

Vi anbefaler avtalegiro
Har du opprettet avtalegiro med Chris-
tian Radichs Venner blir kontingenten 
trukket fra din konto uten gebyr. De 
av våre medlemmer som ikke oppretter 
avtalegiro får medlemskontingenten 
sendt på e-post, eller i posten. På disse 
tilkommer et faktureringsgebyr på kr 
50,-. Kontingenten for 2019 sendes ut i 
slutten av april. Vi oppfordrer alle om å 
gå over til avtalegiro for å unngå gebyr.
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Christian Radich 
TA K K E R  S I N E  STØT T E S P I L L E R E

M A I N  SUPP O RTER

Møller Mobility Group

FUN D I N G SUPP O RTER S
Staten v/Kulturdepartementet
Oslo Kommune v/Kulturetaten 
Sparebankstiftelsen DNB
Gjensidige Stiftelsen, Vestfold
A. Wilhelmsen Foundation
Eckbos legater
Stiftelsen Det Norske Veritas
Leif Høegh Stiftelsen
Den Norske Krigsforsikring for Skib
Stiftelsen Uni
Oslo Havn
Christian Radichs Venner
Bergesen Stiftelsen
Waages Stiftelse
Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup
Hans Herman Horns Stiftelse
Klaveness Marine

SUPPO RTI V E SUPPLI ERS
Oslo Havn
Jotun
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine 
Sjøfartsdirektoratet 
Doxacom 
Golar

+47 22 47 82 70
www.radich.no 
Akershusstranda 9, Skur 32, 
0150 Oslo
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