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Da Norge stengte 
Da Norge stengte ned 12 mars, var Christian 
Radich på vei til Oslo med Windjammer-ung-
dom om bord. Skuta kom fra A Coruña i 
Spania og vi kansellerte besøk i andre havner 
og gikk rett til Oslo. Her ble skuta liggende 
i karantene for anker i Bunnefjorden før 
medseilere og mannskap fikk gå i land. Situ-
asjonen var spesiell og mannskapet ble svært 
rørt da Nordstrand Vel organiserte lyshilsen 
og det blinket fra alle husene på Nordstrand 
til skuta onsdag 18. mars. 

Skuta ble deretter lagt til kai og alt mann-
skap bortsett fra vakt om bord ble permittert. 
På kontoret var også alle permitterte, bortsett 
fra to ½ stillinger for å kunne opprettholde 
drift. Alle turer frem til 15. juni ble kansellert. 
Naturlig nok medførte dette store tap. Da 
vi ble spurt om å lede båtkortesjen 17. mai 
kom mannskap tilbake fra permittering for å 
gjennomføre dette spesielle «17.mai-toget», 
det var nok en helt spesiell opplevelse i denne 
vanskelige tiden. Sommerens spennende Sea 
Norway- program var planlagt i lang tid, 
sammen med nederlandske Wylde Swan. Da 
de så at grensene til Norge ville forbli steng-
te, måtte de kansellere. Vi bestemte oss for at 
vi skulle klare å få til våre Sea Norway-turer i 
henhold til de gjeldende smittevernreglene. Vi 
kjøpte inn smittevernsutstyr, blant annet en 
maskin som kunne desinfisere banjer mellom 
hvert tokt. En av de største forandringene 
vi gjorde, var at tømmermannen lagde skott 
mellom servantene på badene og mellom 
køyene på banjer. Venneforeningen med Kari 
i spissen sydde forheng til alle hengekøyene 
og annenhver fast køye. Dette ble gjort på re-
kordtid for å få alt ferdig til avgang 17. juni. 
Vi omorganiserte matserveringen, da buffet 
ikke var tillatt, og vi reduserte antall medsei-
lere med halvparten.  Vi kontaktet helsemyn-
dighetene i alle havnene og hadde en plan 
for hvordan vi skulle håndtere en eventuell 
smittesituasjon om bord. Alle medseilerne 
måtte underskrive på en egenerklæring som 
de leverte når de mønstret på. 

Alle disse tiltakene gjorde at vi fikk gjennom-
ført de planlagte 16 3-dagers turene langs 
norskekysten i sommer på en god måte. Vi 
ble godt mottatt i alle havner og Sea Norway 
ble en stor suksess. Her er et utsagn fra en av 
våre medseilere som forteller sitt: 

– «Det at mannskapet hadde tatt hensyn 
til covid-19, gjorde at seilasen ble trygg og 
god for alle». 

Christian Radich kom tilbake til Oslo i 
begynnelsen av august. Alt av arrangement 
og fjordturer ble avlyst.  Dette inkluderte 
dessverre også Venneturen, noe vi syntes 
var ekstra trist. Vi fremskyndet Windjammer 
Voyage 5 og nye ungdommer mønstret på 2. 
september.

Vedlikeholdsarbeid i vinter
Covid-19 har endret mye i 2020. Samtidig 
som vi er stolte og glade for å ha klart å 
gjennomføre Sea Norway stort sett etter 
planen og 3 Windjammer-programmer, må 
vi erkjenne at vi dessverre har måttet avlyse 
mange aktiviteter og på den måten gått 
glipp av store inntekter. 

Det var derfor en stor lettelse da Regjerin-
gen og Stortinget bevilget kr 50 mill. til 
skværriggerne hvorav 15 mill. til Christian 
Radich. Etter 10 uker med permitteringer 
og mye usikkerhet for mannskapet og vår 
fremtid, ble dette muligheten vi trengte til å 
planlegge større vedlikeholdsarbeider kom-
mende høst og vinter. Mannskapet utfører 
det meste av vedlikeholdet og tildelingen 
gjør det mulig å holde alle beskjeftiget 
hele vinteren fram til en ny sesong starter i 
slutten av mars. 

Vi er tilbake i Oslo 1. november etter å 
ha gjennomført Windjammer Voyage 6. 
November og desember vil bli brukt til å 
vedlikeholde skuta mens vi ligger til kai ved 
Skur 32. Da skal 10 rær fra to master heises 
ned på kaia og gjennomgå nødvendig ved-
likehold. Riggen skal oppdateres der det er 
nødvendig og alt skal heises opp igjen innen 
18. desember. Vi har en lang liste med andre 
mindre prosjekter som også skal utføres i 
denne perioden.

Vi vil gi mannskapet en god og lang juleferie 
før vi starter opp med en ny vedlikeholdspe-
riode fra 3. januar til 25. mars. Vi frakter 
skuta fra Oslo til Horten hvor vi planlegger 
dokking ca. 10. januar. Vi planlegger å ligge 
i dokk 4-6 uker før vi frakter skuta tilbake 
til Oslo og avslutter vedlikeholdet i løpet av 
mars ved kai. 

Verkstedoppholdet handler i hovedsak om 
montering av baugpropell, montering av 
nye generatorer, nytt styringssystem og nytt 
alarmsystem. Vi har inngått et samarbeide 
med Kongsberg Maritime som ønsker å bidra 
til de norske seilskutene gjennom fordelakti-
ge priser og rådgiving. 

Vi skal også installere 3 like Volvo D7 hjel-
pemotorer med 108 kWE effekt. Det betyr 
at vi har nok effekt til å kjøre baugpropel-
len samtidig som skuta opererer all annen 
funksjonalitet som krever strøm om bord. 
Fordelen med like motorer er kunnskap, 
service og deler. Samtidig har Sørlandet 
besluttet å gjøre det samme, noe som gjør 
samarbeidet mellom skutene og fellesbruk av 
mannskap enklere.

Av kr 15 mill. som vi har mottatt i Co-
vid-19 støtte vil ca. kr 5 mill. bli brukt til å 
dekke lønn til mannskapet i de 5 månedene 
vedlikeholdsarbeidene pågår. Resterende kr 
10 mill. er estimerte kostander for verksted-
oppholdet, innstallering av baugpropell, nye 
motorer og nye styringssystemer om bord. 

Christian Radich Nytt utgis av Christian Radichs Venner. 

En spesielt god sommer
Sommeren 2020 er tilbakelagt, og mange 
kommenterer hvor spesiell denne sommeren har 
vært med tanke på den pågående pandemien og 
derigjennom nye regler og begrensninger. Jeg er 
helt enig i at denne sommeren var spesiell, og 
da mener jeg spesielt god! Jeg opplevde at det 
var mer ro og tid til å være sammen med venner 
og nære, og til å sette pris på og utforske det 
flotte landet vi bor i. Selv seilte jeg om bord i 
Lofoten en uke i sommer, noe som ble en fan-
tastisk opplevelse med suverene folk, naturopp-
levelser og kulinariske innslag hver eneste dag. 
De kritthvite strendene og de bratte fjellene på 
Værøy var noe av det som ga meg ro i sjelen og 
en glede over noe av det unike Norge har å by 
på. Ekstra flott var det også å seile sammen med 
86 år gamle Odd Andreassen som var skoleelev 
om bord for 70 (!) år siden. Hans energi og 
entusiasme var enestående, og det var moro å 
høre hans historier og minner, og ikke minst å se 
han med glede klatret i riggen! Dette viser noe 
av mangfoldet som er om bord, og hva skuta 
betyr for så mange. Hans versjon av opplevelsen 
kan du lese om på side 5 i denne utgaven av 
CR-Nytt.

Jeg tenker også på denne sommeren og høsten 
med stor stolthet. For det var ikke gitt at vi kun-
ne gjennomføre vår første sesong med Sea Nor-
way eller for den saks skyld to Windjammer-tokt 
i disse krevende tider. Men jammen har vi fått 
det til på en trygg og god måte som har gitt 
mersmak og store ambisjoner for 2021-seson-
gen. Dette kan vi takke både administrasjonen, 
mannskapet og en stor gjeng med frivillige 
ressurser for, som samarbeider godt og har en 
genuin interesse for Christian Radich. Frivillige 
både innenfor og utenfor Venneforeningen 
har bidratt meget bra til blant annet sying av 
forheng, rydding av skur, pussing og «lakking» 
av kister og ikke minst med en fantastisk innsats 
på Windjammer-tokt. Jeg gleder meg allerede til 
neste sesong!

Stolt takk og optimistisk hilsen

Kari Vesterby

Takk til  
Hans Herman Horn
Det var med stor sorg vi mottok beskjeden om 
Hans Herman Horns bortgang. Hans Herman 
var som tenåring elev på Christian Radich. Siden 
den gang har han vært en trofast støttespiller 
og har bidratt med vesentlig økonomisk støtte 
gjennom mange år for å sikre godt vedlikehold 
av den stolte skuta. Det er med stor takknem-
lighet og respekt Stiftelsen Christian Radich og 
Christian Radichs Venner hedrer Hans Herman 
Horns minne.

En fin gave  
med historisk sus

Det er med stor takknemlighet vi i Vennefore-
ningen har fått en flott 96 cm lang (skala 1:75) 
skutemodell av Christian Radich i gave. 
Ekstra stas er det at byggesettet av «the real 
Windjammer» - Norges seilende ambassadør er 
produsert i Bergen, som jo er hjembyen til vår 
argeste konkurrent i regattaer verden rundt.
Gaven har blitt gitt oss av barnebarna til 
Edgard Wedholm som i en periode på slutten 
av 1930-tallet jobbet som stuert om bord på 
Christian Radich. En flott skipskiste med hans 
initialer, en interessant proviantjournal fra 
1938, noen bilder og kart, samt en bok med 
navigasjonstabeller har vi også fått. Det er 
ekstra moro å lese hvilken mat som ble servert 
om bord i skutas første år. Kosten var definitivt 
av en mye enklere standard enn i dag - det var 
kun enkle kolonialvarer, fisk og sild, hermetikk 
og hermetisk frukt som stod på menyen den 
gang. Jammen må vi si at tidene er endret til 
det bedre i matveien. 

Selve skutemodellen er det et av stuertens 
familiemedlemmer som har bygget, og det 
nøysomme arbeidet tok hele halvannet år å 
ferdigstille. Skuta er svært detaljrik og et impo-
nerende håndverk plassert i et fint monter som 
vi gleder oss til å stille ut på skuret vårt som 
trolig snart skal restaureres. Vi håper og tror at 
mange av skutas venner og andre nysgjerrige 
vil få glede av den i årene som kommer. Det 
er ekstra hyggelig å vite at sønnen til stuert 
Wedholm også etterhvert ble medlem i vår 
Venneforening. Tusen takk!

Møt våre nye  
styremedlemmer
Vi har fått med oss tre nye, flotte styremed-
lemmer i Venneforeningen; Harald Sundbye, 
Jorun Lie Aarud og Vidar Nærby.  De tre går 
inn i styret etter Kari Heggen, Ine Sponnich og 
Ragnar Kvam. 

Harald Sundbye er en erfaren Radich-seiler. Han 
var skoleskipsgutt på skuta i 1964, og var med 
under Tall Ships Races samme år. Det endte med 
seier i Atlanterhavsseilasen, og sammen med de 
andre skoleskipsguttene ble han hyllet som en 
helt på Broadway i New York. I senere tid har 
han vært med som medseiler flere ganger, og 
deltatt på dugnader i regi av Venneforeningen.  
Jorun Lie Aarud er født og oppvokst i Oslo. 
Hennes far seilte med Christian Radich i 1947, 
og hun har hatt et nært forhold til Radich helt 
siden hun var barn. Hun har selv vært medseiler, 
og er spesielt opptatt av barn og unges opp-
vekstsvilkår. Windjammer-prosjektet er derfor 
noe hun brenner ekstra mye for.  

Siste nykommer er Vidar Nærby. Som de 
andre styremedlemmene er han også en aktiv 
Radich-seiler og har mange gode opplevelser 
fra Radich, helt fra første gang han mønstret på 
skuta som sjøguttskoleelev som 16-åring i 1973. 

Styret 2020 i Venneforeningen ser slik ut: 
Kari Vesterby: Styreleder, sekretær
Erik Sundheim: Nestleder, ansvar for Christian 
Radichs ærespris
Line Lunde: Økonomiansvarlig
Anne Rui: Kommunikasjons- og verveansvarlig 
Harald Sundbye: Redaksjonsmedlem i Christian 
Radich Nytt
Jorun Lie Aarud: Messeansvarlig
Vidar Nærby: Ansvarlig for vennetur
Bjørn Jakobsen: Dugnadsansvarlig

Vidar Pederstad
Direktør Stiftelsen Christian Radich

For en innsats – 6 damer sydde 49 forheng på 6 dager!
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Sea Norway er noe mer enn en sei-
las og en av sommerens medseilere 
opplevde det akkurat slik vi ønsker 
disse turene skal være:  
 
– «Et flott turkonsept som kombinerer 
muligheten for å se vår vakre kyst fra sjø-
siden samtidig som man får muligheten til 
spennende og avvekslende turer på land til 
kjente attraksjoner. Livet på en flott seilskute 

der det meste skjer i sakte tempo gjør at en 
senker skuldrene og innimellom blir det full 
action hvis vinden gir mulighet for å heise 
seil. Da er "alle i arbeid" og dette er gøy!»

Vestlandet
– «Etter å ha seilt innover Geirangerfjorden 
kom vi til en fjellside, brattere enn bratt. 
Der ble lettbåten satt på sjøen og vi ble satt 
i land ved foten av en sti. Etter en drøy 
halvtime med god stigning ankom vi gården 

«Skageflå» på en fjellhylle over fjorden. 
Her fikk vi se oss om på historiske tomter, 
før det ble servert en lunsj som ingen av 
oss hadde sett for oss; spekemat, flatbrød, 
potetsalat, oster og syltetøy - og selvfølgelig 
kaffe kokt på fjellvann. Mer nasjonalroman-
tisk enn dette blir det ikke. God tur!» 
 
Spekkhoggere
– «Overstyrmann Lars roper at nå har vi 
spekkhogger i baugen og skuta skifta kurs mot 
de slik alle medseilere fikk anledning til nyte 
den stunden å se dem, Magisk!»

Helgelandskysten
– «Hei. Jeg fikk oppleve seiling med skipet, 
noe som stod øverst på ønskelisten. Så selv 
om det var bølgete og litt sjøsyke inkludert 
var det en flott opplevelse. Etter seilingen 
dro vi inn mot Torghatten. Der ble vi satt i 
land med lettbåter og gikk tur gjennom hul-
let i Torghatten. Vel igjennom ble vi servert 
brett med lefseruller, ostebrett, kanelboller, 
cider/brus og kaffi. En veldig kjekk overras-
kelse.» 
 
Lofoten
– «Fantastisk tur fra Harstad til Sandnessjøen.  
Luftig fjelltur fra Stø til Nyksund, nok en luftig 
trappetrinntur i Reine og tilslutt en flott tur 
opp til Svartisen. Beste lakseburger servert 
ved Engebreen. Maten om bord var variert 
og veldig god. Vi lærte mye om seilskuter og 
livet om bord og morsomt å få være en «del 
av mannskapet». Gleder meg til ny tur neste 
sommer!»

Minner fra Sea Norway

Av Odd Andreassen, tidligere elev og medseiler 
sommeren 2020. 

Odd Andreassen var med som medseiler fra 
Bodø til Kristiansund under årets Sea Nor-
way. I etterkant sendte han oss et brev hvor 
han delte sine opplevelser og takket for en 
fantastisk seilas. Teksten under er et utdrag fra 
reiseskildringen hans.  

Min drømmereise begynte i et nydelig vær og 
flatt hav. Vi fikk servert en deilig middag og 
kunne nyte Helgelandskysten. Det første som 
slo meg var at skuta fremdeles var et skoleskip. 
Det var svært givende å se alle om bord delta i 
sjømannsarbeid.  

Vi kunne observere familier med små barn øve 
seg i knop og stikk, samt bruk av sikkerhetsut-
styr i riggen. Det ble også kjørt en brannøvelse, 
med påkledd røykdykker. Medseilerne ble også 
tidlig klargjort for klatring i riggen. Det var 
artig å se ei lita jente delta mens faren klatret 
bak henne, guttene klarte seg selv. Jeg fikk 
også min tur opp til mersen på fokkemasta, 
men klarte ikke å komme videre på grunn av 
en skadet skulder. Vi satte seil to ganger og ar-
beidet i riggen ble utført av de ny-lærte under 
ledelse av mannskapet om bord. Det samme 
gjaldt reving av seil. Jeg beundret dem for 
klatringen deres og arbeidet de gjorde i riggen. 

Etter seilingen var det grillparty på stordekket. 
Neste seileretappe skjedde ute i havet dagen 
før vi ankom Kristiansund. Kursen gikk utover 
for å få frisk bris og god bør tilbake mot land. 
Også etter denne seiletappen var det grillpar-
ty på stordekket. Deretter var det klatring i 
stormasta for undertegnende, under ledelse 
av Unn. For meg ble dette en stor opplevelse. 
Jeg følte meg hjemme i riggen, akkurat slik 
som i gamle dager. Alt dette pågikk mens en 
12-åring styrte skuta.
Jeg flyttet meg rundt på skuta etter sola. Jeg 
hadde hørt at kapteinen hadde uttalt: “Vi er 
en stor familie med samme adresse, nemlig 
Christian Radich». Av natur er jeg vanligvis 
litt tilkneppet, men i storfamilien var det lett 
å komme på gli. Jeg trivdes særdeles godt og 
fortalte om mine opplevelser som 16-åring om 
bord for de som ønsket å høre. 

Minnene fra tiden som skoleelev dukket opp 
etter hvert som jeg flyttet meg rundt på skuta. 
Jeg hadde funnet meg en livbåtkasse aktenfor 
bestikket i le for vinden da kapteinen kom rus-
lende. Han kom bort for å slappe av på trålen 
bak nødrattet, og tilbød meg et askebeger. Jeg 
hadde akkurat banket pipa da jeg mimret til-
bake i gammeltiden og den gang dette var “off 
limits” for guttene på dørken med mindre du 
hadde rortørn, bøyevakt eller annet forfallende 
arbeid som messingpuss. 

Dette var den største og fineste opplevelsen jeg 
noensinne har hatt i mitt liv. En stor takk til 
mannskapet om bord fra meg for den fantastis-
ke opplevelsen de gav meg. 

Priser:
Alle turene bortsett fra Shetlandsturen (Bergen-Lerwick-Kristiansund)  
koster kr 6600,- pr. person inkl. helpensjon.
Seilasen til Shetland koster kr 12900,- Denne kan deles i to etapper.
Barn 8 – 17 år: 50% rabatt (på Shetlandsseilasen er det 12 års grense)
Familierabatt: Ved fire eller flere i familien, går et barn fritt. Turkode: Familie
Earlybird: Ved bestilling innen 31. januar får man 10% rabatt. Turkode: Earlybird.
Medlemmer av Christian Radichs Venner får 25% rabatt på Sea Norway 2021. 
Medlemskode: CRV (Man kan kun benytte en rabattkode).

Mitt gjensyn med Christian Radich

Tur til Skageflå.

Vi har spekkhoggere i baugen.

Lunsj ved Svartisen. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på Sea Nor-
way, ikke minst at turene er så familievennlige. 
Hver tur er unik, men felles for de er at vi vil 
seile litt, ha en utflukt i land eller en opplevelse 
om bord som fisking, samt nyte kortreist mat. 
På flere av turene hadde vi selvfisket fisk til 
middag. Vi gjentar suksessen neste sommer og 
turene vil bli enda bedre og varierte! Du deltar 
som mannskap hvis du har lyst, eller du bare 
nyter tilværelsen om bord på den flotte skuta. 
Skal du sikre deg plass på en av Lofoten-turene 
må du være tidlig ute, de blir fort utsolgt. Etter 
tilbakemeldinger fra noen av årets medseilere 
har vi også lagt inn en etappe fra Bergen via 
Shetland og til Kristiansund. Dette er turen for 
deg som liker en god seilas og vind i håret!

Turene starter i Oslo 19. juni og alle varer i tre 
dager. Velger du to turer etter hverandre, bor 
du om bord mellom de uten ekstra kostnader.

Covid-19 garanti:
Stiftelsen Christian Radich garanterer å frafalle
alle krav og refundere alle innbetalinger dersom
vi må kansellere et tokt eller medseilere er
forhindret i å delta p.ga covid-19.

Sea Norway 2021

Foto: Lars Palm
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Som medlem i Christian Radichs Venner får du 10% ra-
batt på alle tokt og fjordturer med skuta! I tillegg tilfaller 
5% venneforeningen. For Sea Norway turene øker vi 
rabatten ytterligere til 25% for våre Venner. Du må være 
medlem før du bestiller for at rabatten skal gjelde.
Som medlem får du også 10% rabatt på suvenirer i nett-
butikken og om bord. Rabattkode: CRV 

Medlemskap tegner du enkelt enten ved å fylle ut vårt 
medlemsskjema på www.radich.no/medlemskap eller ved å 
sende innmeldingen pr. e-post til venner@radich.no. Du 
kan også sende brev til Christian Radichs Venner, Akers-
husstranda 9, 0150 Oslo. 

Vi anbefaler alle å opprette avtalegiro for betaling av 
medlemskontingent for å unngå gebyr og for å forenkle 
vårt arbeide med inndriving av kontingentene. Ta kon-
takt med din bank om du vil opprette ny avtalegiro (den 
gamle gikk ut i 2019 fordi vi gikk over til nytt regnskaps-
system).

Denne flotte skutemodellen, laget av Ulf Andreas Jenssen fra Grimstad er tre 
meter lang og han har brukt over 2000 timer på den. Modellen er laget etter 
tegninger fra 1943, og er full av vakre håndlagde detaljer.
Vi skal kjøpe denne modellen 
fra Jenssen, og håper flere vil 
bidra med støtte til dette. Du 
kan Vippse til 599287. Merk 
med «Modell». Du kan også do-
nere penger via denne linken: 

https://radich.shop/.../kronerul-
ling-stott-christian-radich/

25% rabatt på Sea Norway 

Venneforeningen er aktiv med medlemsverving i flere 
sammenhenger, men det er liten tvil om at det er dere «der 
ute» som er de beste påvirkningsagentene. Hvorfor ikke gi et 
medlemskap i gave til familie og venner, som igjen kan spre 
det gode budskap videre? For å oppmuntre til venneverving, 
vil vi gi den som verver en gave fra vår suvenirbutikk etter 
fritt valg for inntil kr 300,-.
"Verv en venn" gjelder ikke verving av medlemmer i samme 
husstand, da anbefaler vi familiemedlemskap.

Verv en venn 

Skutemodellen 
– ett av våre prosjekt

Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulig-
het til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet 
til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte 
det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi 
oppfordrer deg til å støtte oss i Christian Radichs Venner.
Ved spill hos Norsk tipping vil 7% av spillinnsatsen gå 
direkte til din grasrotmottaker, og best av alt, hverken 
innsats, premie eller vinnersjanse reduseres. Gjennom å være 
grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer 
for din grasrotmottaker.
Du kan tilknytte deg en grasrotmottaker på web, mobil (via 
Norsk Tipping-appen) eller hos din kommisjonær. For mer 
informasjon, se www.norsk-tipping.no

Grasrotandelen

Medlemskap
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich. Gjennom 
årene har Christian Radichs Venner bidratt med store øko-
nomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være medlems-
kontingenten. 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. Vi utgir medlemsbladet Christian Radich Nytt 
to ganger i året. Mer informasjon finner du på www.radich.
no/medlemskap.

Medlemskap og priser:

Enkeltmedlem    kr 300,- pr. år 

Enkeltmedlem t.o.m. 26 år  kr 150,- pr. år 

Familiemedlem    kr 500,- pr. år 

Livsvarig medlem   kr 5000,-

Foreninger/bedrifter u. 50 ansatte kr 2500,- pr. år  

Bedrifter over 50 ansatte  kr 5000,- pr. år 

Medlemmer vinker farvel da skuta startet Sea Norway 2020. 

Realiserer ideer – til glede  
for generasjoner
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SERVICE
AND COMPETENCE
YOU CAN RELY ON

SKULD.COM

Telefon: +47 22 34 10 00
Email: post@fredolsen.no

Fred. Olsens gate 2,
0152 Oslo

Hjemmehavn  
til Oslos 
stolthet 

Liverapport fra 
Windjammer Voyage 6

Snart er vi halvveis i et månedslangt oktober-
tokt og hvem hadde gjettet at vi har badet 
flere ganger i solskinn og hatt flatt hav akkom-
pagnert av lyden fra shantys og trekkspill på 
dekk? Det betyr allikevel ikke at det har vært 
både blod, svette og tårer om bord på dette 
toktet, og også dager hvor vinden har rusket 
i enhver – både innvendig og utvendig, mens 
regnet pisket oss i ansiktet og tåka lå lavt. Det 
er jo en klisjé, men et Windjammer-tokt med 
alle ups and downs gjenspeiler livet i stort – 
kontrastene er store fra dag til dag, og noen 
ganger fra vakt til vakt.

Noen har grått mer enn på lenge, og fortalt 
ting de aldri før har sagt høyt, og samtidig 
ledd mer enn på evigheter!  

Fra avgang i Oslo hadde vi myk start med 
ankring i Sandebukta for å gjøre riggtrening 
og bli ordentlig godt kjent med hverandre og 
skuta, mens vi søkte ly for en storm utaskjærs. 
Deretter satte vi kursen mot Risør og stort sett 
alle fikk oppleve realiteten av uttrykket «ren-
ne-venner» på turen dit, det er de vennene du 
møter i renna på Radich og knytter helt spesi-
elle bånd med. Påfølgende dag var det knall sol 
og bading for mange, utsetting av krabbegarn 
og hummerteiner for andre. 

Ferden videre bød på motvind til et etterlengtet 
landhugg med fottur og besøk på Selja Kloster 
og historietime om kristningen av Norge. Etter 
en kort stopp i Trondheim satte vi igjen kursen 
ut i havet mot Hitra hvor vi i dag har hatt en hel 
dag med kajakkpadling, øving på redningsflåte, 
maling i fjæra, plukking av kråkeboller og fiske. 

Og i skrivende stund planlegger vi en skikkelig 
seiletappe ut i havet, hvor alle mann på dekk 
blir daglig kost og trælene på hendene igjen 
blir synlige.

Det krever mye mot og guts å være med på 
Windjammer, og som ellers i livet, jo mer du gir 
– jo mer får du tilbake. Windjammerne «mine» 

viser mer mot enn mange voksne jeg kjenner, 
og de byr på seg selv og får resultater deretter.
 Vi som jobber her tar av oss hatten i beund-
ring for mot, innsats og krigervilje blant hver 
og en av Windjammerne. 

Stolt hilsen fra Voyage leader, Siri
Onsdag 14. oktober 2020

Det norske samfunn  
er tuftet på kystkulturen

Stiftelsen UNI støtter  
vern av historiske fartøyer

Hvert år deler Stiftelsen UNI ut  
ca. 30 millioner kroner til verne
verdige prosjekter. Styret imøteser 
søknader som faller inn under  
stiftelsens formålsbestemmelse.

Stiftelsen UNI behandler  
søknader løpende gjennom  
hele året. 

Stiftelsen UNI har som ideelt formål å 
fremme allmennyttig virksomhet innen 
skade- og miljøvern, for å bidra til en trygg 
utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens 
bidrag skal i første rekke være  økonomisk 
støtte til prosjekter og påskjønnelse til  
institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI
Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Telefon: 21 09 56 50
www.stiftelsenuni.no
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HANS HERMAN HORNS 
STIFTELSE

For de fleste av oss som har vært om bord i 
Christian Radich, er det selvsagt fullriggeren 
Christian Radich, som gjelder. Men skipet er 
bare en del av historien, om tilblivelsen og 
driften av skoleskip i Oslo. 

En gruppe entusiaster og bedrestilte i Oslo, 
gikk lenge med planer om å skaffe et seilskip, 
og barken “Lady Grey”, ble innkjøpt til for-
målet. Komiteen “Indkjøb af Skib til Skoleskib 
for gutter bestemte til Sømænd” ble dannet, 
av 5 mann fra byens elite. Men allerede fra 
oppstarten, ble økonomien tung, og det var 
mange skjær i sjøen. “Lady Grey” ble omdøpt 
til “Christiania”, og byens første skoleskip var 

klar for sine første ti gutter, i 1881. Kurset var 
på tre måneder, og guttene fikk hyre i han-
delsflåten. Når dette ble en suksess, ble pressen 
interessert, og skriveriene gjorde det enklere 
å få inn bidrag. Christianias skoleskip hadde 
livets rett. 

Reglene om bord, var så strenge, at de som 
fullførte kurset, viste seg å være godt skikket 
for skip i utenriksfart. Men det var et MEN. 
Skuta lå fortøyd, kom aldri under seil i åpent 
vann, og guttene fikk dermed aldri vist, om de 
var sjøsterke. Man begynte derfor å søke etter 
muligheten for å få et seilende skoleskip. “Lady 
Grey” var en svært gammel tre-skute, et lande-

merke ut for Akershus festning, men behovet 
for et seilende skoleskip ble stadig større, og i 
1901, ca. tjue år etter oppstarten, ble “Christi-
ania” tatt ut av tjenesten, da den mindre brig-
gen “Statsraad Erichsen” (to master med rær) 
ble innkjøpt fra marinen, for å gi guttene den 
nødvendige sjøerfaring, som et seilende skip 
kunne gi. Barken “Christiania” ex “Lady Grey”, 
ble nedrigget 50 år etter sjøsettingen. Hun 
hadde opplevd mye i disse årene, hadde en 
historie om raske seilaser, forlis, storm og stille, 
og ikke minst som skoleskibet “CHRISTIANIA”.

Harald Sundbye

Oslos første skoleskip

Norges og Oslos første skoleskip "CHRISTIANIA" bygget i Maine, USA i 1853 og innkjøpt fra England som "Lady Grey" i 1877. Skoleskip mellom 1881-1902. Opphugget i Moss i 1903 etter 50 
års levetid, deriblandt 21 år som norsk skoleskip.
Foto: Hans Rener Bruun



Returadresse:
Christian Radichs Venner
Akershusstranda 9
0150 Oslo

Ettersendes ikke ved 
varig adresseendring

Christian Radich 
TA K K E R  S I N E  STØT T E S P I L L E R E

FUNDING SUPPORTERS
Staten v/Kulturdepartementet 
Oslo Kommune v/Kulturetaten 
Sparebankstiftelsen DNB 
Gjensidige Stiftelsen
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
Golar MGMT Norway AS
Hans Herman Horns Stiftelse 
Klaveness Marine
Skuld
AS Thor Dahl
Fred Olsen Social Engagement Group
Sparebank 1 Nord-Norge

SUPP ORTIVE SUPPLIER S  
Oslo Havn
Jotun
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine 
Sjøfartsdirektoratet 
Doxacom
Golar MGMT Norway AS 
Helly Hansen
Belsenso
Kongsberg Maritime 

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


