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2021 - mulighetenes år
Ett år har gått siden koronapandemien snud-

de hverdagen vår på hodet. Det har vært et 
krevende år, men samtidig ett år som har 

fått fram mange gode sider i oss. Vi har 
fått utfordret våre evner til samhand-
ling uten å faktisk være sammen, og å 
se verdien i de små og nære tingene vi 
tidligere kanskje har tatt for gitt. Hvem 
skulle tro at noe så dagligdags som en 
klem eller en middag med gode venner 

skulle være noe av det vi savner mest? Vi 
har virkelig fått utfordret vår digitale kom-

petanse, og selv har jeg vært med på flere 
meget hyggelige spillkvelder med seilevenner 

via FaceTime. Skrøner og planer om nye eventyr har 
blitt delt med stort hell.

Skuta og administrasjonen har tidligere vist et høyt ambisjonsnivå 
og satt seg hårete mål, og har fokusert på muligheter i stedet for 
begrensninger. Dette viste seg å være gode valg i 2020, noe som 
har dannet et veldig godt grunnlag for at også 2021 kan fylles 
med ulike spennende tokt og turer. Tiden i mellom disse to se-
songene har blitt brukt fornuftig både i forhold til penger, tid og 
ressurser. Skuta har vært gjennom flere måneder med verksted-
opphold hvor både mannskapet og et norsk verft har vært godt 
sysselsatt. Mange utbedringer er gjort om bord, og vi gleder oss 
til å teste ut dette i praksis. Det er flott å være en del av en orga-
nisasjon og kultur som har vist en helt unik evne til å omstille og 
tilpasse seg på kort tid.

I Venneforeningen har vi savnet å være sammen med medlem-
mene våre gjennom vennetur, årsmøte, medlemskvelder og dug-
nader. Ved å være litt mer tålmodige og flinke nå, er jeg svært 
optimistisk og tror at vi skal ta tilbake alle disse opplevelsene om 
ikke lenge. Årsmøtet 22.april vil avholdes digitalt på samme måte 
som i fjor, men vi har stor tro på at vi kan gjennomføre venneturen 
vår som normalt søndag 6.juni. Det ser vi virkelig fram til!

Skutas seilingsprogram for 2021 legger opp til spennende tokt 
både i Norge og i Europa, og neste Windjammer-tokt går av sta-
belen allerede i slutten av mars. Du kan lese mer om de planlagte 
toktene i denne utgaven av Christian Radich Nytt, herunder den 
spennende nykommeren Sea Europe.

Vi håper vi sees på et medlemsarrangement eller om bord om ikke 
lenge!

Kari Vesterby

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

Stiftelsen 
140 år
1881 - 2021
Initiativet til Stiftelsen ble tatt allerede i 1877 
både fordi det var behov for sjøfolk og for å 
hjelpe fattige unge gutter med arbeid. 

På slutten av 1800-tallet økte handel og skipsfart på grunn 
av industrialiseringen og behovet for opplæring av sjøfolk var 
stort. På denne tiden var det et stort sosialt engasjement blant 
Kristianias borgere, og det trengtes – for fattigdommen var 
også stor. Fem gode borgere av byen opprettet en «Commité 
for Indkjøb av Skib for Gutter bestemt til Sømænd». Det første 
skipet ble kjøpt i 1877 og fikk navnet Christiania. Det skulle ta 
nesten 4 år før skipet var klart til å motta de første 10 elevene, 
gutter alle sammen. Slik ble Christiania (tidligere Lady Grey) 
det første norske skoleskipet og 1881 regnes som stiftelsesåret.

Om bord fikk guttene et tre måneders kurs. Formålet var å gi 
fattige unge gutter nyttig arbeid. Det ble en suksess, pressen 

Christian Radich 1939. Historisk foto: Stiftelsens arkiv
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ble interessert spesielt i det sosiale aspek-
tet, og flere gode hjelpere kom til. Chris-
tiania seilte ikke, hun lå forankret, først i 
Bjørviken og senere i Piperviken. Selv om 
mange så på dampbåtene som arvtage-
re til seilskutene, var opplæring på seilskip 
fremdeles det vanlige og man bestemte 
seg for å skaffe en seilskute som kunne gi 
bedre opplæring på sjøen med vind og bøl-
ger, i stedet for å ligge ved kai med bare 
tørr-trening 

Året 1901 gikk derfor Stiftelsen til innkjøp av 
skipet Statsraad Erichsen. Med et seilende 
skoleskip kunne Stiftelsen tilby utdannelse 
og ekte seilingserfaring. I starten betydde 
dette seilturer ut i Oslofjorden og tilbake, 
men allerede i 1904 gikk turen helt til Fre-
derikshavn. På denne turen kunne kaptei-
nen rapportere: «Halvdelen av Gutterne 
søsyge, forresten alt i beste Orden».

Etter 35 år som skoleskip trengte Statsraad 
Erichsen å skiftes ut. Det ble i 1936 besluttet 
å bygge et nytt skoleskip. Skipet skulle hete 
Christian Radich etter rittmester og gros-
serer Christian Radich som i 1884 hadde 
testamentert 90.000 kroner til nytt skole-
skip i Oslo.  Stiftelsen Christiania Skoleskib 
hadde pengene og frihet til å utforme en 
skute som skulle være egnet til å gi norsk 
ungdom entusiasme og kunnskap om livet 
til sjøs. Stiftelsen ga tegneoppdraget til 
Christian Blom i 1935, direktør ved Marinens 
Hovedverft. Da tegningene var ferdige, var 
ingen i tvil om at dette ville bli en praktfull 
skute med en helt egen skjønnhet og ver-

dighet. Anbudsrunden ble vunnet av Fram-
næs Mek. Verksted i Sandefjord og allerede 
i februar 1937 var fullriggeren på vannet. 
Den offisielle prøveturen var 17. juni 1937, og 
dette regnes som skutas fødselsdag.

Innredningen om bord vitner om at Chris-
tian Radich ble bygget som et skoleskip. 
Banjerdekk hadde plass til 80-90 elever, 
det var en stor bysse for kokkeopplæring, 
tømmermannsjappe for opplæring av 
dekksfolk og tidligere var det også et mas-
kinverksted om bord, der det nå er bysse, 
for opplæring av maskinister. Etter flere 
ombygninger, senest i 2020, er det nå plass 
til 60 medseilere.

Christian Radichs historie er et eventyr i seg 
selv, fra tøffe seilaser, til en ødelagt skute 
som ble tauet hjem etter 2. verdenskrig. 
Senere ble hun Hollywood-stjerne i filmen 
Windjammer fra 1958. For de utallige sko-
leskips-elevene og senere med-
seilerne gjennom årene, har 
hun betydd mestring og 
opplevelse. Christian 
Radich er en institu-
sjon, det finnes vel 
ikke en i Norge som 
ikke selv har vært om 
bord, eller kjenner 
en som har seilt med 
skuta. I 1988 skiftet 
også Stiftelsen navn 
fra Christiania Skoleskib 
etter skuta, til Stiftelsen 
Christian Radich.

Stiftelsens historie er en historie om lange 
og harde kamper for å holde skuta i gang 
og for å beholde skolestatusen. Til tross for 
popularitet både blant elever og tilskuere 
verden over har skuta og Stiftelsens eksis-
tens vært truet flere ganger. Men Stiftel-
sens formål er og blir det samme: I tillegg 
til å bevare skuta for fremtidige genera-
sjoner skal vi drive samfunnsnyttig arbeid. 
Dette videreføres i dag, ikke minst gjennom 
Windjammer-programmet som gir ung-
dom en ny start i livet.

Kilde: Oslo Byarkiv og Stiftelsen Christian Radich.

Båtkortesjen 17- mai 2020. Foto: Hans Kristian Riise  

Kong Harald V 
går om bord i 2006

H.K.H. Haakon ved roret.
Foto: Scanpix/NTB
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Håkon, vår nye 
tekniske sjef

Oppgradering av skuta

Med Håkon Sølvsberg som teknisk 
sjef på laget, har Christian Radich 
fått mye ekspertise, som nok 
vil vise seg å være uvurderlig i 
den krevende vinteren vi er inne 
i.  Men også videre fremover, 
når alt skal følges opp og nye 
utfordringer skal løses. 

Med utdannelse fra NTNU i Trondheim med 
marin teknologi som spesialfelt, er han sivil- 
ingeniør, med sterk faglig kompetanse. 
Håkon som snart er 40 år, har 8 års erfaring 
som inspektør og flåtesjef fra V.Ships Nor-

way, 1,5 år hos DNV GL Shipping Advisory, 
samt 5 år som flåtesjef i Frontline. Med an-
dre ord, en fagmann. Han har også har seilt 
med Kongeskipet Norge, i 2001. For ca. ett 
år siden ble stillingen som teknisk sjef utlyst, 
og Håkon så dette som en gylden mulig-
het til å jobbe med noen av våre flotteste 
maritime klenodier, og søkte. Han har en 
sterk interesse for sjøen, seiling og klassiske 
skip, og har nå fått mulighet til å kombi-
nere alt dette i sin nye stilling. Stillingen er 
delt mellom fullriggerne Christian Radich 
og Sørlandet.

Vi ønsker Håkon velkommen til oss!

Håkons første og viktigste 
oppgave var å planlegge 
verkstedoppholdet i vinter. Da 
Stiftelsen mottok 15 mill. fra 
Kulturdepartementet øremerket 
vedlikehold så vi en unik mulighet 
til å oppgradere skuta. Men det 
aller viktigste var at vi kunne 
beholde mannskapet i arbeid 
gjennom vinteren. 

Arbeidet startet allerede i november med 
at rærne på stormasten og akter masten 
ble tatt ned og pusset og malt. Dette 
 arbeidet startet på Akershuskaia. I januar 
gikk Christian Radich i dokk i Horten.

Her er det gjort grundig rengjøring, det blir 
installert baugpropell og 3 stk Volvo gene-
ratorer, som er nødvendig, da denne baug-
propellen krever mye kraft. Videre følger 
Håkon jobben som gjøres med utskifting av 
plater i bunn. Det blir selvsagt også en ma-
lingsjobb, der Jotun leverer bunnstoff.

Noe som vil glede våre medseilere er at 
badene skal oppgraderes.  Både dame- og 
herrebad skal blant annet få installert skil-
levegger mellom dusjene, for bedre privat 
hygiene. Det ventes at Christian Radich går 
ut av dokken medio mars. Skipet går da inn 
til Oslo og er klar for en ny vår- og sommer-
sesong.

Foto: Svein Ragnar Tvetenstrand
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Telefon: +47 22 34 10 00
Email: post@fredolsen.no

Fred. Olsens gate 2,
0152 Oslo

Hjemmehavn  
til Oslos 
stolthet 

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

5



Direktøren  
har ordet

2021 tegner til å bli et spennende år for Stiftelsen 
Christian Radich.

2021 ligger an til å bli året hvor Windjammer virkelig slår gjennom med 
4 fulle programmer. Vi er også i innledende forhandling med NAV Oslo 
om en rammeavtale for de neste to årene. En slik avtale vil uten si-
destykke være den viktigste og mest betydningsfulle begivenheten på 
mange år i stiftelsen og åpne muligheter for tilsvarende avtaler med 
andre fylker. Dette vil legge grunnlaget for bærekraftig drift av stiftel-
sen i mange år fremover.

Sea Norway er utsolgt og vi har ventelister. Det betyr at vi har truffet et 
behov og ønske om å oppleve norsk kystkultur og natur på en fullrigger. 
Vi ønsker å bygge videre på dette i årene som kommer og på den må-
ten gjøre Hele Norges Seilskute tilgjengelig for flest mulig. Sea Norway 
har inspirert oss til å lansere Sea Europe som en av høstens store akti-
viteter. Spenningen ligger selvsagt i om Europa åpner opp igjen etter 
en lang Covid «lock down». Vi tror det og vi tror det er et oppdemmet 
behov og ønske om å seile med Christian Radich fra havn til havn i 
Europa. Vi får også med oss to etapper på The Tall Ships Races Magel-
lan-Elcano 500 Series 2021. Vi møter usikkerhet med trygghet. Alle som 
bestiller tur i 2021 får refundert sine penger hvis vi ikke kan gjennomføre 
planlagte turer i 2021.

Vi avslutter i disse dager 3 måneders vedlikeholdsarbeider inkludert 10 
uker i dokka til Horten Verft. Vi har brukt de 15 mill. vi fikk i covid-19 støt-
te til å gjennomføre betydelig og nødvendig vedlikehold. Skuta har fått 
et skikkelig løft takket være dette og mannskapets utrolige arbeidsinn-
sats. Spenningen i 2021 handler om mange muligheter som kan define-
re Christian Radichs fremtid, men som kan bli torpedert hvis vi ikke får 
kontroll på pandemien og vi kan starte å leve normale liv igjen. 

Vi krysser fingrene for mulighetsåret 2021!

Vidar Pederstad
Direktør

Møt Bjørn 
Gonsholt 
Operasjonssjef både på Fullriggeren 
Sørlandet og Christian Radich.

Samarbeidet med SFS Sørlandet går etter planen og er 
en suksess. Vi ser det også som positivt at mannskapet 
har begynt å se muligheter i det å rotere på de to skute-
ne. Vi tror det kan være attraktivt fordi skutene har for-
skjellige seilingsmønster og forskjellige oppdrag. Bjørn 
Gonsholt, som er ansatt på Sørlandet har siden august 
2018 hatt ansvar for begge skutene i rollen som driftssjef.

Bjørn er godt kjent med Christian Radich. Han begynte 
som elev i 1993, som 16 åring. Deretter ble det 4 somre 
som frivillig på Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl 
før han kom tilbake som styrmann i 2001. Bjørn seilte 
styrmann /overstyrmann på Christian Radich og Stats-
raad Lehmkuhl frem til 2006. Han seilte sammen med 
flere av mannskapet som er om bord enda, men det er 
kun Sverre som fortsatt er om bord etter tiden hans som 
elev, og læremester i tømmermannsjappa. 

Med en bachelor i nautiske studier, og en Master i Ma-
ritime Management, teknisk drift fra Universitetet i Sør-
øst- Norge, har han en solid kompetanse. Bjørn har hatt 
ansvaret for ombyggingen av Sørlandet sammen med 
Sørlandets team. Det har vært et stort arbeid som gjøres 
med restaurering av maskinrommet. I det daglige har 
han bemanningsansvar for begge skip, styringssystemer, 
generell drift og driftsbudsjetter samt prosjekt på Sør-
landet og assistanse på prosjekt på Radich. 

Bjørn har arbeidssted i Kristiansand, men det blir natur-
ligvis mye reising for å besøke skutene eller inspisere de 
på verft. I år flyttet hele familien med tre sønner til Oslo 
fordi Bjørns kone Helene tar videreutdanning her. Hadde 
det ikke vært for restriksjoner om hjemmekontor, hadde 
vi hatt gleden av å ha Bjørn på kontoret på Akershuskaia 
enda mer enn det er blitt. Uansett er vi godt fornøyd 
med at vi har kommet langt i å harmonisere stiftelsenes 
metoder, sikkerhetsrutiner og innkjøpsordninger.

6



Ny teknologi  
forenkler sikkerhets
operasjoner for skip
Systemet heter RAPTOR og 
det er en uavhengig satellitt-
kommunikasjonsterminal. Når den 
er installert om bord blir skipets 
posisjon rapportert i sanntid til 
DNK’s beredskaps-rom i Oslo, noe 
som gir store fordeler for både 
skipet, rederiet og DNK. 

Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) har 
anskaffet og delt ut gratis IoT teknologi til 
samtlige medlemmer for å øke beredskapen 
til flåten. Antennen er basert på GPS tek
nologi som sender skipets posisjon som et 
kryptert signal kontinuerlig, via egne satellit
ter. Den benytter skipets strømkilde, men har 
batteri back up for en måneds drift. Dette gir 
skipet en ekstra sikkerhet dersom det kom
mer i en nødssituasjon. I tillegg til posisjon 
rapporterer enheten data for krengning og 
stamping, noe som kan være spennende å 
følge med på for et seilskip. 

DNK forsikrer hele den norske handelsflåten 
mot krigsrisiko. Dette utgjør ca. 3 400 skip og 
flytende installasjoner. Krigsrisiko omfatter 
blant annet faren for piratangrep, cyberan

grep, konsekvensene av politiske aksjoner 
rettet mot skipet samt terror. Christian Ra
dich seiler i en fredelig del av verden hvor 
krigsfaren er liten, likevel trenger vi den
ne typen forsikring. De Norske gjensi
dige sjøforsikringsselskapene går 
sammen om å gi skoleskipene 
våre rimelig forsikring.

– Støttespillere som DNK 
er utrolig viktige for oss, 
sier operasjonssjef Bjørn 
Gonsholt. Han fortsetter: 

-Raptor vil bli montert 
om bord under dokkin-
gen og gir oss en økt 
sikkerhet. For medsei-
lerne våre vil det også 
bety at vi vil integrere 
skipets posisjon direk-
te på hjemmesiden. Da 
vil medseilere og på-
rørende hjemme kunne 
følge skipet «live». I dag er 
det noe forsinkelse på det 
systemet vi bruker for å vise 
hvor skuta befinner seg.

Annonse
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Sea Europe 
Sea Norway er en suksess, sommerens 
seilaser er så godt som utsolgt og nå 
tenker vi videre frem mot høsten. 

Alle tegn tyder på at Europa sakte og sikkert vil åpne 
seg, og at det mot sensommeren vil være mulig å 
seile sørover på en trygg og god måte om bord på 
Christian Radich. Vi vet at mange lengter etter dis-
se turene sydover og vi gleder oss over å kunne pre-
sentere Sea Europe. For å gi medseilerne trygghet, 
garanterer vi for at de vil få det innbetalte beløpet 
tilbake i sin helhet dersom turen ikke lar seg gjen-
nomføre.

Sea Europe starter fra Oslo 7. august. Vi skal besøke 
Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal og den italien-
ske øya Sardinia før vi avslutter i Malaga tidlig i okto-
ber når det er høstferie her hjemme. Du kan bestille 
en eller flere etapper, det vil være storslåtte opple-
velser underveis og i havnene. I Tyskland skal vi være 
med på «Lütte Sail Bremerhaven», en stor seilskute-
fest. Vi vil delta på Tall Ships Races, og bare opple-
velsen av å seile med Christian Radich i Middelhavet 
er stor! Vi har mange gode minner fra sist vi seilte her.

Prisen er fra kr 7400 - 9900 pr person, avhengig av 
hvilken etappe du velger. Medlemmer får 25% rabatt   
på turene.

Cadiz 2016 . Foto: Haakon Wium Lie

Foto: Tonje Selvaag
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Malaga. Foto: Tonje Selvaag

Bading i Middelhavet. Foto: Tonje Selvaag Om bord. Foto: Tonje Selvaag
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Opplærings plattform  
både for sjøfolk og reiseliv

-Regjeringen er opptatt av at flere 
skal fullføre videregående skole. 
Det er noe vi har jobbet mye med. 
Derfor satser vi på videregående 
generelt, og yrkesfag spesielt, sa 
kunnskapsminister Guri Melby i 
forbindelse med statsbudsjettet 
2021. Vi er glade for at det settes 
fokus på dette viktige området. 
Det vanlige skoleløpet med tre års 
videregående skole passer ikke 
for alle. 

Christian Radich har helt siden hun ble sjø-
satt vært en plattform for utvikling og ut-
danning av sjøfolk. Mer enn 17 000 unge 
mennesker har fått opplæring om bord. 
Christian Radich er fortsatt en like aktuell 
plattform for opplæring og det er stiftel-
sens mål til enhver tid å ha 8 elever og ka-
detter om bord. To matroslærlinger kommer 
fra Maritimt Kompetansesenter. I år har vi 
også to kokkelærlinger og to som tar fag-
brev på jobb i reiseliv i samarbeide med 
Lærlingekompaniet.

Laila M. Berge, daglig leder i Lærlinge-
kompaniet forteller at de har jobbet med 
fagbrev i reiseliv i fem år, så det er relativt 
nytt i deres 34-årige lange historie. Lærlin-
gekompaniet er et privat opplæringskontor 
for hotell og restaurantfagene. Hun fortset-
ter: -Vi er en forening som driftes av tilskudd 
fra fylkeskommunen, der alt går tilbake til 
opplæringen av lærlingene. Vi jobber dag-

lig med lærlinger i kokk-, institusjonskokk-, 
servitør-, baker-, konditor-, reiseliv- og re-
sepsjonsfagene. Vi har 300 lærlinger fordelt 
på våre medlemsbedrifter og 99 prosent 
av våre lærlinger fullfører fagopplæringen 
med bestått fag/svenneprøve på normert 
tid, som er fire år. Dette er vi veldig stolte 
av, avslutter hun. 

For oss er det både spennende og utfordren-
de å ha lærlinger, de inspirer og utfordrer oss 
med nye ideer og synsvinkler. Vi har bedt to 
av dem, Linnea som er «sjante- reiselivs lær-
ling» om bord og Joachim, som er lærling i 
reiseliv fortelle litt om deres hverdag.

 En kjempemulighet 
«Det er snart 2 år siden jeg begynte å job-
be på Radich for første gang. Jeg hadde 
ikke fullført videregående og jeg hadde al-
dri trodd at jeg kunne få den muligheten. 
Muligheten til å kunne ta fagbrev på «Nor-
ges vakreste seilskute», helt objektivt sett, 
selvfølgelig... 

– Jeg har fått en kjempemulighet av Stif-
telsen og skuta til å kunne ta en utdanning 
om bord. Reiselivsfaget er noe 
jeg er supernysgjerrig på 
og brenner for. Det 
at skuta har kun-
net tilrettelagt 
og strukturert 
et løp, som selv 
med meg uten 
v ideregåen-
de skole har 
muligheten til 
å ta, gir meg 

både motivasjon og mestringslyst! Jeg går 
et kombinert løp hvor jeg jobber som fast 
ansatt messepike om bord, og jeg har en del 
studietid når jeg er hjemme. Alt dette skjer 
i tett dialog med min faglige leder Ranveig, 
som har base på kontoret til Christian Ra-
dich. Dagene mine består av en del daglig 
arbeid knyttet til hygiene og vedlikehold. 
Det settes også av 2 timer av jobbdagen 
min til studietid. Dette kan innebære alt fra 
nettbaserte kurs, opplæring av sersjanten 
eller å løse oppgaver vi har blitt tildelt av 
vår faglige leder. Utenom disse praktiske 
tingene består min dag av så mye, veldig 
mye mer! Istedenfor å lære dette på en 
pult inne på en eller annen skole, så får jeg 
leve og lære med unike naturopplevelser 
rundt «hvert eneste hjørne». Jeg får tatt 
mitt fagbrev med et utrolig mannskap bak 
meg og jeg får faktisk oppleve mye av det 
vi lærer om i reiselivsfaget. Dette er virkelig 
den ideelle måten for meg å kunne ta en 
utdanning og få et fagbrev på.»

Linnea

Mye variert arbeid
– Etter 1 år på kontoret til Christian Radich, 
har jeg fått den unike muligheten til å ta 
fagbrev i Reiseliv. Siden jeg ikke har fullført 
«vanlig» videregående på skolebenken, er 
dette en mulighet jeg føler er helt riktig si-
den jeg har en normal arbeidsdag på konto-
ret med noen interne kurs innad i Stiftelsen 
og noen hos Lærlingekompaniet. Dagene 
består av mye variert arbeid innen Christi-
an Radich og Windjammer og det er svært 
få dager som er like. Til tross for Covid-19 og 
at reiselivsbransjen kanskje ikke er den mest 
populære om dagen, føler jeg at det er en 
unik mulighet jeg har fått og jeg har troa på 
at reiselivet kommer tilbake 200%.

Joachim 

Her viser Linnea og Joachim frem suvenirer. Veileder Ranveig i bakgrunnen.
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Maritimt Kompetansesenter 
Sørøst Norge (MKS) er ett av fire 
sivile maritime opplæringskontor 
i Norge. MKS tar inn lærlinger til 
skip i maritim næring i fagene: 
matros, motormann og maritim 
elektriker. I tillegg rekrutteres 
lærlinger i kokk- og servitørfagene. 

Stiftelsen Christian Radich har vært med-
lem hos MKS siden 2005, og de er én av 
våre 14 aktive medlemsbedrifter som vi re-
krutterer lærlinger til. Det er i dag to 1. års 
matroslærlinger tilknyttet MKS som har sin 
opplæring om bord på seilskipet. 

Som et opplæringskontor fungerer MKS 
som et bindeledd mellom rederiene/med-
lemsbedriftene og de maritime skolene for 
å sikre rekruttering av lærlinger til den ma-
ritime næringen. En av hovedoppgavene 
til MKS er å promotere sine medlemmers 
behov overfor ungdom, og vi har et tett 
samarbeid med de videregående skolene 
vi rekrutterer lærlinger fra – for behovet for 
lærlinger er stort og antall læreplasser er 
mange. I tillegg jobber vi med formidling av 
kadetter fra fag- og høgskolene, kursing av 
instruktører og assessorer for å nevne noe.

Fremtiden er maritim
Næringen får knapt nok lærlinger, for med 
dagens raske og grønne utvikling er det 
stort behov for ungdom med utdannelse 
og kompetanse. Hvis man velger en yrkes-
faglig utdanning i bunn så finnes det en 
rekke muligheter for videreutdanning på 
fagskole.

Daglig leder for MKS, Oddmund Nystad, 
legger til: 
-Noen stopper kanskje etter bestått fag-
prøve, mens andre tar et opphold fra sko-
lebenken for en periode hvor han/hun 
opparbeider seg fartstid og relevant kom-
petanse, for så å søke seg inn på fagskole 
eller høyskole. Det er også noen som velger 
å gå rett inn på fagskole eller høyskole etter 
å ha bestått fagprøven. Vi er alle forskjelli-
ge og det er det rom for. Det fine er at mu-
lighetene stadig blir flere, blant annet har 
det nå startet opp en videreutdanning på 
deltid for å bli maskinist. Dette gjør det mu-
lig å kombinere studie og jobb. 

Susan Staines, Maritimt Kompetansesenter

Ikke helt som jeg hadde sett for meg
De to matroslærlingene mønstret på i au-
gust og skal gå 2-års læretid om bord før 
de kan kalle seg matroser. Turnusen er den 
samme som de fleste andre om bord har, 
6 uker på og 6 uker hjemme. Vi spør Ørjan 
Edvardsen som er om bord nå hvordan han 
opplever å være lærling på Christian Ra-
dich.

- Det var nok ikke helt som jeg hadde sett 
for meg.  Arbeidet er hardt men det er også 
veldig allsidig og jeg trives kjempegodt om 
bord, sier han. 

Egentlig ønsket han seg læretid på et crui-
seskip, men her var det kamp om plassene, 

og da han så at Christian Radich dukket 
opp som et alternativ, syntes han det så 
spennende ut. Ørjan liker utfordringer, det 
sier ikke rent lite når han betror oss at han 
har høydeskrekk, ja, da er han ikke redd for 
utfordringer!

- En annen utfordring var å skulle veilede 
og undervise ungdom på egen alder, det 
var en kul opplevelse jeg selv lærte mye av, 
smiler Ørjan.

Nå mens skuta er i dokk er det mest ma-
ling og vedlikeholdsarbeid som gjøres. Det 
er hektisk om bord for alt må bli ferdig til 
Windjammer 7, som drar fra Oslo i slutten 
av mars.

Maritimt 
 kompetansesenter

Ørjan i arbeid under dokkingen.
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Windjammer 2021
Nye samarbeid, fulle tokt og 
koronatilpasninger er stikkord 
for Windjammer i 2021. I løpet 
av året er det planlagt fire 
Windjammertokt, to på våren og 
to til høsten.

– Vårens tokt er nesten fulle med rundt før-
ti deltakere på hvert tokt.  Det er vi veldig 
glade for, sier Vidar Pederstad, direktøren 
for Stiftelsen. Vårens voyage 7 og 8 går 
langs norskekysten på grunn av korona-
restriksjonene. Ferden går til Nordkapp og 
Tromsø, og deretter tilbake til Oslo. Høstens 
tokt håper vi kan gjennomføres i varmere 
farvann. – Planen er at vi skal seile voyage 9 
og 10 i Middelhavet.  Vi har gode planer for 
smittevern, men korona gjør alt usikkert. Vi 
må selvsagt tilpasse oss smittesituasjonen. 

Mer samarbeid
De fleste deltakerne til vårens tokt kommer 
via samarbeid med Oppfølgingstjenesten i 
fylkene og NAV. Arbeidet med å få på plass 
langsiktige samarbeidsavtaler med disse 
vil fortsette i året som kommer. – De fles-
te ungdommene i programmet er allere-
de i kontakt med NAV fra før. I tillegg må 
ungdommene få gode tilbud og skikkelig 
oppfølging når de kommer hjem. Her spiller 
NAV en viktig rolle, og derfor er de viktige 
samarbeidspartnere for oss, forklarer Vidar. 

Vil nå ungdom før de dropper ut
Nytt av året er et samarbeid med Etterstad 
videregående skole i Oslo og Thor Heyerdahl 
videregående skole i Larvik. Her skal elever 
som står i fare for å droppe ut få muligheten 
til å delta på Windjammer. Programmet får 
de godkjent som en del av skoleåret. – Når 
vi møter ungdommene før de dropper ut er 

det lettere 
å få 

dem på rett spor igjen. Windjammer kan 
gi dem motivasjon og støtte til å fullføre 
skolen, og de kommer seg lettere ut i ar-
beidslivet. Derfor vil vi jobbe for å få til slike 
samarbeid med flere videregående skoler 
fremover, sier Vidar. 

Skal hjelpe ungdom
Målet for fremtiden er at Christian Radich 
i hovedsak skal jobbe med utenforskap.  
Drømmen er å hjelpe fire hundre ungdom-
mer fordelt på åtte tokt i året, med en som-
mersesong for medseilere slik som i dag. 
- Vi er ikke der enda, men jobber stadig for 
å få på plass gode finansieringsordninger 
for å sikre en bærekraftig og solid drifts-
form, avslutter Vidar. 

- Windjammer ga meg trua  
på meg selv

– Windjammer ga meg en «wake-up 
call», og selvtilliten tilbake. Det var 

stort for meg, sier tidligere Wind-
jammer- elev Gry Cecilie (22) 

I dag realiserer Gry Cecilie 
drømmen om å bli pilot, og er 
midt i utdanningen ved Pilot 
Flight Academy i Sandefjord. 
Pilotutdanningen er en av 
Europas største og mest mo-
derne flyskoler.

– Plutselig skjønte jeg at jeg 
kunne bli pilot, og søkte på 

skolen. Det hadde jeg ikke 
gjort før Windjammer. 

Snart går turen til Texas hvor hun skal star-
te flytreningen. – Jeg er veldig spent og 
gleder meg. Samtidig er det litt skummelt 
på grunn av koronasituasjonen og fordi jeg 
skal gjøre ting jeg ikke har gjort før. I tillegg 
skal jeg være borte fra alle jeg er glad i. 
Mest av alt gleder jeg meg, sier hun. 

Windjammer ble vendepunktet
Gry Cecilie hadde et friår da hun ble med 
på Windjammer voyage 3 i 2019. Hun visste 
ikke hva hun ville og slet med dårlig selv-
tillit. – Jeg har alltid fått endel negative 
kommentarer på at jeg er spinkel og tynn. 
Jeg tenkte ofte at jeg ikke var sterk nok el-
ler god nok, sier Gry Cecilie med en forsiktig 
latter. - Men da jeg sto oppe i riggen på 
Radich, skjønte jeg at jeg kan få til det jeg 
vil. Det er ingen grunn til å snakke meg selv 
ned, for jeg er like god som andre. Det ble 
et vendepunkt i livet.

Ser lyst på fremtiden
Etter tre måneder i Texas venter mer sko-
le i Sandefjord. Gry Cecilie ser optimistisk 
på fremtiden. – Når korona er over er jeg 
ganske sikker på flytrafikken skyter fart, og 
at flyselskapene vil ansette piloter igjen. I 
mellomtiden tar jeg det som kommer, for 
eksempel et instruktørkurs. Pilotyrket er 
mannsdominert og jeg er forberedt på at 
det ikke alltid vil være lett. Men jeg vil klare 
det, takket være alt jeg lærte om meg selv 
på Windjammer, avslutter hun.

Windjammer Voyage 5.



Realiserer ideer – til glede  
for generasjoner



1881 – 2021: 

Skoleskipene 140 år
Det er i år 140 år siden Norges 
første stasjonære skoleskip ble 
tatt i bruk.

 - Samtidig som vår kjære «Christian 
Radich» og våre venner bidrar til at den 
eldste skoleskipsinstitusjonen i landet kan 
fortsette å leve videre i lang tid fremover. 

«Christian Radich» drives i dag av Stiftelsen 
Christian Radich, opprinnelig kalt Christi-
ania Skoleskib, senere Oslo Skoleskib, Øst-
landets Skoleskib og Stiftelsen Skoleskipet 
Christian Radich. 

Stifterne var statsråd Chr. Jensen, skipsre-
der Plade Stranger, verftseier Chr. Brinch, 
havnefogd Chr. J. Johansen og skipsreder 
R. A. Olsen. Institusjonens første skoleskip 
het ”Christiania”, opprinnelig den ameri-
kanske fullriggeren ”Star of Empire” byg-
get av Albert Babcock i Robbinston, staten 
Maine i 1853.

«Star of Empire» seilte omkring på verdens 
hav inntil den forliste i 1856 østenfor ”Kapp 
det gode Håp”, men ble til sist berget og 
ført inn til Port Elizabeth i Sør Afrika.

Her ble den solgt på auksjon og satt i stand, 
og fikk navnet «Lady Gray». 

Den fikk britisk flagg og seilte videre til Lon-
don der den fikk fast hjemmehavn fra 1862. 
I 1875 ble «Lady Gray» omrigget til bark og 
solgt i 1877 til den private komiteen for inn-
kjøp av skoleskip i Christiania. 
Pga. pengemangel tok det hele fire år før 

de første 10 guttene kunne gå om bord i 
Norges første stasjonære skoleskip for han-
delsflåten under navnet «Christiania» den 
7. juni 1881.

I 1902 ble «Christiania» avløst av den sei-
lende orlogsbriggen «Statsraad Erichsen» 
som var innkjøpt fra marinen året før. 
Gamle «Christiania» ble deretter solgt på 
offentlig auksjon og hugget opp i Moss i 
1903, etter 50 års levetid, deriblant 21 år 
som norsk skoleskip.

«Statsraaden» var bygd på Carljohansvern 
ved Horten i 1858 og seilte som skoleskip for 
Oslo Skoleskip i hele 35 år før den ble avløst 
av «Christian Radich» i 1937.

Fra 1911 hadde Oslo Skoleskib arbeidet for å 
anskaffe et lasteførende skoleskip til støtte 
og supplement for den gamle «Statsraa-
den» som fortsatt seilte, men arbeidet gikk 
sakte. 

Egentlig skulle den skiftes ut tidligere, og 
fullriggeren «Mersey» fra 1894, senere om-
døpt «Transatlantic», ble kjøpt inn i 1916 fra 
England til å bli den nye «Christian Radich». 
Hun var bygget i Glasgow, og var et lastefø-
rende skoleskip for White Star Lines. Allerede 
i 1884 testamenterte grosserer, rittmester 
og skipsreder Christian Radich hele 90.000 
kroner til et nytt seilende skoleskip, og «Tran-
satlantic» ble derfor oppkalt etter han – i 
samsvar med betingelsene i testamentet.

Første verdenskrig kom med høy risiko og 
høyere skipspriser, og i 1917 ble «Transatlan-
tic» solgt med en fordobling av opprinneli-

ge innkjøpspris, og pengene satt i banken 
med tanke på å bygge et helt nytt skip. 
Etter videresalg og opplag ble «Mersey» 
opphugget i England i 1923.

Senere kom det tilbud om innkjøp av to 
andre skip til meget gunstige priser, men 
ingen beslutning ble tatt, og institusjonen 
tapte store deler av den oppsparte kapita-
len på krakket i 1924.   

Driften av skoleinstitusjonen ble videre en 
historie om strid for å få endene til å møtes.

Endelig den 14. januar 1935 besluttet Oslo 
Skoleskib å bygge ny skute. Direktøren ved 
Marinens Hovedverft, kommandørkaptein 
Christian Blom tegnet den nye skuta, og 
Framnes Mekaniske Verksted i Sandefjord 
fikk tilslaget på det rimeligste anbudet på-
lydende 595.000 kroner.

Norges Rederiforbund ble en viktig økono-
misk støttespiller.

Den nye Christian Radich ble sjøsatt den 
4. februar og offisielt overtatt den 15. juni 
1937, og ble det siste fullriggede seilskip 
bygget i Norge. Radich er nå inne i sitt 84 
år og innehar den lengste tjenestetiden for 
Stiftelsen av de tre skutene. 

Knut Nordby 

Kilder, og anbefalt videre lesning
Olaf T. Engvik: «Skoleskipene» (utgitt til 100 års-
jubileet i 1981) 

1937: Teknisk prøvetur med Christian Radich den 15. juni. 1931: Oslo Skoleskip feirer 50-årsjubileum med elevene om bord på  
«Statsraad Erichsen». Stiftelsen Chr. Radichs arkiv.

14



120 år siden innkjøp av Oslos første seilende skoleskip:

Orlogsbriggen 
«Statsraad Erichsen» 

Briggen ble innkjøpt av 
Assuranseselskapet Nora i 1901 for 
5000 kroner fra den Kgl. Norske 
Marine og gitt til Christiania 
Skoleskib, og det stasjonære 
skoleskipet «Christiania» kunne 
derved bli avløst året etter.

Den var opprinnelig bygget av Marinens 
Hovedværft,  Carljohansværn ved Horten i 
1858, og seilte som skoleskip for Oslo Skole-
skib i hele 35 år før den ble avløst av «Chris-
tian Radich» i 1937. «Statsraaden» seilte kun 
som skoleskip i sommerhalvåret, og toktene 
gikk vesentlig i farvann omkring Nordsjøen, 
også under den første verdenskrig. 

Hva skjedde med briggen etter at 
den ble avløst av Christian Radich? 
Samme år ble «Statsraaden» solgt til Pors-
grund Sjømandsforening for 15.000 kroner, 
og videre klargjort for tokt med elever fra 
distriktet omkring. Men så kom krigen, brig-
gen ble tatt av tyskerne og benyttet som 
losjiskip gjennom fem år uten vedlikehold 
ved Skjæret i Porsgrunn/Skienselva. Etter 
krigen ble den først solgt til Andreas Nilsen 
i Sandar og Sandefjord kommune, og året 
etter til Alfred Nielssen-Nygaards Rederi 
i Bodø. I medtatt tilstand ble den nesten 

90 år gamle skolebriggen slept til Hansen 
& Arntzens Båtbyggeri, Ekstrand/Stathelle 
i 1947. «Statsraaden» var et robust fartøy; 
skrog, dekk og rigg trengte bare repa-
rasjoner og stoffing for på nytt å 
kunne seile til havs. 

Men oppdraget båt-
byggerne fikk, var 
slett ikke å bringe 
skipet tilbake i 
god, gammel 
stand
Den skulle nedrig-
ges helt. Master, 
rær og løpende 
rigg skulle vekk 
og kastes på 
dynga. Motor 
skulle installeres 
for å gjøre den 
gamle briggen 
om til fraktefar-
tøy. Dette forteller 
mye om kvaliteten 
både på materia-
ler, konstruksjon og 
håndverk i det gamle 
skoleskipet.

Den var ikke lengre en sei-
lende brigg, men ble til et mot-

ordrevet fartøy og omdøpt til «M/S Kjeøy». 
«M/S Kjeøy» gikk med all slags kystlast mel-
lom Fredrikstad og Kirkenes.

7. juli 1962 grunnstøtte og sank fartøyet ved 
Sogneoksen, utenfor Ytre Sula på reise fra 
Møre  til Fredrikstad med tømmer. Den ble 
senere berget, slept til Florø og videre til et 
verft i  Hardanger for å bli kondemnert, selv 
om mange mente den var verneverdig.

«Statsraad Erichsen» ble 104 år, derav nær-
mere 90 år som seilende skoleskip og 14 år 
som motorisert fraktefartøy. 

Knut Nordby

Kilder og anbefalt lesning:
Harold Underhill: Sail Training and Cadet Ships, 
Glasgow 1956

Olaf T. Engvik: Skoleskipene, Gyldendal 1981

Olaf T. Engvik: «Statsraad Erichsen» Oslos første 
seilende skoleskip, St. Hallvard 2/2002

Olaf T. Engvik: Legendariske skuter, Trondheim 
2012
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STATS RÅ D E N E  PÅ  B E S Ø K

3. september 2020 er en merkedag for Christian Radich. 
Vi fikk besøk av 2 statsråder på én dag. Arbeids- og 
sosial minister Torbjørn Røe Isaksen fikk høre om Wind-

jammer prosjektet og våre planer og aktiviteter for å re-
dusere utenforskap. Han fikk også møte Majken Marell 
som var deltaker på Voyage 1 og som fullførte toktet 
med ny kurs og giv i livet. Vi likte spesielt godt Isaksens 
uttalelse; «Vår svære velferdsstat trenger sosiale entre-
prenører som Stiftelsen Christian Radich for å løse 
viktige samfunnsoppgaver.»

Kulturminister Abid Raja fikk gleden av å kaste loss på 
Windjammer Voyage 5. Kulturdepartementet er stiftel-

sens største bidragsyter over statsbudsjettet hvert år. Vi 

ønsker å vise statsråden hvordan vi kombinerer vern av 

vår maritime kulturarv gjennom aktiv drift av skuta og 

reduksjon av utenforskap gjennom livsmestringspro-

grammet Windjammer. To temaer statsråden er svært 

opptatt av.

Takk til statsrådene for besøket på skuta og for all støtte!
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Statsrådene på besøk
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� Sjøfartsdirektoratet 
� Norwegian Maritime Authority 
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MARITIMT KOMPETANSESENTER (MKS)
TAR INN LÆRLINGER INNEN FAGENE:

• matros
• motormann
• maritim elektriker
• kokk og servitør

MKS HAR OFFENTLIG GODKJENNING FRA SJØFARTSDIREKTORATET

SOM KURSARRANGØR FOR:

• Instruktør- og assessorkurs
• Sikringsbevissthet for sjøfolk med 
særlige plikter

• Passasjer- og krisehåndtering

 Alle kurs er

i henhold til STCW

OG VI FØLGER OPP KADETTER I
VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER
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Christian Radichs Venner, 
årsmøte for 2020
Sted: Som for 2019 vil årsmøtet i Christi-
an Radichs Venner avholdes elektronisk 
ved innhenting av stemmer via en link som 
oversendes senest en uke før stemmefrist.

Stemmefrist: Torsdag 22. april 2021

Saksdokumenter: Ligger inkludert i de uli-
ke sakene i linken med stemmeseddelen.  
Dokumentene er også tilgjengelige på 
www.radich.no/venneforening, eller fås ved 
henvendelse til Stiftelsens kontor på tele-
fon: 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

2) Gjennomgang og godkjenning av  
regnskap og årsberetning
 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 for 2022

6) Valg
a) Styre
b) Revisor

Invitasjon til vennetur
 søndag 6. juni
Christian Radichs Venner har gleden av å 
invitere deg til vårens aller vakreste even-
tyr; vennetur med Norges vakreste seilskute 
og Oslos stolthet! Akershuskaia er restau-
rert og endelig er skuta tilbake ved Skuret. 
 Avreise og ankomst blir herfra. 

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 forhåndsbetales 
ved påmelding av turen. Øl, vin, mineral-
vann og kaffe selges om bord til hyggelige 
vennepriser. Benytt også sjansen til å kjøpe 
flotte Christian Radich suvenirer med med-
lemsrabatt.

Hvem kan være med:
Livsvarige medlemmer kan delta med inn-
til 4 deltakere, familiemedlemmer med 2 
voksne og inntil 4 hjemmeboende barn. 

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 god tid før turen. Man kan 
oppgradere til familiemedlemskap på ven-
ner@radich.no. Dette må gjøres i god tid, 
slik at det er registrert hos oss før turen. Øn-
sker du å ta med venner på turen, er de vel-
komne til å tegne medlemskap på kaia før 
avgang, 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

På fjordturer går Christian Radich for motor, 
men du kan fornemme noe av storheten. 
Det er imponerende å tenke på at skuta har 
9000 m. tau, og hele 27 seil. Stormasten er 
over 37m. Venneturen er en ekstra hyggelig 
fjordtur.

Kle deg etter været og ha på deg sko uten 
spisse hæler. Barn under 12 år må ha med 
redningsvest. 

Foto: Jan-Henrik Pederstad
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Medlemskap 
Vårt hovedformål er å støtte Christian Radich.  Gjennom årene har Christian Radichs Venner bidratt 
med store økonomiske bidrag til skuta, ikke minst takket være medlemskontingenten. Derfor er 
hvert medlem viktig for oss og vi gir en liten velkomstgave til nye medlemmer. For mange av våre 
medlemmer er venneturen med Christian Radich vårens store høydepunkt. Vi utgir medlemsbladet 
Christian Radich Nytt to ganger i året. Mer informasjon finner du på: www.radich.no/medlemskap.

25% rabatt på Sea Norway 
og Sea Europe
Det skal lønne seg å være medlem! Som medlem i Christian Radichs 
Venner får du 10% på alle tokt og fjordturer med skuta! I tillegg til-
faller 5% venneforeningen. For Sea Norway og Sea Europe-turene 
øker vi rabatten ytterligere til 25% for våre Venner.
 
Som medlem får du også 10 % rabatt på suvenirer i nettbutikken og 
om bord. Rabattkode: CRV 

Medlemskap tegner du enklest ved å fylle ut vårt medlemsskjema 
på www.radich.no/medlemskap. Da vil du automatisk bli registrert 
i vårt medlemsregister. Alternativt kan du sende innmeldingen pr. 
e-post til venner@radich.no, eller sende brev til Christian Radichs 
Venner, Akershusstranda 9, 0150 Oslo. 

Verv en venn 
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,-. "Verv en 
venn" gjelder ikke medlemmer av samme husstand, da anbefaler 
vi familiemedlemskap.

CR-Nytt på E-post
Selv om de aller fleste ønsker seg Christian Radich Nytt i postkas-
sen, har flere takket ja til å motta magasinet på e-post, på den 
måten sparer vi miljøet og foreningen sparer porto som kan brukes 
til andre formål. Om du ønsker CR-nytt på e-post, kan du sende en 
e-post til venner@radich.no

Grasrotandelen 
Grasrotandelen gir deg som spiller hos Norsk Tipping mulighet til 
å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk 
Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget el-
ler 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

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 

Vi anbefaler alle å opprette avtalegiro for betaling av medlemskon-
tingent for å unngå gebyr og for å forenkle vårt arbeide med inndri-
ving av kontingentene. Ta kontakt med din bank om du vil opprette 
ny avtalegiro (den gamle gikk ut i 2019 fordi vi gikk over til nytt regn-
skapssystem). Fra 2022 vil det pålegges et administrasjonsgebyr på 
kr 50 for fakturaer sendt ut pr. post eller pr. e-faktura.

Foto: Jan-Henrik Pederstad

Venneforeningen ønsker Windjammer og Christian Radich velkommen hjem. Foto: Jan-Henrik Pederstad: 
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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 legat
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
Kim Hua Goh og Knut Nordby
Einar Sissener
Johan Brand
Eric Jacobs

SUPPORTIVE SUPPLIERS  
Oslo Havn
Jotun
Skuld
Castrol
KPMG
DNV GL
Bergvall Marine 
Sjøfartsdirektoratet 
Doxacom
Golar MGMT Norway AS 
Helly Hansen
Belsenso
Kongsberg Maritime 
Jordan, Orkla

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


