RAGNHILD SCHANCHE
Navn på båt:

RAGNHILD SCHANCHE, en periode het den også GALATHEA

Reg.nr/kallesignal,
båttype/klasse:

Redningsskøyte, RS 47, Bjarne Aas klassen

Bygget (år/sted):

1938 på Lindstøl Skipsbyggeri i Risør

Byggematerialer:
Motor (type, hk, etc):

Tre

Lengde, bredde, osv

LOA 61 fot, bredde 5,45 m, dypgang 2,6 m

Redningsskøyte til 1976. Deretter fritidsbåt
Bruksområde:
Eiere og hjemmehavn: Wollert Bjørndal, Vikanes i Osterfjorden/Nordhordland. Tidligere eiere har vært
Morten Farstad,

Båtenes historie:
(Det som finnes
- artikler,omtale, etc.)

Finansiert av Apoteker Carsten H Schancke fra Oslo.
Operativ tjeneste i RS 1938-1976. Reddet 33 liv, assisterte 788fartøy.
Input fra Steinar Enge 15. mars 2019:
Fattern kjøpte den 1976, og vi kjørte den hjem fra Kristiansund i påsken. En uforglemmelig tur med
full (snø)storm og orkan i kastene over Stadt og Hustadvika. Med skipper og maskinist fra
Redningsselskapet, føltes det helt uproblematisk. Hvis de ville vise hva sjarken var god for, lyktes
de veldig bra. GPS, Decca, autopilot og denslags "fjas" var det ikke snakk om den gang. Radar
hadde vi, men den hadde sine begrensninger i tett snødrev og 14 meter (målt) bølgehøyde. Fattern
var så lykkelig at han sov nesten hele stormnatten igjennom. Litt synd, for han gikk glipp av mange
av grisevitsene til maskinisten som rant ut av ham hele døgnet.
Vi søkte, men fikk dessverre ikke lov til å beholde navnet "Ragnhild Schanche" den gangen.
Mimre, mimre..... Mange lykkelige år med den båten, Skottland, Shetland og utallige turer til
Vestlandet vekker gode minner. Undertegnede var ikke så lite stolt når han som 18-19 åring fikk
låne båten en "stille og rolig" helg med venner heller....
Det var svært emosjonelt når Galathea forlot Bestumkilen for godt, men den trengte nye eiere.
Etter en mildt sagt "brokete" periode etter at fattern solgte, er jeg nå glad for at Ragnhild
Schanche har fått den best tenkelige eier og kan se lyst på de neste 81 år!!!

Input også fra Anne K Larsen 15. mars:
Tore Kjøstvedt kjøpte Galathea, av Morten Farstad. Tore hadde i mange år, hatt en drøm om å eie
Galathea og da anledningen bød seg, var alder ingen hindring, han var da 78 år, Det var Tore som
fikk tilbake det opprinnelige navnet ,R/S Ragnhild Schanche. Tore var også tidligere eier av Ulefoss,
som fikk tilbake sitt opprinnelige navn, R/S Christian Børs.
Tore Kjøstvedt og Wollert Bjørndal (nåværende eier) har vært eiere av begge disse skøytene.
Ajourført 16. mars 2019

Artikkel fra Skipperposten mars 1986:

