
 
 

Vakre gamle damer på Byfjorden 

Vet Sail 2016 
av: Arne Lunde 

01.09.2016 09:25:23 

 

Alder er ingen hindring. Det beviste den 116 år gamle skøyta, 
Dagmar, som gikk bort og vant årets utgave av Vet Sail  

 
 
BRAGDØYA: -Så lenge du seiler, holder du deg ung!  
Sverre Gregussen (69), skipper på den fordums losskøyta er ikke i tvil om at et aktivt liv 
under seil er med å holde både ham selv og Dagmar i god form. 
Oppfatningen deles av flere i Bragdøya Kystlag som stod som arrangør av regattaen 
som ble vekket til live i fjor etter en del år i dvale. 15 skuter, bemannet med kvinner og 
menn med saltvann i årene, fikk oppleve en sensommerdag av de sjeldne noen 
formiddagstimer på Byfjorden. 
 

 
Skippermøte: Kort briefing på Bragdøya før det settes seil. 

 
 
Sparsomt med vind ved start klokka 11 i Steinsundet gjorde at alle kluter måtte settes til 
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for å få fart på de gamle damene som satte kurs mot Skromla utenfor Herøya, før 
vending mot Grønningen fyr. Avisens utsendte fikk være med ombord på Dagmar og 
kunne raskt konstatere at gamle damer er krevende å håndtere. 

 

 
På vei mot eventyret: Stolte gamle treskuter stevner rolig ut Steinsundet i den labre brisen. ”eg elsker 
å seile og seiler så seint som det går an, for turen tar slutt når du kommer til land”. (Odd Børretzen) 

 

Tett felt: Ikke mange båtlengder skiller på vei ut fra start, konstaterer mannskap Eva Bergh. 

 



 

Nærkontakt: Dagmar og Lister kniver på vei ut Byfjorden. 

 

 

 

God start: Sverre Gregussen til rors på vei mot vendepunkt Skromla. Lister følger hakk i hæl. 

 



 

Skipper Sverre Gregussen 

 

 

 

Lister og Elisabeth 



 

 

Hilser på Oksen: Tilia passerer Oksøy for god bør. 
 

Krever muskler 
- Den seiler godt men det er en stor og tung båt, så det krever mye muskelkraft å seile 
henne, alt foregår jo manuelt, forklarer skipper Sverre, som selv står til rors på bakken. 
- Dette er båt med sjel! slår Eva Bergh fast. Sammen med mannen Bjørn Baugstø har 
hun mønstret på som mannskap om bord på Dagmar under regattaen.  
- Godt å komme tilbake, vi har seilt mye med Dagmar, men nå er det sju-åtte år siden 
sist, så det var flott å få komme om bord igjen. Vi har en vanlig seilbåt privat som er mye 
enklere å seile, den har rullefokk og slike moderne innretninger, men det kan ikke måle 
seg med å seile med Dagmar, slår hun fast. 
Karen Schanke er like entusiastisk, hun har 12 års fartstid med Dagmar og kjenner skuta 
ut og inn. 
- Jeg blir nok aldri skipper om bord, er ikke tøff nok, men jeg legger fra og til brygga, det 
sitter, smiler hun. 
Ved runding av Skromla, et undervannsskjær merket med jernstang utenfor Herøya, blir 
det mer fart på damene. Vinden har frisknet til og gjør det nødvendig å sette sjøbein på 
dekket som heller såpass at bølgene tidvis klasker inn over dekket. Slik det skal være 
under regatta. 
- 6,9 knop! Ikke verst av en gammel dame som Dagmar, flirer skipper Sverre idet vi 
passerer yttersida av Kinn etter å ha innhentet flere av de andre skøytene. Klokka viser 
12:40 idet vi passerer overettmerkene i Steinsundet som markerer målgang. 
 
- Bare vi slår Tore Berntsen i Tausa så er vi fornøyd! sier Karen Schanke og får 
bifallende nikk fra de andre. Vi aner en smule rivalisering mellom de to damene og deres 
mannskap.   
 



 
 
 

Dommerpanelet: Rasmus Morvik, Karsten Løvdal og Jan Otto Jahnsen satt lenge og 
finregnet på måltall og andre tall før de kunne utrope en vinner. 

 
 
Lystall og måltall 
Dommerkollegiet har slitt seg gjennom finurlige utregninger med måltall og lystall og 
andre tall som fortoner seg som den rene gresk for en novise. Men altså, det skal regnes 
ut handikap når skuter av forskjellig alder, størrelse og fasong skal konkurrere i samme 
løype.  
 
Vinneren av Skøyteklassen ble Dagmar!  
 
Først i mål var imidlertid Ole Stian Øsleby med Pus, en 38 fot lang og over 100 år 
gammel skjønnhet av det slanke slaget: 
- Pus er en 52 kvm skjærgårdskrysser, en ren lystbåt, forklarer Ole Stian som har lagt 
ned utallige timer for å restaurere den gamle damen siden han overtok den i 1986. 
- Ja, men det er ikke noe å skrive om. Det handler om terapi, dette, smiler Ole Stian 
Øsleby. 
 
 
- Alle vant i dag! oppsummerer Karsten Løvdal, en av initiativtakerne til gjenopptagelsen 
av Vet Sail og påpeker at det er selve seilasen som er høydepunktet. Kanskje tenker han 
på en strofe av Odd Børretzen: 
 
”Jeg elsker å seile og seiler så seint det går an, for turen tar slutt når du kommer til land”. 

 

 



 

Vinnerlaget på Dagmar: Fra venstre: Bjørn Baugstø, Jo van der Eynden, Eva Bergh og Sam 
Frankowska. Foran skipper Sverre Gregussen. 

 

Først over målstreken: Ole Stian Øsleby med sin 101 år gamle Pus, en smekker 
skjægårdskrysser, dro tidlig fra alle skøytene, men Pus stilte i en annen klasse enn skøytene  

 



 

 
 
 

Fakta om Dagmar 

Dagmar ble bygget i Risør 1900. Gikk først som losskøyte ved Kragerø, siden på 
Flekkerøy, frem til 1934. Siden brukt til fiske frem til 1957. Gikk så til Sverige hvor den 
ble restaurert og kom i privat eie i Oslo i 1982. 
Bragdøya Kystlag kjøpte Dagmar i 1992 og en egen gruppe i laget har ansvar for 
vedlikehold og drift. 
Lengde: 36 fot/11 meter. Seil: Gaffelrigg med storseil, fokk, klyver og toppseil, til 
sammen 95 kvm. 

 

 
 
 
 

Gamle damer: Litt av et syn når 15 veteranskuter samles på Bragdøya. Her er et pent 
utvalg. 

 



Nedpakking: Jobben er ikke over idet skuta klapper til kai. Her pakker Bjørn Baugstø og 
Karen Schanke ett av seilene. 
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