
FÆRDERSEILASEN

Med Alex Rosén og seilmaker-Oksmo

Tangled Up 
In Blue
DE VIL BEGGE VINNE OG SEILER PÅ SAMME 

SKUTE. Komiker og sjømann Alex Rosén og 

seilmaker Thomas Oksmo stilte med eget 

mannskap under Færderseilasen.

E n av de største kjærlig-
hetssangene til Bob 
Dylan – Tangled Up In 
Blue – var et naturlig 
navn på sin splitter 

nye seilbåt for kunstneren og 
havets mann. Alex Rosén hentet 
Dehler 38 på Hanseverftet i 
fjor, og var tydeligvis inspirert 
av sangkollega Moren Abel. 
Året før hadde han nemlig vært 
med å seile Abels tilsvarende 
båt på samme rute, og det var 
nok dråpen i havet for selv å gå 
fra sin 80-talls båt til en helt 
moderne 38-foter med kaldt og 
varm vann.

Nå har Rosén og Thomas 
Oksmo rigget eget mannskap for 
båten. – Vi har et prosjekt gåen-
de der Alex ønsker å teste gren-
sen til sin kompisgjeng, blande 
det med gode seilere og komme 
først i mål. Prosjektet er nystar-
tet i samarbeid med BestMarin 
nasjonalt, og drømmen er å kun-
ne delta i seilaser kysten rundt, 
samt besøke alle de seksten 
BestMarin-butikkene, forteller 
Oksmo. Thomas er en profi lert 
seilmaker, driver Winddesign og 
har nylig åpnet BestMarin Oslo.

Både Thomas og Alex er Fær-
der-ryttere fra før av, og i år stilte 
de med nytt mannskap. – Det er 

alltid spennende å sette sammen 
et nytt crew. Kjemi og kunnskap 
går hånd i hånd. I årets Færder 
fungerte det 100 %, sier Oksmo.

– Selv om du har seilt denne
regattaen mange, mange ganger 
blir du aldri utlært. Vi hadde en 
veldig god start med riktig vinkel 
ut i fra start og inn i tettgruppen 

ved Dyna fyr. Deretter ble det en 
morsom seilas igjennom store 
felt med langsommere båter ut 
mot Drøbak. Etter Villa Malla må 
vi ta et veivalg når fjorden åp-
ner seg. For oss ble det fokus på 
holde farten oppe og jibbe for å 
holde det korteste sporet ut mot 
runding. Vei tilbake til Horten 
ble på kryss og en del små slag i 
lett vind mot mållinjen. Her røk 
seieren da de mindre båtene se-
nere på natten fi kk en rom kurs 
med ett strekk til mål. Alt i alt er 
vi fornøyd med 4. plass i klassen, 
oppsummerer Oksmo.

Thomas har ikke tall på hvor 
mange Færderseilaser han har 

Selv om du har seilt 
denne regattaen 

mange, mange ganger blir 
du aldri utlært.

AV  BJØRN ECKHARDT OG VETLE BØRRESEN
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THOMAS OKSMO, ALEX ROSÉN OG ODA TAULE PEDERSEN  under årets Færder.
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ARTIKKEL: TEKST

TANGLED UP IN BLUE rundet 
Hollenderbåen under årets Færder. Alex 
hadde selvfølgelig oppdrag dagen etter…

ODA PEDERSEN TAULE 
Oda har kontroll på 
rundingsbøyene, mens 
Nikolai Gjerding trimmer 
seil.

100 Seiling i Båtens Verden nr. 5-2016



vært igjennom. – Men de fl este 
har vært lange og utfordrende. I 
år var det jo en rekord-Færder, 
forteller seilmakeren.

– Skal jeg trekke frem en av 
de må det være å seile Færder-
seilasen med en 70-fots trima-
ran og runde Skagen rev iste-
denfor Færder fyr. Et år rundet 
vi under den nyåpnet Svine-
sundbroen med disse store seil-
monstrene i den dype fjorden i 
mellom Norge og Sverige, sier 
Oksmo.

Nå er «Tangled Up In Blue» 
bygget om til familieseiler og 
badebåt, og neste stopp i re-
gattaprogrammet ligger an til å 
bli under Homlung-regattaen i 
august, Tjorn Rundt og Hollen-
der-seilasen.

MANNSKAPET:
• Oda Pedersen Taule – un-

der opplæring for sitt livs 
prosjekt - nemlig å seile til 
Australia alene.

• Alex Rosén – historierik, 
eier, kaptein og en god gutt

• Thomas Oksmo – seiling 
for alle - ansvar for opplæ-
ring i seiltrim, strategi og 
mannskapsposisjoner

• Nikolai Gjerding – alt-mu-
lig-mannen med en rask fot 
og et våken øye. Seiler.

• Øivin Heiser Utne – trygg-
heten ombord. Livets skole 
som øser av sin kunnskap 

• VB Media - naturlig sam-
arbeidsparter og bedre og 
bedre til å seile.

Skal jeg 
trekke frem

en av de må det
være å seile Færder-
seilasen med en 
70-fots trimaran og 
runde Skagen rev 
istedenfor Færder 
fyr.
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