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LOS300 jubileet ble planlagt med en kyst -
seilas med MS «Gamle Oksøy», et skip
som nå disponeres av «Kystmusea» på
Lindesnes Fyr. Tidligere var skipet Kyst-
verkets skip som drev vedlikehold på fyrene
langs norskekysten. «Gamle Oksøy» har i
år seilt fra Honningsvåg i nord til Halden i
sør og så videre vestover med kurs for
Bergen.

Den 21. august «besøkte «Gamle Oksøy»
Langesund. Det var lagt opp til et allsidig
program for besøket med Losdirektør og
Losoldermann i spissen for gjestene. Presis
kl.13.00 la «Gamle Oksøy» til kai. Da hadde
den blitt eskortert av en flåte av små og
store båter inn sundet. Her var gamle los-
skøyter, stilige trebåter og en rekke 
moderne lystbåter.

På Dampskipskaia møtte Langesund Mand-
sangforening skipet med ramsalte shanties.
Brygga var full av fremmøtte som ville over-
være arrangementet. Espen Frøysland,
direktør for Kystmusea, sa at aldri hadde de
blitt møtt av så mange folk og båter ved an-
komst havn.

Det var åpent skip på «Gamle Oksøy» med
los-utstilling. Nærmere 300 personer var om
bord. Dette var ny rekord!

Langesundsfjordens Kystlag og Langesund
og Omegns Sjømannsforening har jobbet 
sammen i 22 måneder med LOS300 jubi -
leet. Før nyttår ga vi ut en bok med mer enn
20 lokalhistoriske beretninger om los-virk-
somheten i våre farvann. Boken er til salgs
for NOK 100,- og kan kjøpes hos «Bok -
safari» på torget i Langesund.

VELLYKKET LOS300 JUBILEUM I LANGESUND
I 2020 var den offisielle los-virksomheten i Norge 300 år. I 1720 etablerte 
Gabriel Christiansen den første organiserte los-virksomhet langs Norges
kyst. Jubileet skulle vært feiret i 2020, men på grunn av Corvid-19 pande-
mien, ble alle arrangementer forskjøvet til 2021. 



Noen av deltakerne på museumsbesøk.

Foreningene hadde også gått sammen om
en los-utstilling på Kystkulturmuseet –
Cudris Sjøbod. Utstillingen var åpen hele
dagen frem til kl.16.00. Det var ny rekord av
besøkende som viste stor interesse for
Kystkulturmuseet og hva som kan vises
frem av byens kystkulturhistorie i Cudrios
Sjøbod.

Los-utstillingen inneholder klenodier fra
Losen «Ulabrand», både hans skrivebord,
hans lur og kikkert. Los Per Brynildsens
borgerdådsmedalje for han innsats i 1814
er også utstilt i egen monter.

Langesundslosene er behørig presentert i
forbindelse med jubileet. Utstillingen viser
spesielt det farefulle og krevende los-yrket i

Langesund mandsangforening underholdt på brygga.
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kaperlosenes tid. Det vurderes å holde ut-
stillingen åpent på lørdager ut september
2021.

Det var Los-lunsj på Viktoria Gjestgiveri for
40 gjester med losdirektør Erik Freberg
Blom og losoldermann Geir Henning Eike-
land som hedersgjester. Ordfører i Bamble
Hallgeir Kjeldal gratulerte med jubileet fra
Bamble kommune og overrakte blomster til
jubilanten.

Roger Norman hadde sightseeing i Lange -
sund sentrum med foredrag frem til Los-Per
Brynildsens hus fra kl.1800 til kl.1930.

Deretter var det uformelt sammenkomst i

Kystlagets lokaler. Der ble Sjømannsfor-
eningens heders-crest overrakt som gave til
representanter for jubileet. Kystlaget over-
rakte sine gaver og foreningene fikk en ny-
trykket los-bok som takk for gjestfriheten.

Alle som hadde deltatt i dagens arrange -
ment ble servert pizza med drikke i Kyst -
lagets lokaler og man avsluttet en hektisk
dag i hyggelig samvær.

Besøket ble satt stor pris på av de som 
arrangerer LOS300 jubileet og med de til-
bakemeldinger vi fikk av losdirektøren og
losoldermannen og fra Kystmusea, hadde
de hatt en begivenhetsrik og flott feiring i
Langesund.

Fra venstre: losoldermann Geir Henning Eikeland, ordfører Hallgeir Kjeldal, 
losdirektør Erik Freberg Blom og Odd Norddahl-Hansen, skipperen på Gamle Oksøy.


