Pressemelding

LOS-300; Jubileumsseilasen kommer til Langesund 21. august!
Det blir besøk av gamle og nye losbåter, shantysang og gratis utstilling for publikum når losens
300-års jubileum skal markeres i Langesund!
I 1720 ble det norske losvesenet etablert. Følgelig var 2020 det året da Lostjenesten skulle feire sitt
300-års jubileum.
På en rekke steder langs norskekysten, også i Langesund, ble det i samarbeid med Kystverket og
Kystverksmusea, lagt opp til storstilt jubileumsmarkering. Hovedelementet i markeringen var at
Kystverksmuseas museumsbåt, M/S Gamle Oksøy, skulle gjennomføre en jubileumsseilas langs hele
norskekysten, fra russergrensa i nordøst til svenskegrensa i sørøst (fra Vardø til Halden).
Jubileumsseilasen skulle gjennomføres i to etapper: I juni skulle det seiles fra Vardø og ned til Bergen,
mens det i august skulle seiles fra Halden til Bergen. I løpet av jubileumsseilasen skulle Gamle Oksøy
besøke 35 forskjellige havner. Under havneoppholdene var det lagt opp til forskjellige arrangementer
og muligheter for publikum til å besøke Gamle Oksøy og se den losutstillingen hun bringer med seg
på seilasen.
Dessverre, på grunn av «coronastormen» i fjor sommer, måtte hele opplegget utsettes til i år. Men,
nå er jubileumsseilasen godt i gang, dog med noen justeringer og tilpasninger til den nåværende
smittesituasjonen. Juniseilingen fra Vardø til Bergen ble gjennomført etter planen og den 14 august
starter den «sørlige» jubileumsseilasen med et arrangement i Halden. Hit til oss i Langesund kommer
Gamle Oksøy midt på dagen den 21. august.
Seilasen blir filmet minutt for minutt og publikum kan følge med via nettsiden www.los300.no .
Her ligger program for Langesund.
Dette skal skje under besøket:
Lørdag 21 august, mellom kl 1200 og 1300: En «flotilje» av klassiske båter møter «M/S Gamle Oksøy»
og losbåten Frithjof II (1896) ute i sundet og følger dem til kai: (RS2 Langesund fra 1893, Irene
(Aanesenkogg) fra 1937, Ferder (losbåt) 1897, Ariana (losbåtkopi) 2010, Senta 5 (Furuholmen,
lystkrysser) 1960, Marie (Furuholmendesignet plattgatter/lystkrysser) 1957, Erik (taubåt) 1901. Det
er også mulig at det dukker opp flere. (Se for øvrig utfyllende informasjon lenger ned i teksten).
Program:
1200 – 1300: Veteranbåtparade; Kystverksmuseas museumsbåt, «M/S Gamle Oksøy», følges inn sundet
1300 - 1330: Gamle Oksøy legger til kai. Langesund mannssang synger shanties
1300 – 2000: Gamle Oksøy åpen for publikum. LOS-300 – utstilling ombord
1300 – 1600: Cudrio åpen: Lokal los-utstilling. Gamle og nye losbåter i havna. (Se for øvrig utfyllende
informasjon lenger ned i teksten).
1500 til 1700: Lunch på Victoria for inviterte gjester fra Kystverket, Lostjenesten, kommunen og Gamle Oksøy
1800 – 1900: Guidet tur i Langesund m. besøk til los Brynhildsens hus

