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dukkevinneren kjente seg ig jen
Forrige uke skrev Eva Bellsund på denne 
siden om barndommens basar med 
syforeningen på Menighetshuset. Ett år var 
hovedgevinsten en celluloid dukke med 
garderobe til, men Eva vant ikke, og trøstet 
seg med rød saft og kringle. 

Vant gjorde derimot Liv Bergfjord, og 
hun leser Øyene og kjente seg igjen. 

– Jeg har bodd mitt voksne liv i Bergen. 
men vokste opp på Teie. Det var jeg som 
vant den nevnte dukken med garderobe. 

Husker jeg sto nede ved den store ovnen 
da de foretok trekningen ... og de leste opp 
mitt navn, var besvimelse nær, alt gikk 
rundt! Men jeg kom meg opp og tok imot 
gevinsten. Skapet klærne hang i var malt 
med grønn lakkmaling. Fantastisk opple-
velse for ei lita jente fra Kirkeveien, skriver 
hun i en e-post til Øyene. Ikke nok med det. 
Rundt 50 år senere gjentok vinnerlykken 
seg. På Coop-butikken i Nordfjord vant hun 
hovedgevinsten; en dukke med stor 
garderobe.

– Da var jeg blitt mormor til tvillingjenter. 
Gleden var enorm, da også, forteller 
Bergfjord, som nå har flyttet hitover igjen. 

yngst i søskenflokken
I februar skrev vi om «Bondesønnen fra 
Leith Harbour», Norvald Fuglestrand, som 
fylte 90 år 28. februar. Men han er altså 
yngst i søskenflokken. – 10. mars fylte den 
eldste 95 år. Kaare fyller 94 år i juni og 
Bjørg 92 år i mai, forteller Fuglestrand og 
sender et bilde av alle samlet nylig. 

Folkeeie: Christian Krohgs kjente maleri «Hardt le». Han brukte modell fra Hvasser.

Losen og losvesenet er et 
populært tema, og benkene 
fyltes opp hos Nøtterøy 
historielag forleden da 
Einar Erlingsen foredro om 
emnet. 
Mer enn 80 møtte fram på møtet på Me-
nighetssenteret.

– Jeg er den første i min slekt som brøt 
tradisjonen om å bli los siden det har 
vært loser i sju generasjoner før meg, 
innledet Erlingsen med. – Men jeg har 
skrevet to bøker om losen og lostradisjo-
nene, særlig knyttet til Hvasser og 
Sandø. 

«kongelosen»
Han startet med å fortelle om sin olde-
far, Severin, populært kalt «kongelosen» 
fordi han loset kongefamilien fra Dan-
mark til Norge i 1905. Severin ble senere 
tildelt Kongens fortjenstmedalje, og ved 
tildelingen på Slottet hadde han sin 
kone, Louise, med. Severin var ikke høy 
av vekst, bare 153 centimeter, og Louise 
hadde et fruktfat av en hatt på hodet, 
slik at de ble omtrent like høye. I tillegg 
var Louise ganske rund. Severin presen-
terte henne slik for kongen: – Dette er 
kjerringa mi, og der brosja sitter er foran.

Hver fjerde los omkom 
Erlingsen kalte foredraget sitt «Losen i 
nasjonsbyggingens tjeneste». Den unge 
nasjonen, Norge etter 1814, trengte rolle-
modeller, noen å se opp til. Losen ble en 
slik. Han som ofret alt i sitt farefylte yrke. 
Mellom 1720 og 1900 omkom hver fjerde 
los på sjøen. Bare for å komme om bord i 
skuta som skulle loses i hardt vær, måtte 
losen hales om bord med ei trosse, mens 
losgutten måtte manøvrere losskøyta 
slik at den ikke ble knust mot skipssida. 
Losgutten seilte skøyta hjem etter at lo-
sen var vel om bord. Den yngste losgut-
ten Erlingsen har hørt om, var 8 år. 

Mye brukt i kunst og litteratur
Losen ble et yndet tema både i kunst og 
litteratur. Erlingsen fortalte at Jonas 
Lies «Losen og hans hustru» fantes nær 
sagt i alle hjem på Hvasser i hans opp-
vekst. Omkring 1880 oppdaget norske 
malere Hvasser. Sommerstid ferierte Ei-

lif Petersen, Frits Thaulow og Christian 
Krohg der. Hvasser ble et «lite» Skagen. 
Christian Krohg, som vekselvis tilbrakte 
somrene i Skagen og på Hvasser, uttalte 
at stedene hadde samme lys og sågar de 
samme menneskene. Den fremste los-

maleren ble Christian Krohg. Hans ma-
leri «Hardt le» er blitt folkeeie. Han 
brukte modeller fra Hvasser. Da Krogh 
illustrerte en praktutgave av «Terje Vi-
gen», var det Per Sandø som var modell. 

– Jeg pleier å si, forklarte Erlingsen, – 

at Terje Vigen kommer fra Sandø.

Mange spørsmål
Mange stilte spørsmål etter foredraget, 
og den opptatte Einar Erlingsen svarte 
så lenge han hadde tid. Han gjorde rede 
for konkurransen blant losene før de ble 
statsansatte, om hvordan de ble betalt 
og hvordan losen kom seg hjem til Hvas-
ser etter endt losing til Kristiania. Man-
ge ville snakke med Erlingsen, blant an-
dre Tom Sanne. Hans mors slekt kom-
mer fra Sandø, og det er loser i mange 
generasjoner. De fant da ut at de nok var 
i slekt, foredragsholderen og Tom. Det 
var et vellykket foredrag, og kvelden 
kunne nok for mange vart enda lenger. 

 Svein Lundby

losen i historielaget

i slekt: Einar Christian Erlingsen og 
Tom Sanne slo av en prat. 

populært: Mange ville høre Einar 
Christian Erlingsen.  Foto: svein lundby

Fire blad: – Det kan jo være spesielt 
å få leve så lenge, selv om alderen 
merkes og hukommelsen svekkes, sier 
Fuglestrand (t.h.) med alle fire søsken. 


