RS Noatun.
Tirsdag 9. oktober lot overveldende mange seg friste av historielagets tilbud om omvisning på Redningsselskapets
flotte anlegg på Langgrunn. Leder for RS Maritime Ressurssenter, tidligere ordfører Børre Jacobsen, stilte opp for
anledningen og skisserte Redningsselskapets historie i grove trekk fra det ble stiftet i 1891 og frem til i dag.
Legen Oscar Tybring mente det var på høy tid å gjøre noe kraftfullt for å redusere antall omkomne på sjøen: det er
beregnet at i perioden 1846-1860 satte o. 750 mennesker livet til.Snart var flere redningsskøyter klare til innsats
med RS-1 Colin Archer som den første. De var alle bygget over samme lest som losskøytene og fikk seg tildelt
definerte ansvarsområder. Ulykkestallene er i dag ikke så skremmende som i ‘hine haarde Dage’, likevel viser
statistikken at livreddende innsats er høyst nødvendig. I fjor ble f.eks. 45 personer reddet fra den visse
drukningsdød, og det ble gitt assistanse i 14000 tilfeller(!), alt fra motorhavari til «klassikeren», tau i propellen eller
båt som hadde sluppet opp for drivstoff.
Fra søsterselskapet i Sverige meldes for øvrig at 8 av 10 båter som kommer i vanskeligheter, er norske. Frem mot
2040 regner en med en trafikkøkning av fritidsbåter med hele 41 prosent, så båtvett er opplagt en etterlengtet
egenskap hos stadig flere nyslåtte ’redere’.

For å takle et mangfold av krevende oppgaver, er Redningsselskapet i dag organisert med et hovedkontor på
Lysaker og med 5 landsomfattende regionkontorer, hvorav det i Horten fremstår som et ledende ressurs-og
kompetansesenter. Selskapet disponerer 25 redningsskøyter med profesjonelt mannskap og 25 med
frivillige, derav 40 i Horten. Båtene er utstyrt med all tenkelig teknologi, deriblant drone som kan ta
situasjonsbilder og slik lette operasjonen. Den frivillige innsatsen av hele 1400 personer (40 i Horten) er
uhyre viktig og sparer staten for store penger.
Selskapets formål er i første rekke å redde liv, dernest berge verdier og forebygge ulykker. Derfor er også
kursvirksomhet en viktig del av RS Noatuns gjøremål. Her er
tilbud om sjøvettopplæring, opptreden ved katastrofe, særskilte
kurs for unge (RS Ung), og der er simulator som kan øve
båtføreren i sikrere manøvrering.
Noatun kan ellers brukes til annet enn kurs og konferanser: her
kan bestilles lokale til festlige anledninger som bryllup,
konfirmasjon eller feiring av runde dager. Stedet har egen
restaurant som tilbereder maten og har også trivelige rom til
overnatting.
Arrangementskomiteens leder, Eli Kari Høihilder, avsluttet
kvelden med å takke Børre Jacobsen med blomster for et
interessant foredrag og for omvisningen.

Neste møte: torsdag 8. november på Lokalhistorisk Senter (kafé Breda)
Lansering av Borreminne 2018 v/ Torgeir Lorentzen og Knut Bjerva.
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