Dampbåt på Kornsjøen
et eventyr gjennom historien
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Aksjeselskapet Kornsjø Dampskipsselskap ble stiftet 9.
juni 1899. Selskapet kjøpte inn en liten dampbåt, ”Alma”
med tilhørende slepebåt fra Strømstad. Båten var en 30 fot
lang kravellbygd trebåt, som kunne ta 25 passasjerer.
Slepebåten tok mye gods og noen passasjerer. Kjøpmann
A.H. Vigen var initiativtager til prosjektet. Båten hadde
høytrykksdampmaskin med stående vedfyrt kjele. Den ble
kjørt til Fredrikshald som Halden het den gang, og deretter
fraktet på jernbanen til Kornsjø. Det var stor stas med
mange frammøtte på Kornsjø da båten kom fram og ble
sjøsatt.
"Prøven", som båten ble døpt, var hvitmalt og hadde en
liten hytte bak maskinen. Over dekk var det et tak av presenning. "Prøven" førte et stort norsk flagg med unionsmerke. Hovedbryggen var ved Kornsjø jernbanestasjon og
ruten gikk gjennom Nordnäskanalen til Mjølnerud i Mellan Kornsjøen. En strekning på ca. 12 km. Billettprisen var
den gangen kr: 1,50 tur/
retur.

Dagens Kornsjø Dampskipsselskap ble stiftet 22. mars
1999. Ideen var å gjenskape ”Prøven” som en kuriositet og
attraksjon på Kornsjøen.
Dampbåten ”Vikens Drottning” ble kjøpt inn, hun er ikke
gammel men ligner den gamle ”Prøven”.

På Kornsjødagene i mai 2000 ble ”Prøven” behørig døpt i
et skuespill skrevet av Ivar Kivedal framført av Grenseteateret under tittelen ”Damp og Dynamitt”.
Brygge og båthus ligger ved Sundet på svensk side av
Kornsjøen like ved grensebrua. "Prøven" ligger i svensk
havn og seiler under svensk flagg.

Ta en tur med Prøven!
Om sommeren går båten med faste avganger i helgene og
kan ellers chartres.
Ring +47 977 40 183 for mer informasjon og booking.
Eller gå in på www.kornsjo.no
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Kornsjø Dampskipsselskap B/A er et andelslag der det
fortsatt finnes mulighet for å bli deleier. Kontakt oss for
videre informasjon.

Naturopplevelser i nærmiljøet.

Kornsjön Gränskiosk

Kornsjön Gränskiosk er idyllisk plassert ved vannkanten
og ”Prøvens” brygge på svensk side av grensebrua.
Fra kiosken kan du kjøpe:
Gatekjøkkenmat, kaffe, is, brus og godteri.
Det leies også ut kanoer.
Bruk en dag til å ro på stille vann, finne en badeplass eller
fiske i en vik.
Ved kiosken er det en parkering for deg som ønsker sette
fra deg bilen en stund.

Kornsjön Gränskiosk
Dalshögen 809
668 93 Ed
Telefon: +47 97 74 01 83
E-post: info@kornsjo.no

Turer i skog og mark.
Kanopadling.
Kornsjøene strekker seg over et område på til sammen 3
mil. Det er et ideelt område for kanopadling med alle sine
øyer og lune viker. Nordnäskanalen, som er håndgravd, er
115 m lang og ca. 4m bred. Kanalen ble laget i 1898 mellom Nordre- og Mellom-Kornsjøen. Den er ikke lengre
farbar for større båter
men en liten motorbåt
eller kano kan lett
passere gjennom denne perle av natur.

Områdene rundt Kornsjøene byr på fine turmuligheter
både til fots og med sykkel. På en dagstur kan du vandre
mange kilometer i naturens ro uten forstyrrelser. På sensommer og høst byr traktene på fine muligheter for å sanke
bær og sopp. Mange historiske
hendelser har etterlatt seg spor i
områdene rundt Kornsjø. Flere
merkede turstier med historisk tilknytting passerer gjennom området bl.a. Bohusleden, Karl XII’s
vei og Bergstien.

Du er velkommen ut i
naturen som allemannsretten sier, men for å få
tilgang til service i form
av leirplasser med
bålplass og ved, toaletter, vindskydd og renovasjonstjenester skal du kjøpe ”Naturvårdskortet”. For mer informasjon
ta kontakt med oss i kiosken eller Eds Turistbyrå +46 534
190 22.

Nord for Kornsjøene ligger Boksjøen. Her finnes naturreservatet Lundsneset som grenser til nasjonalparken
Tresticklan på svensk side. Til sammen er dette Sydskandinavias største sammenhengende naturvernområde
med mange fine merkede stier.

Fiske.

Bademuligheter.

Kornsjøen byr på gode
fiskemuligheter, her
finnes abbor og gjedde
i alle størrelser. Fiskekort kan kjøpes blant
annet i kiosken og butikken på Kornsjø. Det
finnes både dags, ukes
og årskort.

Ved grensebrua på Kornsjø finnes en badeplass med sandstrand, stupebrett og badebrygge. Her kan du svømme fra
Norge til Sverige og tilbake hvis du ønsker.
Det finnes utallige badefjell og små viker, noen med sandstrand, i Kornsjøene, flere av disse kan nås til fots mens
andre kan man kun komme til med båt.
Diverse kontaktinfo:
Kiosken / Prøven:
+47 97 74 01 83
Overnatting på Kornsjø: +47 69 19 79 49 /
+47 95 06 49 07

