Frognmarkas venner på tur fra Skiphelle til Solbergstrand.
Søndag 11. juni arrangerte Frognmarkas Venner tur fra Skiphelle til Solbergstrand. Formålet med
turen var å vise at det fint går an å gå i strandsonen i dette området. Været var ikke det beste med både
vind og regn, men 20 hardhauser lot seg ikke skremme og fullførte turen i fin stil. Der det var for
ulendt og glatt delte vi oss slik at de som syntes det ble for tøft å klatre over glatte svaberg gikk høyere
opp i terrenget. Kjell Wærnhus sto for guidingen underveis og vi fikk høre om senkningen av Donau
rett ved Skiphelle januar 1945 og litt lenger sør om frakteskuta Sørlandet som ble beskutt av fregatter
som hadde fulgt Blücher 9.april 1940. Vi fikk også høre om istransport og dammer anlagt for dette i
området. 1913 brast Solbergdammen og forårsaket en stor flom som tok med seg mange bygninger.
På Solbergstrand var det rast og her fortalte Kjell Wærnhus at NIVAs anlegg på Solbergstrand
opprinnelig ble anlagt som oppdrettsanlegg av Rolf Sunnaas som seinere grunnla Sunnaas sykehus.
Det viste seg at det var vanskelig å drive oppdrettsanlegg på Solbergstrand fordi Solbergelva tok med
seg for mye slam ned til oppdrettsanlegget.
Hjemover fulgte vi stort sett blåmerka stier i skogen og fikk se Frogns eneste foss» Storkulpa» og også
Petter Olsens nye bru over Solbergelva. Ei elgku med en nokså nyfødt kalv krysset over brua rett foran
turfølget. Petter Olsen planlegger kanefart om vinteren og turer med hest og kjerre i dette området.
Været bedret seg etter hvert og det var bare blide fjes å se da vi kom fram til Skiphelle. Vi håper nå at
det etter hvert blir mulig å få til en merket kyststi i Frogn kommune også, slik det er i våre
nabokommuner Vestby og Nesodden.
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