Parisbukta-Sætersdalen-Dreggebukta-Høylandhula
Håøya

Håøya er et naturreservat, vær
varsom og vis hensyn

Høya er 5500 mål stor og høyeste punkt er 231m over
havet. Omkring år 1400 ble øyene i Oslofjorden lagt
under Maria kirken prosti. De brukte øyene som
klosterhager. I 1699 skjøtet kong Kristian kvart øya
over til toller Nils Jensen som da ble den første private
bruker av øya. Forsvaret eksproprierte 1600 mål av øya
i slutten av 1880 årene. Oslo kommune kjøpte i 1937
3900 mål av øya. Grunnen til den rike flora på sydsiden
av øya sies å komme av at seilskutene dumpet
ballastsanden midt mellom Nesset og og sydspissen av
håøya.

Hovedkart

Kart til Høylandhula
Detaljkart over Ole Høylandhulen. Med dette kartet
skulle du klare å finne veien. Følg faret opp fra
Dreggebukta, ta av nordover opp et skar med
forholdsvis tydelig sti. Følg stien til det begynner å gå
nedover igjen. Når du ser sjøen kan du begynne å lete
etter stien som tar deg til yttersiden av fjellet. Vær
veldig nøye med letingen her. Stien som tar deg fra
hovedstien og ut til hula kan være vanskelig å se. Hula
er også vrien å finne og du ser den ikke før du er rett
ved den..

Ole Høylandhula
Ole Pedersen Høiland kom fra Agder og levde fra 1797
til 1848. Han er kjent for å ha ranet Norges Bank i
januar 1835 og begått ei lang rekke andre tyverier rundt
om i Sør-Norge. Han satt i fengsel i mange år, men
rømte flere ganger. Til slutt tok han sitt eget liv ved å
henge seg i fengselscella på Akershus festning.
Ryktene påstår at Ole Høyland gjemte seg i denne
hulen en periode under en flukt i 1822. Hula ligger rett
over Dreggebukta på ca. 150m høyde med fritt usyn
over Vestfjorden, Leter du godt så er det mulig å finne
hulen, god tur!

Boplass Parisbukta-Sætersdalen
Sætersdalen, ble solgt til Norsk svovelsyrefabrik. Her
bodde familien Johannesen Sæterdalen med åtte unger.
En av sønnene Sigurd Johannesen Sæterdalen bosatte
seg i Drøbak, øverst oppe i Seimbakken. Han livnerte
seg som fiskehandler og er morfar til gullsmed Øivind
Olsen. I 1937 ble Sæterdalen kjøpt av Oslo kommune
og er nå lagt ut som naturreservat.

