Geitestranda-Varden-Ormeleina
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.

Sti fra Geitstranda
Det er ikke lett å finne stien fra Geitstranda mot nedre
toppbatteri. Gå sydøstover inn i skogen ved Geitstranda
ca 500 m til du finner at skogbunnen møter fjellet. Her
får du lete litt frem og tilbake til du finner riktig skar.
Når du finner det rette skaret kan du ikke ta feil, den er
steinsatt med trappetrinn og er enkel å forsere opp
skråningen.

Usiktsplass
Når du følger stien opp fra Geitstranda mot nedre
toppbatteri bør du ta en avstikker fra stien og nyte
utsikten. Her ser du rett ned på Orekloa hvor
besteforeldrene til "Putte" Halvorsen kommer fra. Du
har også en fantastisk utsikt vest- og sydover.

Kaserne
Øvre toppbatteri ble oppført i 1899, men ble aldri
bestykket med kanoner. Her oppe finner du flere
grunnmurer fra kaserner, bunkere og
ammunisjonslagere.

Nedre toppbatteri
Nedre toppbatteri ble anlagt i 1895 og ble demontert av
tyskerne i 1940.

Retterstedet
Her ble Alexander Ugland, William Nielsen, Charles
Jacobsen, Olaf Andersen, Kaare Iversen og P.
Winnemuller henrettet av tyske soldater i februar og
mars 1942. Den ene av søstrene i vaktmesterboligen så
tyskerne komme med ungguttene en tidlig morgen i
februar. Hun hadde en forutanelse av uhygge rundt den
lille gruppen, og ikke lenge etter smalt skuddene.

Vaktmesterbolig på nedre toppbatteri
Her bodde vaktmesteren på Håøya. Den siste het
Bergulf. Han bodde her sammen med sine to søstre.
Huset ble fraflyttet så sent som på midten av 1980tallet. Etter dette ble huset brent ned.

Konglige signaturer
Under sitt besøk i Drøbak i 1908 satt kong Haakon sin
signatur på fjellet mellom nedre og øvre toppbatteri.
Du ser den på venstre side av Ormeleina når du går
oppover veien.

Kong Oscar satt sin signatur i 1895 og denne finner du
rett på oversidenav kong Haakon sin signatur , på
samme side av veien.

Øvre toppbatteri
Øvre toppbatteri ble oppført i 1899, men ble aldri
bestykket med kanoner. Her oppe finner du flere
grunnmurer fra kaserner, bunkere og
ammunisjonslagere.

Brann varden (veta) på Håøya
Her sto "veta" på Håøya. Neste varslingsvarde var
varden på Nesodden og så Vetakollen i Oslo. Sydover
lå Filtvedt vea. Systemet er kjent over hele verden. I
Europa er det spesielt de som var i bruk i det klassiske
Hellas og i Romerriket som er kjente. I Skandinavia ble
varder trolig benyttet så tidlig som i eldre jernalder,
men kan ha vært i bruk tidligere. I Norge er det spesielt
to perioder som er kjent for vardebygging og
vardetjeneste. Den første er fra Håkon den godes tid
frem til begynnelsen av 1300-tallet, mens den andre er
fra Christian IVs tid til frem til 1814. Det første vardesystemet strakte seg, i følge historiske
kilder, langs hele kysten fra Båhuslen til Varangerfjorden. Det var også avgreininger innover
fjordene. En av vardene i dette systemet var Vettakollen i Oslo kommune. Denne har vært
vardeplass for Aker og det opprinnelige Oslo. Under Christian IV på 1600-tallet, ble trusselen fra
Sverige avgjørende for plasseringen av vardene. Systemet ble nå lagt fra svenskegrensen, innover
Østlandet og Trøndelag, med avgreininger innover dalførene. Enkelte varder fra denne perioden
har blitt bevart frem til nyere tid. Disse viser at vardene stort sett besto av 3-3,5 m lange stokker
stablet i en ring på mellom 4 og 5 m. Ved vardene ble det satt opp vardehytter av tre eller stein.

Ormeleina
Veien opp til nedre og øvre toppbatteri kalles Ormeleina
(lein betyr skråning). Her kan du se ingeniørkunst og
steinarbeid på sitt beste. Med jevne mellomrom står det
jernpeler i berget for opphaling av kanoner.

Krypskytterbua
Denne hytta er bygd på 1990-tallet. Som et lite
røverrede ligger den vestvendt på Håøya. Her hadde to
Oslofamilier sin ulovlige residens gjennom deler av
1990-tallet. Dette var en friluftsperle for familiene,
samtidig ble det bedrevet lysky virksomhet som
krypskyting. Det hele kuliminerte med at politiet
stormet hytta natterstid i oktober 1993 og tok en
sovende mann. Ved hans side lå det et skarpladd våpen
med lydemper og klokken stilt på 04:30.

