#27 Håøya syd Retterstedet
Håøya er 5.600 mål stor, og høyeste punkt er 229,4 m over havet. Fra år 1400 lå
øya under Mariakirken prosti som brukte øya som klosterhage. Årsaken til den
rike floraen på sydsiden av øya kan være dumping av ballastsand fra seilskuter.
Dumpingen foregikk mellom Nesset og sydspissen av Håøya. Resten av øya er
også lun og varm; det finnes derfor et rikt plante- og dyreliv her med mange
utrydningstruende arter. Du kan starte turen opp fra Geistranda, også kalt
Kolerabukta. Det sies at noen kolerasyke skal være gravlagt i skogen sydøst for
stranda. I denne skogen finner du flere rydningsrøyser fra husmannsplassen
Kloa. Gå igjennom skogen sydøstover og opp mot fjellet, følg fjellet sydover
mot Kloa. Ved et skar med steinsatte trappetrinn tar du stien østover og oppover
i 200 m. Ved første stidele tar du stien nordover opp til Retterstedet. Du kan
også starte turen ved å gå opp Ormeleina. Lein betyr skråning, og veien snor seg
opp mot Haubitzbatteriet. Her ser du smidde jernbolter med jevne mellomrom
brukt som sikring når kanoner ble halt oppover. Veien har stabbesteiner og fint
steinarbeid. Oppe på flaten passerer du ruinene etter oppsynsmannboligen. Her
bodde søsknene Svendsen. Den siste av søsknene flyttet herfra på 1980-tallet, og
huset er brent ned. I området står fortsatt grunnmurene fra kaserner og andre
hus. Herfra er det kun en liten avstikker til retterstedet, hvor seks
motstandsmenn ble henrettet i 1942. Forsvaret holder hvert år i mai måned en
minnemarkering på stedet. Rett nordøst for Retterstedet går du forbi en
mangeseters utedass og kommer inn på stien som tar deg til et platå som går mot
Parisbukta. Etter ca. 500 m, rett før platået begynner å gå nedover, tar du av
østover og opp fjellsiden. Ta første avstikker nordøstover og følg denne et par
hundre meter før du tar av vestover. Med litt flaks er du nå på krypskytterbua
eller restene etter den. Denne hytta er bygd på 1990-tallet. Som et lite røverrede
ligger den vestvendt på Håøya. Her hadde to Oslo-familier sin ulovlige residens
gjennom deler 1990-tallet. Det ble bedrevet lyssky virksomhet som krypskyting.
Det hele kulminerte med at politiet stormet hytta nattestid i oktober 1993 og tok
en sovende mann. Ved hans side lå det et skarpladd gevær med lyddemper og
klokken stilt på 04:30. Det er også mulig å gå opp fra Parisbukta via Seterdalen.
Nede i selve bukta står fortsatt restene etter en husmannsplass. Her bodde
familien Johansen Seterdalen tidlig på 1900-tallet. Én av sønnene het Sigurd.
Han flyttet etter hvert til Drøbak og bosatte seg på toppen av Seimbakken og
livnærte seg som fiskehandler.
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