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Udflugt til Oslo fra 28. til 30. august 2012.
Målet for vor rejse var at besøge Oscarsborg Fæstning, der ligger på det smalleste sted af Oslofjorden, men jeg må hellere starte med begyndelsen.
Vi var 31 medlemmer af Kastellets Venner, der tirsdag den 28. august havde sat hinanden stævne
i terminalbygningen på Dampfærgevej i Nordhavnen. Vi var i god tid, så da vi var gået om bord i
Crown of Scandinavia og fundet vore kahytter, var der rigelig tid til at sidde på agterdækket – i 5.
sals højde – og nyde udsigten ind over København og ud over Københavns Havn.
Da vi afsejlede ca. kl. 16.30 så vi Trekroner i fugleperspektiv, og kort tid efter passerede vi Middelgrund Fort.
Klokken 17.45 indfandt alle sig ved den store buffet i Restaurant Seven Seas. Ulempen ved et sådant arrangement er, at der er alt for mange lækre retter man skal prøve. Godt mætte begav vi os
til Columbus Club, hvor vi fik kaffe og en lille avec.
Da underholdningen begyndte – børnetime for voksne – var vi nogle der trak ind i Vinbaren for at
nyde en ”night cap”.
Havet var roligt, så hvis nogen er faldet ud af køjen i løbet af natten, kan dette ikke tilskrives søgangen!
Morgenmaden blev indtaget i Seven Seas – de kan ikke koge æg, men ellers var det super godt.
Før, under og efter morgenmaden kunne man nyde synet af den smukke Osloflord.
Vi kunne efterlade vor bagage i kahytten, så turen startede som enhver anden sommerudflugt med
spørgsmålet: Bliver vejret til solbriller eller regntøj. Som det fremgår af billederne havde vi strålende solskin ☺
Vi mødte vor guide, Jan Janmark, ved bussen – selv om han havde boet i Norge i 20 år talte han
dansk, så der var ingen sprogbarriere. Jan fortalte om Oslos historie på vejen til landsbyen Drøbak. Byens grundlæggelse kan dateres til første halvdel af det 11. århundrede, og den blev hovedstad i 1314. Efter bybranden i 1624 blev byen flyttet nogle stenkast vestover og anlagt under navnet Christiania, mens det oprindelige Oslo beholdt sit navn som et område udenfor byen. Under
byudvidelsen i 1859 blev forstaden Oslo indlemmet i Christiania, og fra 1925 blev Oslo igen navnet
på Norges hovedstad.
Fra Drøbak sejlede vi med en lille færge ud til Oscarsborg Fæstning.
Overfarten tog ca. 5 minutter, og da vi steg i land, blev vi budt velkommen af formanden for Oscarsborg Festnings Venner, Kirsten Færgested, som derefter præsenterede vor guide, tidligere
kommandant på Oscarsborg, kommandørkaptajn Tor Hovland.
Fæstningen har stor militærhistorisk betydning og arkitektonisk værdi.
Kaholmene i Drøbaksundet, hvor Oscarsborg Festningen ligger, er et naturligt forsvarsområde,
som allerede på Christian IV’s tid blev brugt til at kontrollere indsejlingen til Oslo, og der blev opført
et blokhus. Fæstningen blev bygget i perioden 1848 til 1856 og da fæstningen stod færdig, blev

den anset for den mest moderne i Nordeuropa. Udviklingen inden for artilleriet gik hurtigt, og allerede i 1864 var Oscarsborg forældet.

I årene 1874-79 blev der anlagt en ”jeté” – en undervandsmur fra Kaholmene, via Småskjær til
Hurumlandet. Den tvang fjendtlige skibe til at bruge det østre løb mellem Kaholmene og Drøbak.
Muren er ca. 1.500 meter lang og op til 25 meter høj, øverst er den ca. 4 meter bred. Muren består
af store stenblokke. Forstærkningsarbejderne og moderniseringen af fortet blev udført frem til
1890érne.
Oprindeligt skulle hovedbevæbningen bestå af 6 stk. 30,5 cm kanoner, men der blev leveret én i
1877, så var pengekassen slået i. I 1892 blev det besluttet at indkøbe de resterende kanoner, men
da var det mere fordelagtigt, at anvende 28 cm kanoner. Der blev indkøbt 3 stk. hos Krupp. Under
losningen tabte man løbet fra en af kanonerne i vandet. Det må have været et voldsomt sprøjt, for
kanonen blev derefter kaldt Moses (som skilte vandene). De to andre kanoner blev døbt Aron og
Josua. Den gamle 30,5 cm kanon, der stod ovre på vestre flanke blev i samme ånd navngivet Metusalem.
I 1940 bestod Ocarsborg Festningen sin første virkelige prøve. Kanonerne fra fæstningen sænkede det tyske flagskib Blücher den 9. april 1940. Dette gjorde det muligt at få tid til at evakuere den
norske konge, stortinget og regeringen fra Oslo.

Der blev afgivet 2 skud fra 28 cm kanonerne på ca. 1200 m’s afstand. Begge ramte Blücher, så
skibet mistede styringen og gik i brand.
Vi beså også et torpedobatteri, der var bygget ind i bjerget på Nordre Kaholm. Da Blücher var ud
for batteriet affyredes 2 torpedoer fra Oscarsborg, som begge ramte det brændende skib 3 m under vandlinjen.
Blücher ligger på 90 m’s vand, og lækker stadigt lidt olie. Det er overvejet, at hæve skibet eller
tømme det for olie. Men da skibet er en gravplads og da det ligger ustabilt på en hylde er det besluttet blot at opsamle det olie der slipper ud.
Efter rundvisningen var vi gæster hos Oscarsborg Festnings Venner, som serverede kaffe i haven
til Kommandantgården. Niels Elsborg kvitterede for den store gæstfrihed og den dygtige guidning
med Kastelsbitter og med foreningens særtryk om 9. april 1940.
Efter 2 år med civilt styre er Oscarsborg Festning igen en del af det Norske Forsvar – det virkede
ikke rigtigt som civilt museum – Forsvaret ejer fortsat fortet og bruger det til oplysning om forsvaret
og til undervisning. Se også www.nasjonalefestningsverk.no
Vi kunne have brugt meget længere tid på fortet, men vi var bundet op på færgen til Drøbak og det
ville være ret pinligt, hvis vi kom for sent til Oslobådens afgang. Der var ingen trafikpropper på vej
ind til Oslo, så vi fik en rundtur i Oslo, først med et kig ud over byen og dernæst forbi de markante
bygninger i byens midte – alt sammen kommenteret af vores meget vidende guide Jan.
Vi nåede Oslobåden i god tid. Vi fik middag i Blue Riband Restaurant, og nød så hinandens selskab i smågrupper.
Efter en rolig nat (vi er jo ikke i festabe-alderen) og igen en dejlig morgenmad i Seven Seas, stod vi
ind i Øresund med Kronborg om styrbord. Turen sluttede torsdag den 30. august kl. 09.30.
Hanne Elsborg har stået for den omfattende planlægning og forhandling om transport, overnatning
og forplejning. Vi skylder Hanne en STOR TAK.

Og så et lille billedgalleri:

Oscarsborg – vi er på vej med færgen fra Drøbak.

Fæstningens omgivelser spænder fra klippede
plæner til græsklædte bunkers og fjeld.

Går vi ind i en ridderborg?

Fra fæstningsgården. Murværket er koppearret
efter angrebet 9. april 1940.

Hovedbatteriet med 3 stk. 28 cm kanoner.

Herfra vogtes indsejlingen til Oslo.

Moses, Josua eller Aron?

På vej ind i torpedostationen.

Vi skal passere en del solide døre.

Torpedobrønd. Åbningen var overdækket for at
undgå kondens.

Sigteinstrument til beregning af målets hastighed og torpedoens affyringstidspunkt.

Kaffe i Kommandantgårdens have.

Det var en herlig tur!
Flemming S. Eriksen

