#3 Skiphelle – Kjeppestad
Turen starter fra parkeringsplassen på Skiphelle. Skiphelle har vært bosted for
strandsittere og husmenn helt fra 1600-tallet. I 1840-årene bygget og drev N. M.
Bugge et teglverk her. Leire ble hentet på stedet og på Bergholmen. Dårlig
inntjening resulterte i konkurs og nedleggelse. Etter teglverksdriften ble
eiendommen uskikket til jordbruksdrift. Senere på 1800-tallet ble det anlagt en
isdam på eiendommen. Rester av denne kan fortsatt sees mellom den eldste
tømmerhytta og parkeringsplassen ovenfor. Elle var i tidligere tider en naturlig
utskipingsplass for tømmer fra gårdene Elle, Øierud og Røis. Du går sydover og
passerer Postfunksjonærenes feriested. Eiendommen ble utskilt fra Skiphelle og
kjøpt av Norsk postforbund i 1932. Skiphelle Hotell A/S ble avviklet i 2011,
men postens ferievirksomhet er fortsatt i drift her. Du kommer ned til brygga,
hvor troppetransportskipet Donau ble styrt på land i januar 1945, etter en
sabotasjeaksjon utført av Max Manus og Roy Nielsen. Skipet ble først fjernet i
1953. I desember 2015 installerte Frogn historielag en minneplakett for
sabotasjeaksjonen som er plassert ved brygga hvor Donau ble styrt på land. Følg
sjøkanten sydover. Du passerer stedet hvor restene etter handelskutteren MS
Sørland ligger på tre meters dyp. MS Sørland var det første sivile skipet som ble
senket i Norge under andre verdenskrig. Følgefartøyene til Blücher, krysseren
Emden og panserskipet Lütsow, sto for senkningen under retretten fra
Oscarsborg. To personer omkom. Her er det også satt opp en minneplakett. Etter
700 meter passerer du avstandsmerke nummer tre. Merkene står som obelisker
utover fjorden, 14 i tallet. De ble brukt til avstandsbedømmelse ved skyting fra
kanonene Aron, Moses og Josva på Oscarsborg festning, kanonene som var med
på senkningen av den tyske krysseren Blücher 9. april 1940. Samme sted står
også det karakteristiske steinhuset som tidligere var badehuset til Sylvia
Salvesen på Ekeberg gård.. Du går vekselvis på svaberg og små sandstrender, og
muligheten for bading og soling er mange. Turen går videre langs svaberg og
strender til Kjeppestadbukta. Her finner du fortøyningsfester og grunnmurrester
etter ishus. Østover og opp i skogen ligger det tre isdammer, øvre, midtre og
Nedre Kjeppestaddam. Den midtre er nå tørrlagt. I den nedre finnes det ørret.
150 meter nordøst for stranden ligger det inngjerdet en gravhaug fra
bronsealderen.
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