«Tønsberg-treffet» var i år hos Grete i Vestskogen, lørdag 6. august
2022. Fredag formiddag tok vi toget til Drammen og sykla til Horten
– og hjem igjen, på østsida av fjorden, søndag-tirsdag. Her følger
noen bilder fra turen.
Her benytter Erling anledningen til en dukkert på Dulpen i Holmestrand.
Garderobe-forholdene er så enkle som det kan bli.. Vi er på vei til Horten.

Før Nykirke passerer vi Buggegården i Hellandveien. Er det geiter på taket? Sist vi ville fotografere det, gikk geita ned da
vi tok fram kameraet. Nå, derimot, poseres det villig.

Det var «Kanalrock» i Horten denne helga. Så vi fikk ikke rom på Thon hotell, som vi pleier. Det endte med at vi havna på
Det Sjømilitære Samfund på Karljohansvern (bildet). Greit nok, men i overkant mye maritime effekter – så mye, faktisk, at
Erling fant det betimelig å gi seg til kjenne som infanterist.

Fra hotell-vinduet vårt i Tønsberg lørdag ettermiddag, mens vi gjør oss klar til fest hos Grete: Fire ulike farkoster linet opp;
lengst vekk: Saga Oseberg, noe nærmere: DS Kysten. Sist, men ikke minst, har vi de to syklene til venstre i sykkelstativet.
Werenskiold 1899.
De er (fra venstre) Erlings og Ingers. Været er litt truende. En halv time seinere kom regnet.

Ikke så begeistra for «party-bilder», men vi hadde en fin kveld i Vestskogen, og her skulle det absolutt vært et bilde som
viser den fantastiske utsikten mot Vestfjorden fra Gretes veranda, gjerne tatt inne fra stua med gjester (ufokusert) i forgrunnen..

Hjem fra Tønsberg
kunne vi bo på Thon i
Horten, men da restauranten var under opppussing ble frokosten
servert i annekset.
Av en eller annen
grunn får gode svart/
hvitt-bilder meg til å
tenke på Den kalde
krigen. Slik også med
dette 10 m2 bildet som
dekket den ene veggen
i frokostsalen.
Det viser en stabelavløpning ved MHV
(Marinens hovedverft)
– ved nærmere undersøkelse – i 1960.
«Den norske handelsflåten besøkte havner
over hele kloden med
‘fotografer’ som på oppdrag av E-tjenesten, tok
bilder som gjorde Norge
til en etterretningsmessig stormakt.»
Fritt etter CCs Det hemmelige Norge fra 1983.

Monn MT Løvland var
med i den såkalte
Operasjon Delfinus..

Inger konstaterer at geiteramsen varsler om snarlig slutt på skoleferien. Vi har tøffet oss med å si «Det driter vi i», men helt
uten empati med de som fortsatt løper i tredemøllene, er vi jo ikke. Bildet er fra Såner.

Fra Hølen mot Vestby følger vi en vei vi ikke har sykla før: Smålensbanen. Her tar vi lunsjen ved Kjennstjernet.

Og nu staar vi der!
Selv om det er blitt august, er det helt
umulig å sykle gjennom Hølen uten
å tenke på Nils Kjærs Julibrev fra Son,
utgitt 1921. Spesielt den senere utgaven
med fotnoten
Og nu staar vi der! Senere bemærkning.

Til gjengjeld fikk Son vinmonopol
høsten 2016!

NMBUs hovedbygning i Ås er et flott skue med franske blomster-innslag i sin engelske park.

Bringebær
På sykkelstien på
den gamle jernbanetraseen mot
Ski plukker vi de
første bringebæra.
Vi har luktet dem
uten å se dem flere
steder på turen.

Etappen Ski – Oslo (oftest omvendt) sykler vi så
ofte at vi knapt oppfatter oss å være på tur.
Her er vi på sykkelstien som går på utsiden av
Ringnes-tunnelen i sørenden av Gjersjøen. Erling
går i «Linné-modus» og konsulterer artsorakelet
om planten til venstre:

Og artsorakelet er ikke i tvil om hva dette er.

Vi diskuterer lunsj på Villa Sandvigen, som har veldig god mat! men kommer til at det er litt for tidlig. Dermed slapp vi å
bli skuffa da den viste seg å være stengt denne tirsdagen.

Tyrigrava som har vært under oppussing i flere år blir stadig lekrere som den funkisen den er, men heller ikke her er det liv
i dag. Tradisjonelt har dette vært samlingsplass for motorsyklister. Sprek blåfarge på stolene de har satt ut.. Jakka til Inger
kan passere som blandingen av de to fargene stedet så tydelig eksponerer.

