
INNLEGG VED UTDELING AV FROGN VENSTRES MILJØPRIS 2009
TIL OSCARSBORG FESTNINGS VENNER - OVERRAKT AV ABID RAJA 

Frogn Venstre har hatt en miljøpris siden 1986. Dette er en miljøpris i
vid forstand - en pris til enkeltpersoner eller organisasjoner som gjennom
en ekstraordinær innsats bidrar til å gjøre Frogn til et godt sted å
leve. Prisen har vært tildelt for innsats for miljø- og naturvern, som
til Frognmarkas venner i fjor. Den har vært gitt for innsats i det
forebyggende barne- og ungdomsarbeidet - alt fra DFIs innsats på
idrettsområdet, til Lions og lensmannskontorets innsats. Den har vært
gitt for innsats på kulturområdet, og for innsats for å gjøre byen
trivelig å bo i og besøke. Noen ganger har prisen hatt sammenheng med
brennende politiske spørsmål, andre ganger har den mest handlet om å
påskjønne frivillige som gir byen og bygda et løft gjennom sin innsats.

Årets pris er i denne kategori. Det dreier seg om en forening som har et
betydelig medansvar for at vårt kanskje viktigste historiske minnesmerke
blir tatt vare på - og er i ferd med å bli vårt viktigste turistmål i
tillegg til Drøbak sentrum. Borgen er også i ferd med å bli en viktig
kulturarena.  Vi må heller ikke glemme at Oscarsborg og de tilhørende
festningsverker har en helt spesiell posisjon i vår nære historie, noe vi
ser at foreningen legger vekt på å formidle til kommende generasjoner.

Listen over tiltak Oscarsborg festnings venner (OFV) har vært involvert i
er imponerende. Gjennom alt fra egen arbeidsinnsats til pådriver- og
innsamlerrollen har vennene bidratt sterkt til følgende:
-OFV tok tidlig tak i oppussing av kanonene i hovedbatteriet. Jobben ble
ordentlig gjort i 1986-1988, og kanonene ser fortsatt like bra ut. 
-Sørget for å heve to ankre fra vraket av Blücher. Det ene ligger i
Drøbak, det andre i Oslo, begge som en påminnelse om vår nære historie.

-Flomlyset ble tent i 1990, og gjorde festningen til et landemerke også om
kvelden. Nå i høst tennes en helt ny fasadebelysning, som ikke hadde
kommet i stand uten venneforeningens innsats - foreningen har skaffet
finansiering gjennom innsamlinger fra private og offentlige bidrag, og har
holdt i prosjektet hele veien. 
-Foreningen har vært pådrivere for å la besøkende få oppleve
festningen. Før venneforeningen tok tak i det var anlegget lukket for
allmennheten. Guidede turer og en åpen dag i 1989 var begynnelsen på den
turistattraksjonen Frogn og Drøbak har i dag. 
-Festningsanleggene på land var tilgrodd og lite attraktive.



Festningsvennene ryddet egenhendig områdene og la tilrette for
kystkulturstien som i dag lar både lokalbefolkning og tilreisende så vel
lære om som hygge seg blant disse flotte kulturminnene. 
-Også når det gjelder kulturarrangementene på borgen, fra
fyrverkerikonsert til opera, har frivillig innsats fra vennene bidratt
vesentlig til å få i stand og gjennomføre dette tilbudet. 

Venstre legger stor vekt på den betydning den frivillige innsats har i å
skape et godt samfunn. Vi trenger et godt offentlig tjenestetilbud, og vi
trenger tilbudet fra, og verdiskapingen i næringslivet. Men dette er ikke
nok. Samfunn som er gode å leve i er avhengig av dugnadsånd, av at folk
slår seg sammen for å jobbe med ting de er opptatt av - for seg selv og
sine egne, men også for byen og bygda vi bor i. Gjennom frivilligheten
skapes det ikke bare tjenester og bygninger, men også samhold og
tilhørighet.

Det Oscarsborg festnings venner har fått til har vi ikke krav på, men som
by, som destinasjon, og som lokalmiljø har Drøbak og Frogn stor grunn til
takknemlighet for den innsatsen som foreningen og leder Tore Glenne har
lagt ned, og fremdeles legger ned. Det er et ønske at Miljøprisen 2009
fra Frogn Venstre skal være et synlig bevis på den anerkjennelse
foreningen har her i byen.

Jeg vil be Tore Glenne motta prisen på vegne av Oscarsborg Festnings
Venner


