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VELKOMMEN TIL

DRUENS
VINBAR
Hos oss finner du garantert noe du
ikke har smakt før – PÅ GLASS...
Vi har også mange spennende retter
som passer til et glass eller to!

BORDBESTILLING 23 11 54 72
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La oss ikke bare prise våren, men prise oss
lykkelig for at vi snart kan bade i det som
(altfor) lenge har vært stivfrosset og kaldt.
Vannet i Oslofjorden er krystallklart, og
vannkvaliteten er god. Det er bare å finne
frem badetøyet.
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Denne vinteren og våren har naturkreftene
vist at de er sterkere enn oss.
Vi mennesker, våre maskiner, og våre byggverk har fint lite å stille opp med når
naturkreftene viser muskler.
Det har katastrofen i Japan vist til fulle.
Tragedien i Japan er nærmest ufattelig for
oss, som bor i en del av verden hvor
naturkreftene ikke fullt så voldsomme.
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Vi som bor på Nesodden er så heldige at vi
ikke bare bor i et av verdens mest stabile
og rolige land, men i tillegg har det beste
kollektive reisetilbudet i landet.
Naturkreftene har riktignok stukket litt is i
maskineriet for oss i vinter.
Lysaker og Askersambandet har vært
innstilt i «istiden», og enkelte avganger på
Nesoddensambandet har vært stappfulle,
men det er for ingenting å regne, i forhold
til jordskjelv og tsunami.
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God påske og god vår!
I likhet med ein skigard, kan heller ikkje eit
badehus vara evig, veit du.
Tidens tann, og Kong Vinter har fart ille
med dette badehuset, som står
foran en dyster
badesesong.

Nesoddparken AS
Kunst og Kultursenter
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Først var det gamlehjem, så var det asylmottak, nå er det en nasjonal arena for produksjon og formidling av kunst og kultur.

Nesodden gamlehjem
Tomten «Sandvold» på 17 mål ble kjøpt av
Nesodden kommune den 1. februar 1935 for
5.987 kroner. Anbudet som ble antatt for
bygging av aldershjemmet var på 25.800 kroner, men pengene strakk ikke til, og det
måtte bevilges 10.000 kroner i tillegg. Den 4.
november i 1937 ble det nye Nesodden
Gamlehjem innviet og hadde plass til 20
eldre. Opp gjennom 1950-årene ble nye fløyer bygget på, og Sandvold var i bruk som
gamlehjem helt til Nesoddtunet Alders- og
Sykehjem sto ferdig.

Nesoddparken AS
Den 19. august 2009 ble Nesoddparken stiftet av Akershus fylke og en rekke bedrifter
og enkeltpersoner. Selskapets formål er å
leie ut til næringsformål til små og mellomstore virksomheter innen kunst- og kulturnæringer, og har som mål å bli et regionalt
fyrtårn.

Dagens «beboere» i Nesoddparken: fra venstre Elisabeth Eggen, Randi Kalgraff, Nils Aasland,
Hedvig Lien Ryther, Lena Fixdal, Ragnhild Karijord, Gunhild Vatn (så vidt synlig), Thilo Reinhard,
Randi Elmenhorst, Lise-Lotte Tufte, Bernt Robstad, Ingrid Ousland, Anniken Amundsen,
Mette Cheng Munthe-Kaas og Knut Listerud. Foran Solveig Grande.

– Vi har allerede 34 leietakere, forteller Knut
Listerud, som er daglig leder. Ambisjons-

I «Parken» tar alle ansvar og viser lagånd.
Lagfølelsen er til å ta å føle på, sier daglig leder Knut Listerud som gleder seg til
3. juni. Da blir det offisiell åpning av
Nesoddparken.

Allmøte hver fredag med godt besøk
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THAI-RESTAURANT
& pub
på Granholt
NÆRMERE THAILAND KOMMER MAN IKKE PÅ NESODDEN!

• Lunsj
• Cafe
• TakeAway

Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
SØNDAG - ONSDAG 12-23 • TORSDAG - LØRDAG
KJØKKENET STENGER KL. 21

12-01

www.rungnapa.no
!

Endelig kan vi kose oss både
ute og inne igjen!
!
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Billedkunstner Ingrid Jangaard Ousland er på plass i «Parken» hver dag, bortsett fra én.
Da trener hun for å holde formen, og tritt med ungdommene i Nesoddparken. Ingrid som er
utdannet ved Kunst og Håndtverkskolen har jobbet med bildene sine på heltid siden hun
sluttet i forlagsbransjen i 1986.

nivået er 45-50 i løpet av inneværende år,
sier den energiske styreren i «Parken» som
har jobbet med kunst og kultur i inn og
utland fra han var i begynnelsen av 20-årene.
Tobarnspappaen bor i Son, pendler til
Nesodden, og synes det er helt topp å få
være med å bygge opp noe nytt helt fra
«scratch». Nesoddparken har et fantastisk
potensiale. Her finner du kunsthåndtver-

kere, billedkunstnere, grafisk designere og
dukkemakere. Vi har filmskapere som jobber
med animasjon og dokumentasjon, fotograf
og industri/webdesignere, og vi har egen
kafé/kantine. «Parken» syder av entusiasme
og innovasjon.
Nesoddparken er ikke lenger noe gamlehjem!
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Fotograf Solveig Grande har etablert seg i
Nesoddparken. Hun fotograferer for bedrifter
og private, og leverer alt fra bryllupsbilder til
lekre mat- og interiørbilder.

Bergenserinnen Randi Kalgraff kom til
Nesodden for 11 år siden, og stortrives i
«Parken». Kuratoren jobber med kunstformidling og utstillinger for kunstforeninger
og museer. Tematiske- og separatutstillinger.
Skal du stille ut kunsten din er det bare å
kontakte Randi.
Ingelin Jorselje har nettopp undertegnet leiekontrakten med Knut Listerud. Hun og mannen
jobber med ledelse og prosessveiledning med fokus på alternative og kreative metoder.
– Nesoddparken er som skapt for oss, sier Ingelin og stråler om kapp med vårsola.

Populære asylsøkere ved
Sandvold Asylmottak
– Asylmottaket var et positivt innslag i lokalmiljøet. Det var synd at det forsvant, sa ordfører Christian H. Holm i forbindelse med at
Staten la det ned i 2005. Det var stor støtte
fra naboer, politikere, ordfører og frivillige
organisasjoner på Nesodden til de 38 asylsøkerne som bodde på Sandvold. Halvparten

var barn. Sandvold var et av 50 asylmottak
som UDI vedtok å legge ned. Mange mente
det burde vært gjort et unntak for Sandvold
fordi så mange av asylsøkerne var usedvanlig
godt integrert. Dessuten opplevdes asylmottaket som en verdifull ressurs i lokalsamfunnet. Mottaket delte tak med flere frivillige
organisasjoner, og asylsøkerne fikk på den
måten engasjere seg og fikk lett kontakt
med lokalsamfunnet.
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Dengang det var asylmottak - med familien Dar
fra Pakistan i midten. De hadde egen støttegruppe på Nesodden - og flyktet i kirkeasyl da
UDI ville kaste dem ut av landet.

Nesoddparken AS
Aksjekapital: NOK 300.000,–.
Største aksjonær er Akershus
fylkeskommune. Ingen aksjonær
kan eie mer enn 20%.
Leietakerne eier 5 aksjer hver
pålydende NOK 1.000,– .
Øvrige aksjonærer er bedrifter
og enkeltpersoner på Nesodden.

UTGIVELSESDATOER 2011

Sommer: 17. juni
Høst: 9. september
Vinter: 2. desember

STYRET:
Astrid Driva Rødsand, leder
Harald Johan Norvik
Øystein Bøhler Svebo
Gunhild Vatn
Helge Winther-Larsen
Henriette Hillestad Thune
Kristina Monica Kiss

MATERIELLFRIST

3. juni
26. august
17. november

Velkommen til å handle hos oss!
• Vi er et lokalapotek som har det du trenger
• Vi driver et selvstendig apotek med personlig service
• Vi har tilpasset åpningstidene så du rekker innom oss etter arbeidstid
Husk kassen på Tangenbrygga for innlevering av resepter på vei til jobb ...

Flagget tiil topps for Nesoddparken.
Til sommeren blir det urtehage,
utendørsscene og skulpturpark.
Åpne arrangement og
Kulturristen. «Parken» skal
bli et samlingssted for hele
«Sopelimbygda».

N e s odde n
apotek
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Mandag-fredag 09.00-19.15 Lørdag 09.15-15.00
Kapellveien 84 • Tlf 66 96 66 00 Fax 66 96 66 01

Mange gode tilbud
VÅRKOS HØYTRYKKSPYLER

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer

INVITE GASSGRILL BLUSS 3
Lammesteken vil garantert
godgjøre seg på denne supre
gassgrillen med 3 rustfrie
brennere. Kabinett for opp
bevaring. Elektronisk tenning.
Topplokk i rustfritt stål. Støpejernsrister sikrer bedre resultat. Effekt 9 kw.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

• Salg av CD-plater
• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

TELEFON 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Båtene på Askerlandet - del 3
Dampskipet «Oscar»

av Harald Lorentzen

Det tredje rutedampskipet som A/S AskerRøken & Hurum D/S anskaffet seg, kom i
1903. Det hadde allerede vært leid inn, og
hadde dampet i sommerruten KristianiaGaasøen - Konglungen - Bjerkøen - Vettre Blakstad - Vollen - Slemmestad - Nærsnes Ramton - Høvik - Åros Østre - Årås Vestre
og Sætre mens det i fire år fra 1899 til 1903
hadde tilhørt Sætre Dampskibsselskab.
Sommeren 1903 ble det imidlertid kjøpt av
A/S Asker-Røken og Hurum D/S. Nå fikk
rutebåten selskapets karakteristiske gule
skorstein med sort topp og to hvite ringer.
Deres «nye» rutedampskip hadde rukket å
bli 15 år gammelt, og hadde en fortid fra
indre del av fjorden. Det var bygget ved
Akers Mek. Verksted i 1888 for Bygdø Nye
Dampskibsselskab, og satt inn i deres sommerrute mellom Pipervika og Bygdø
Sjøbad. Selskapet hadde døpt det nye skipet etter den svensk/norske kongen Oscar.
DS «Oscar» med båtens kaptein innfelt, tatt på slutten av 1930 årene
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I 1903 ble den altså innlemmet i Asker-selskapet. Den ble nå satt inn i ulike ruter,

blant annet ble den satt i rute Kristiania Filtvet i 1906, men tydeligvis uten hell, for
allerede i 1908 finner vi båten i opplag.
DS «Oscar» var nok ikke så praktisk for
ruten som man ønsket den, i ruten på
Askerlandet skulle den jo ha med seg en
god del last; sommergjestenes flyttelass vår
og høst, landhandlernes bestilte varer og
bøndenes og fruktdyrkernes produkter inn

til torget. Båten ble derfor ombygget i
1910 ved at man laget en skikkelig rekke
på fordekket og flyttet styrehuset opp på
promenadedekket.
Siste sommeren under første verdenskrig
ble kommunikasjonen satt på prøve i hele
landet. Sommergjestene som ga lokalsamfunnene inntekter sviktet, og dette gjorde
at ordføreren i Asker gikk ut og garanterte

DS «Oscar» ved
Bygdønes bad tatt før 1899

Askerselskapet ved til fyring av skipene for
at ruten kunne opprettholdes
Årene gikk og «Oscar» fikk flere søsken i
selskapets dampskipsflåte.
Etter 2. verdenskrig ble mye forandret.
Askerselskapet så at de måtte modernisere
flåten hvis de skulle konkurrere med bussrutene som kom for fullt. «Oscar» ble
ombygget til dieseldrift og fikk satt inn en
8-sylindret 2-takt GM dieselmotor som ydet
360 BHK. Samtidig ble den vesentlig bygget inn til bruk som vinterbåt. Denne krampetrekning var dessverre ikke nok til å
redde selskapet og i 1952 gikk selskapet
konkurs.

Til Nesodden
Selskapets to dieselbåter «Oscar» og
«Hval» ble solgt til AS NesoddenBundefjord DS for å avhjelpe deres behov
for å avhende sine dampdrevne rutebåter.
Nesoddbåtene tok i bruk MS «Hval», mens
«Oscar» ble solgt til Nils Halvorsen AS i
Porsgrunn. Her ble motoren, som altså var
satt inn noen år tidligere, tatt ut. Firmaet
trengte den i sin lastebåt «Union IV».
12

Her er noe av det vi
kan hjelpe deg med:
• Alt innen grafisk design og prepress
• Utforming av menyer – vår spesialitet!
• Visittkortproduksjon
• Kopiering og printing
• Plakatproduksjon
• Laminering – innbaking i plast
• Foliedekor – skilt, butikk, bil og båt

Rutebåten «Oscar», som nå var uten
maskin, ble solgt og lagt opp på Akerøya i
Langsundsfjorden. Høsten 1954 blir det i
avisen skrevet at det er meningen at den
skal bli sommerkafe i Langesundsfjorden.
Vinteren 1956 mens den lå ved Akerøya og
ventet på sommergjestene, sank den gamle
rutebåten. Det var også slutten for
Askerselskapets tredje rutebåt – skjærebrennerne ble neste stopp.

NE SODDEN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr

Heldigvis har vi mange minner fra dampskipet «Oscar», ikke minst den fantastisk hyggelige kafeen i Vollen i Asker som bærer
båtens navn, hvor man kan se en modell av
båten og mange hyggelige bilder, samtidig
som man kan innta sin føde og sin kaffe.

• Trykking, ferdiggjøring og
formidling av andre tjenester
• Annonsering på nesoddbåtene
• Fotografering/reklamefoto

Original Design & Display
Øvre Utsiktsvei 43
1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Else-Britt@Original.AS
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
ut fjorden for siste gang

Velkommen til Kavringen
båtplasser

kiosk/ båtutstyr

•

•
trebåtverksted

vinteropplag

•

•

slipp

kranløft

•

•

selskapslokaler

serviceverksted

Kavringen AS
Telefon: 66 91 63 00
post@kavringen.no

Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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drivstoff

•

kortautomat
hele året 06-22

kurs/ konferanse

Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no

Først billettør, så redaktør,
nå er han markør

Er vi først på et skadested er dette
noe alle kan gjøre:
Sørge for frie luftveier
Sikre skadestedet
Varsle
Det verste vi kan gjøre er å
ikke gjøre noe!

Pensjonist

Alle gode ting er tre, sier Harald Lorentzen
og skriker ut i smerte der han ligger med et
blødende «sår». Han har «kuttet» en pulsåre, og det «står om livet».
Harald er sminket og fremstår i sjokk, han

hyler og sparker, og spiller rollen perfekt.
Hans «redningsmenn», Peter Sverdsjø,
Fred Runde Stenberg og Joachim Nærø er
kursdeltakere hos Falck Nutec på Svestad
hvor Harald Lorentzen og seks andre godt
voksne nesoddinger jobber som markører.
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I snart fire år har Harald jobbet som markør
hos Falck Nutec. Den pensjonerte kapteinen kjørte sin siste tur med M/S Prinsessen i
2003, og han svarte på annonsen fra Falck
Nutec av ren nysgjerrighet.
– De søkte etter «markører», og jeg lurte
fælt på hva det, og
Falck Nutec var for noe.
Nå vet jeg det, og angrer ikke et sekund på at
jeg søkte. Jobben som
markør er spennende
og interessant, miljøet
er ungt og trivelig, og
lunsjen er en gourmetrestaurant verdig. Her vil jeg jobbe så lenge
de vil ha meg, sier «gammelredaktøren» i
Signalen, og den lokalhistoriske forfatteren.

når jeg har frivakt, sier Terje om «skuespillerjobben».

Falck Nutec bruker levende mennesker, ikke
dukker som markører. Det får topp karakter
på evalueringsskjemaene.

– Dessuten jobber vi med problemstillinger
og utfordringer som vi alle kan få bruk for.
Det verste man kan gjøre når uhellet er

Lokale markører

Einar Endresen (72) har «falt» ned fra en
stige. Han har innvendige blødninger
og er i sjokk.

I tillegg til Harald Lorentzen treffer vi flere
lokale markører hos Falck Nutec. Når han
ikke markerer på Svestad, fører Terje
Solberg M/S Tidebaronen.
– En glimrende avkobling, og ekstrajobb

Dype røtter
Harald Lorentzen har «dype røtter» i
Granerudstøa. Bestefar Olaf Lorentzen jobbet for Norsk Engelsk Mineraloljefabrikk
/Norske Shell i over 40 år, og Haralds far,
Olaf Lorentzen jobbet her etter andre verdenskrig.
– Nå jobber også jeg her, sier Harald, ringen er på en måte sluttet, og det føles godt.
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Et helikopter har «styrtet»
i bassenget på Svestad.

Falck Nutec
Terje Stensvold (urinnvåner på Nesodden) jobber med teknisk drift og vedlikehold. I tillegg er
han dykkerinstruktør og jobber sammen med innflytterne Arild Rød og Elisabeth Moengen.
Arild og Elisabeth kommer begge fra Lindås og bor på Fjordvangen.

ute, er å ikke gjøre noe, sier Einar
Endresen, pensjonert elektroingeniør som
jobbet med cruiseskip til han var 70.
Sammen med Freddy Røed, Kåre Løvlien,
Ingolf Haugshovd og Kristen Krosshøl
møtes gutta 1-3 ganger i uka.
– Vi blir behandlet som likemenn, sier

Harald, ingen spør om alder.
Mange av kursdeltakerne er utlendinger,
og vi får følgelig vedlikeholdt engelsken.
– Timebetalingen er også god, og lønna går
rett i reisekassa. Da får også kona glede av
markørjobben – hun får bli med på tur.
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Selskapet er et dansk konsern som arbeider
innenfor fire områder:
•
•
•
•

Redning
Assistanse
Trening
Helse

Falk Nutec på Svestad sorterer under
Treningsområdet, og tilbyr et vidt spekter
av sikkerhets- og beredskapsopplæring. Et
fire dagers grunnleggende sikkerhetskurs

Dick Forsberg (56) bor i Svanesund, jobber om
bord i M/S Stena Don, og kom rett fra «Troll» til
Svestad. – Dette er både nyttig og nødvendig
sier svensken som dro til sjøs som 16-åring, og
har jobbet offshore i 15 år. På bildet har han
nettopp ”overlevd” helikopterstyrten.

Et helikopter har «styrtet og sunket» i bassenget på Svestad.
Når «helikopteret» styrter og går rundt er det 4 elever og 4 instruktører om bord.
I tillegg er det 2 froskemenn på bunnen. For sikkerhets skyld. Det samme er tilfellet
når soldatene fra stridsvognsbataljonen på Rena Leir trener på Svestad.
Stridvogner kan også havne i vannet.

er et «must» for alle som skal ut på en
plattform. På Svestad kjøres dette kurset
nesten hele året, bortsett fra to uker hver
sommer, jul og påske. Kurset inneholder
alt fra førstehjelp til «Helicopter Moc-up»,
en bokstavlig talt våt opplevelse i et «heli-

kopter» som «styrter» og går rundt, i bassenget. Uten gyldig bevis (må fornyes hvert
fjerde år) blir man blir stoppet i heliporten,
uansett hvilken stilling eller jobb man har
på en oljeplattform. Offshoreindustrien er
følgelig den største kundegruppen og står
18

Lars Thomas Rikheim bor i Munkefaret og er
til daglig sikkerhetsdykker i Oslo brann og
redningsetat. – Ekstrajobben på Svestad er helt
topp! sier den blide badegjesten.

Fra importanlegg for olje til
oljerelatert opplæringssenter
av Harald Lorentzen

Tina Henden er som poteten. Hun er dykkerinstruktør, men kan slukke branner og redde
liv. Tina kommer fra Jessheim, bor på Tangen
og jobber på Svestad.

for 80-90% av omsetningen. I 2010 var
3.800 deltakere gjennom sikkerhetskurs på
Svestad, og i inneværende år blir det langt
flere. Bedriften sysselsetter 10 fast ansatte,
leier inn 25 instruktører, markører og andre,
og omsatte for NOK 25 millioner i 2010.
– Vi har blitt tatt godt i mot her på
Nesodden, sier sentersjef Morten Sunde.
– Her vil vi være, og utvikle senteret sammen med kommunen og Aspelin Ramm
som vi har en langsiktig leieavtale med.
Det eneste vi, og våre kursdeltakere, savner
er et lite hotell, eller overnattingstilbud. I
dag bor de fleste på hotell i Oslo, og
mange synes at reisen blir lang, selv om
den lengste etappen foregår med nesoddbåtene til sjøs.

Området der Falck Nutec har sitt opplæringssenter, er et område med en lang og
spennende historie. Første gang vi hører
om denne plassen, som bærer navnet
Granerudstøa er i 1724. På stedet bodde
det da en husmann og fisker. Navnet fikk
stedet fordi stedet tilhørte bondegården
Granerud og var deres båthavn. De neste
150 år var det et populært sted, et overnattig- og vertshus for sjøfolk og fiskere i den
lille havnen her på Nesodden.
På 1850-tallet begynte man å eksportere
naturis fra dammer og tjern fra kommunene rundt Oslofjorden til bruk rundt om i
Europa. Dette ble de neste 65 årene en stor
og viktig eksportartikkel for Norge. De to
første skonnertene med islast fra Nesodden,
gikk nettopp her fra Granerudstøa.
Så kom tiden med sommergjester. To store
sommersteder for to familier fra Kristiania
bosatte seg her i rundt 30 år. Deretter kom
oljealderen til Norge. Det første importanlegget for olje kom til landet i 1891 og det
ble lagt på Steilene. Det ble oljeanlegget
Esso. I 1911 kom The Shell Duch/Shell group
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Det eldste bilde vi har av området, det er trolig fra begynnelsen av 1920 tallet. Vi ser en av
de tidligere sommerboligene bak, midt i bildet

til Nesodden. Gjennom det norske selskapet Indian Refining Compagny AS kjøpte
man eiendommen Granerudstøa.
Selskapet skiftet navn til Norsk-Engelsk
Mineralolie AS, som på slutten av 1930årene ble til Norske Shell. De fleste har sett
dette oljeselskapets firmamerke – skjellet.
Men de færreste vet forhistorien.
Firmamerket har en lang forhistorie, lenge
før oljealderen. I 1833 startet Marcus
Samuels en forretning i London. Han
importerte skjell og muslinger fra India, og
det er fra hans tid det internasjonale selskapets varemerke stammer. Hans sønn
startet i 1878 import av olje. Det var marked for lampeolje for å lyse opp de tusener
av hjem. Markedet eksploderte etter noen
år og selskapet The Shell Transport and
Trading co ble stiftet.

Nordbyveien 41, 1400 Ski
Tlf. 64 97 73 30 - Fax: 64 97 73 31
E-mail: post@catalinaspas.no
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Catalina spas massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.
Catalina massasjebad er produsert i USA i over 40 år med fokus på
kvalitet og nytenkning. Vi har samarbeid med flere store produsenter
og forhandler alt av utstyr til ditt svømmebasseng eller spa.
Våre Grillhytter er produseres av Arctic Finland House LTD som leverer
noe av den beste kvaliteten på markedet innenfor lysthus og grillhytter.
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Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Her er et bilde fra ca. 1938-39. Vi ser tankene
malt med både det gamle navnet (Norsk
Engelsk osv og det nye Norske Shell).

I 1907 kom hollandske interesser inn i selskapene og det etablerte seg i land etter
land. I Norge ble altså hovedimportanlegget lagt til Granerudstøa på Nesodden. En
god havn i en skjermet fjord og med kort
transportvei til landets hovedstad. Så kom
elektrisiteten og lampeoljen måtte vike
plassen for andre produkter.
Dieselmotoren gjorde sitt inntog, og bensindrevne kjøretøy ble det stadig flere av.
Anlegget på Granerudstøa var delt inn i to
hoveddeler. Rundt bygningene lå lagertankene som rommet basisolje, mens de langt
mer brennbare produktene som bensin ble
bygget lenger unna – naturlig nok.
På 1950-tallet ble det her på anlegget bygget en enorm oljetank etter den tids mål.
Lagertanken rommet 15 millioner liter
basisolje. Tanken lå rett ved siden av Falk
Nutecs nåværende brannfelt. Det ble lagt

ut 2000 meter damprør for å holde oljen i
tanken varm, hvis ikke ville den stivne i
kalde perioder. Fra denne tanken tok man
ut olje og blandet til mange ulike produkter, dette ble gjort i eget bygg, det er der
Falck Nutec nå har sin kantine og treningsbasseng.
På anlegget var det 40 større og mindre
oljetanker og det arbeidet opp til 60 mann
på det meste. På slutten av 1960-tallet
begynte nedbyggingen. Oljehavnen i Oslo
tok i mot flere og flere oljelaster og på slutten av tiåret sto det nye raffineriet i
Risavika utenfor Stavanger klart. Enda
noen år produserte man smøreolje på
anlegget, men det gikk mot slutten. I 1986
lukket man porten for godt. Snart etter ble
alle tankene og rørgatene fjernet, men
fortsatt kan man se mange minner etter
oljealderen på Granerudstøa.

Her er gamlekara samlet på 1920-30 tallet.
Olaf Lorentzen er nr. 5 bakerst fra venstre.
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Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Endelig kan våre spennede norske og
kinesiske retter også nytes på terrassen!
VI HAR ALLE
RETTIGHETER!

mandager stengt

tirsdag – torsdag: 15-24 • fredag - lørdag: 15-01 • søn- og helligdager : 13-22

Bordbestilling/take away: 66 91 48 20
Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie
Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Dame- og herrefrisør
Sol • Fotterapi • Voksing
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

Nesodden Jazzklubb

Jørgen Mathisen og bandet Audun Automat
sørget for smektende toner under Nesodden Jazzklubbs
andre konsert på Signalen

Den 21. november 2010 ble det avholdt
stiftelsesmøte for Nesodden Jazzklubb.
Møtet ble (selvfølgelig) arrangert på
Signalen på Tangenbrygga, bygdas «fyrtårn» hva gjelder musikalske og kulinariske opplevelser.
Formålet med klubben er å gi publikum
på Nesodden muligheten til å oppleve
levende musikk og spre kunnskap om, og
øke forståelsen og interessen, for jazzmusikk.

Ove (til høyre) er flasket opp med Jazz. Han kommer fra øya Tautra utenfor
Molde og er spesielt interessert i «expressive jazz». På godt norsk betyr det
ekspressiv jass, en musikkstil som går godt sammen med «båtvennene»
Per, Terje og en ekspressiv øl.
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NESODDEN
FJELLSTRAND

Vår- og sommerblomster
er på vei ...
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
blomster
potteplanter
hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen
anleggsgartner
pyntegjenstander for
både ute- og innebruk

Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Advokat MNA

utkjøring av blomster
på Nesodden

Geir Tormod Prøven

Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46

Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling

ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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Flaskebekk Senter, Kapellveien 84
1450 Nesoddtangen - Tlf. 906 19 116
e-post: geirtp@online.no

Stinn brakke

– Signalen har de vakreste vertinnene på Nesodden, sier Dick om Bente (til venstre) og Trine.

Harald Huslænd blir «vartet opp»
av Mona Kjellberg og Cecilie Gervad.
– Maten her på Signalen er fantastisk,
sier Mona og tar en bit av Harald.

Tre av fire. Fjerdemann i styret, Njål Ølnes
var ikke til stede da bildet ble tatt.
Fra venstre: Anders Lien, Kari Rolland
og Andreas Haddeland.
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Klubbens første konsert ble en knallsuksess.
Jon Eberson Group trakk fullt hus, selv om
kuldgradene satte nye rekorder, og fjorden så
ut som en stor «gin&tonic».
Inne var det fyr på peisen, dusinvis av stearinlys, og diggbar stemning.
Signalens beliggenhet på Nesoddens nordligste odde er suverén, og vertskapet har lykkes
med å skape en unik atmosfære.
All ære til Trine og Dick for at de har trosset
kulda, og holdt åpent store deler av vinteren.
Måtte hell og lykke følge dem videre!

Andreas Haddeland styrer
både Nesodden Jazzklubb og miksebordet

Barndomsdrømmen

tene får den turen de vil, kort eller lang
løype. For mange er det viktigste å få
komme i stallen, hilse på, og i første
omgang få sitte på en hest. «Shettiser» er i
så måte som skapt for jobben, de er små, og
veldig tålmodige. Hovedaktiviteten på
Fuglesang ridesenter er småbarnsridning, vi
har seks Shetlandsponnier på stallen, og alle
er kjempesnille.

Fuglesang Feriehjem
Det er elektromontørenes fagforening som
eier Fuglesang, en perle av et sted innerst i
Bunnefjorden. Som fagforeninger flest, eta-

Vanja Svendsen og en av hennes firbente venner

Fagerstrandjenta Vanja Svendsen har i alle
år drømt om å drive med hest. Nå har drømmen gått i oppfyllelse. Trebarnsmoren har
etablert Fuglesang ridesenter på Knardal,
og ønsker «knøttene» på Nesodden velkommen til barneridning hver tirsdag og
torsdag ettermiddag.

Drop in
– Det er bare å komme, sier Vanja, vi har
verdens snilleste shetlandsponnier og dyktige hestepassere. Alle rytterne blir utstyrt
med hjelm og fornøyelsen koster en femtilapp. Hos oss rir man ikke på time. Knøt26

Oppå "Gråen" sitter Emilie Berge, og oppå
"Aurora" sitter Victoria Bratli. På bakken,
(fra venstre) Natalie Bratli, Constance Bratli,
Tom Sebastian Rismyhr, Taran Svendsen,
Vanja Svendsen, Viljar Bratli og Julian M.
Douglas Larsen

blerte også elektromontørene i sin tid et
ferihjem, hvor medlemmene kunne leie sg
inn for en rimelig penge. Den gang sydet
Fuglesang av ikke bare fuglesang, men av
latter og lek, av «piker, vin og sang».
Fuglesang feriehjem, og andre «feriehjem» hadde sin storhetstid på 1950- og 60
tallet. I dag reiser folk (dessverre) heller til
syden, og Fuglesang lever i dag virkelig opp
til sitt navn. Her hersker det stillhet, ro og

harmoni. Er du en av utallige nesoddinger
som har kjørt forbi avkjøringen til Knardal
på RV 156, og lurt på hva som skjuler seg i
enden av veien, er det bare å svinge inn.
I enden av veien er det både fuglesang og
hestevrinsk, der finner du «søskenbarnet» til
Ronja Røverdatter, Vanja Hestejente, og hestenes hennes. Drømmen har gått i oppfyllelse, Vanja driver i dag sitt eget ridesenter.

Theo Gulbjørnrud (3) har dype røtter på
Nesodden. Her sitter han godt "plantet" på
hesteryggen, for første gang, sammen med
mamma, Lena Kristiansen

Julian (3) er allerede en «erfaren» rytter. Han har ridd én gang før!
Christine Nausdal (11) er en erfaren «leier».
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Fantastiske muligheter for dine bilder - super gaveidé!
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Alltid gratis levering på Nesodden!

Glansbilde overfører dine unike bilder på
fotocanvas som monteres på solide håndlagde blindrammer eller på høykvalitets
fotopapir for montering i egne rammer,
begge med 70-100 års holdbarhet!

Send oss ditt yndlingsbilde idag og få det i
løpet av en ukes tid, til bryllupsgave,
fødselsdagsgave eller rett og slett til
hedersplassen hjemme hos deg selv!

ANDRE PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 570,–
kr. 590,–
kr. 790,–

Alle priser
er inkl.mva.
Frakt kommer
i tillegg.

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

Glansbilde er en helt ny avdeling hos Original Design & Display og holder til på Nesodden. Tlf. 22 83 02 02 eller post@glansbilde.no

www.glansbilde.no
28

Det spirer og gror i Nesodden hagelag!
Nesodden hagelag er aktive hele året, men
det er april, mai og juni som er lagets høydepunkt. Da er det foruten medlemsmøtene også helgekurs, hagevandring, dugnad, plantemarked og sommertur. Men hos
de ivrigste medlemmene har det spirt og
grodd mens snøen ennå holdt stand.

av Arild Drolsum

Nesodden hagelag
i fortsatt vekst
Nesodden hagelag ble stiftet i 1976 og
begynner å nærme seg 300 medlemmer, forteller Siri Lindseth som er lagets formann. I
dag er vi et av de største hagelagene i Akershus, og kanskje det mest aktive. Mens medlemstallet går ned i andre lag, har vi et jevnt
tilsig av nye medlemmer, og spesielt mange
yngre. Det er ekstra hyggelig.

Det populære
plantemarkedet
– Det har blitt en tradisjon at Nesodden hagelag inviterer til sitt store plantemarked i slutten av mai, sier Siri. – Lørdag 21. mai settes
29

Lagets supportergruppe bidrar med masse
planter til markedet. Her representert ved
Siri, Kari, Anne Sofie og Synnøve.

hundrevis av planter frem på salgsbordene
ved Rema. Tomater, squash, agurk, sommerblomster, urter, stauder og bunndekkplanter
for å nevne noe. Og Siri legger til, at det hvert
år tilbys flere ekstra godbiter og at alle plantene selges til gunstige priser.

Hagen ved Fundingrudhuset
– Etter at vi fikk tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, er vi i samarbeid med

Den historiske hagen på To gård.

Nesodden historielag og kommunen kommet
godt i gang med å lage en tidsriktig hage til
Fundingrudhuset ved To gård, forteller Siri.
– Ideen med prosjektet er å lage en hage med
plantevalg fra rundt ca. 1850. Blant annet
ønsker vi i en del av hagen å plante og merke
vekster som er hentet fra gamle husmannplasser på Nesodden. Hagelaget ser det som
en viktig oppgave å forvalte de kulturverdier
som våre gamle hager representerer.
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Bekjæringsmøte.

Helt retro
Gode gamle Smørbukk
Gud skje lov at vi har den i reserve, og når
den gamle sliteren settes i rute jubler bridgespillerne:
– Helt topp, sier den ene,
– helt retro, sier den andre.
At det er akkurat som i gamle dager, er alle
enige om.

Lyst til å være med?
– På plantemarkedet vil vi også ha en informasjonsstand og tar da gjerne i mot nye medlemmer. Hagevandring blir det 25. mai og 18.
juni blir det sommertur blant annet til Hvam

museum. Begge arrangementene er åpne for
alle. Nesodden hagelag har egen hjemmeside, med fullstendig årsprogram, kontaktpersoner og nyttig hagestoff, så besøk oss på
www.nesodden-hagelag.com, avslutter Siri
Lindseth.
31

På styrbord side: Tove Slinde, Olav Væhle,
Per Slinde og Tore Gagnes (delvis skjult)
Pa babord side: Stein Eriksen, Nico Keilman,
Ove Tautra og Erling Agder

Tror du det er mindre
forskjell på brilleglass?

Bryggetorget - Aker Brygge Telefon: 21 02 36 55
Bordbestilling@cafesorgenfri.no

Opplev vår innbydende uteservering med
egen grill, kulinariske opplevelser, byens
største utvalg av akevitt – og det yrende
folkelivet på brygga rett utenfor dørene.
Café Sorgenfri er det perfekte stedet å
nyte deilige vår- og forsommerdager.
Velkommen!
Interessert i nyheter?
Følg oss på facebook eller meld deg på
vårt nyhetsbrev!

Synsvinkel og synsbredde er viktigg når du skal velge brilleglass.
Det er også en fordel at øynene ikke forsvinner bak skjemmende
reflekser, at glassene er lette, tåler litt og ikke riper så fort.
Det er store forskjeller på brilleglass.

I tillegg serverer
vi våre berømte
danske lunsjretter

Vi hjelper deg så du får glass som er nøyaktig tilpasset ditt syn
og dine behov.

– og selvfølgelig
à la carte!
Synsam Nesodden •Tangen Nærsenter • 66 91 26 85
Synsam Aker Brygge • Holmens gate 8 • 22 83 63 56

www.cafesorgenfri.no
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kom fra Oxford i England, og navnet Ford
betyr ikke bil, men vadested. Altså stedet der
folk eller dyr kan krysse en elv.

Hvorfor
heter
det ...?

Kanskje det var derfor den nysgjerrige journalisten begynte å finne forklaringen på, og
litt historie om, stedsnavn på Nesodden.
Spalten hennes i Amta har eksistert siden
2006 og nå er spalten oppgradert og redigert.
Boken heter «Hvorfor heter det ...?» og er
utgitt av forfatteren på eget forlag.

Etymologi
Etymologi er ordhistorie, altså studiet av
hvordan ord har kommet inn i språket, eller
utviklet seg fra tidligere språkstadier.
I utgangspunktet muligens en smule sært,
men boken til Ann-Turi er spekket med historiske bilder og lokalhistorie, og gjør etymologi mer gøy. Tenk så stilig å kunne fortelle
naboen at man driver med etymologi, eller å
kunne brife med hvorfor det heter Ursvik.
Lurer du på hvorfor det heter Signalen,
Fjordvangen, Burmaveien eller Krøkla.
Nesodden er teppebombet med merkelige
stedsnavn, som alle har sin egen historie.
Amta-journalisten og urinnvåneren AnnTuri Ford gir oss (noen av) svarene, og har
samlet 50 stedsnavn på Nesodden i en opp-

slagsbok, som er et «must» for alle som bor
i «Sopelimbygda».

Vadested
På morssiden har Ann-Turi Ford flere generasjoner med nesoddinger bak seg, men daddy
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«Smakebit»
Som en liten smakebit, har vi fått lov til å
«sakse» litt fra boka, og hva var mer naturlig
enn å få vite hvorfor det nordligste punktet
på Nesodden heter Signalen?

Hemmelige koder
via SIGNALEN

Boka finner du på www.fordforlag.no

S

taveprogrammet
i de hadde alle ei vakthytte.
Amta foreslår alltid De var for det meste sjøfolk
«Signalene» når jour- med flaggsignalerfaring og
nalistene skal skrive om gode kikkerter. Flaggene
stedet på tuppen av Nesod- ble etter hvert byttet ut
den. Det er et pussig navn. med treklaffer. Hver klaff
For å finne forklaringen hadde en bestemt verdi,
på det må vi gå 200 år til- summen av verdiene kunbake i tid, helt til den gang ne tolkes ved bruk av en
Napoleonskrigene
raste svært hemmelig kodebok
over Europa. Forsvaret med 135 meldinger – i tiltrengte et bedre signalsys- legg til enkeltbokstaver og
tem enn de gamle vardene ord. Bare hovedstasjonene
kunne by på. Løsningen hadde boka, og bare de
ble den optiske telegraf, som fikk sende egne meldinskulle bestå av store signal- ger. De øvrige var såkalte
master langs hele kysten.
repetérstasjoner. OrdninSystemet gikk ut på å gen fungerte overraskende
bruke flaggsignaler som effektivt. Et signal fra for
ble observert med kikkert eksempel Stavern brukte
og på den måten formidlet omtrent en time og et kvarfra mast til mast. På denne ter på å gå gjennom sine 35
måten kunne meldinger stasjoner før det nådde til
gå over store avKristiania.
stander, i Norge
Og fire av
Et signal
gjennom 260 tedisse mastene
brukte
en
le g r a f st a s jone r
ble reist på Neslangs hele kysten
odden i 1807.
fra Trondheim til time og et En ble bygd i
Kristiania. Med kvarter på sjøkanten ved
dette var faktisk
Spro, en i OmsNorges optiske te- å gå gjenom åsen (nær Fjelllegraf den lengste
strand), en på
i verden. Trafik- 35 stasjo- Ildjernet og en
ken mellom maspå nordtuppen
ner fra
tene var strengt
av Nesodden.
regulert. Kyndige Stavern til Og det er altså
folk
bemannet
denne som er
signalmastene, og Kristiania. opphavet
til

overgivelsen av Norge til
Sverige.
På Nesodden har vi altså
fortsatt følgende minnesmerker fra den gang: Signalen-navnet på Tangen brygge, restene av en grunnmur
for telegrafhytta i Omsåsen
og navnet på ei myr øst for
den, Signalmyra.

vårt stedsnavn, Signalen.
De fire stasjonene skulle
komme til å bli strategisk
viktige og brakte informasjonen til forsvarsledelsen
inne på Akershus festning.
I omtrent sju år var dette
arrangementet i bruk. Så
kom 1814 med nedkjempingen av Napoleon og
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Signalen-klokka, Signalen
spise- og drikkested og SIGNALEN
Signalen fyr.

Referanse
I12 i NIFs
nesoddkart

Påske- og pinseruter nesoddbåtene 2011
LINJE 601 AKER BRYGGE – NESODDTANGEN
Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken
Det kjøres hverdagsruter med de endringene som fremkommer i
rutetabellen.

Skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2. påskedag
Det kjøres søndagsruter.
Det kjøres ikke nattavganger natt til påskeaften og 1. påskedag.

LINJE 602 - PÅSKERUTER
Fredag 15. april:
Fra Nesoddtangen kl. 17.37 til Ildjernet.
Korresponderer med linje 601 kl. 17.12 fra Aker brygge.

Palmesøndag, skjærtorsdag og 2. påskedag:
Fra Aker brygge kl. 1050 til Flaskebekk, Sjøstrand,
Ildjernet, S. Langåra, Fagerstrand, Aspon, Håøya og Drøbak.
Fra Drøbak kl. 1500, Håøya 1510, Aspon 1515, Fagerstrand 1517,
S. Langåra 1522, Ildjernet 1540, Sjøstrand 1543, Flaskebekk 1546
til Nesoddtangen og Aker brygge.

Onsdag 20. april:
Fra Aker brygge kl. 1335 til Flaskebekk, Sjøstrand og Ildjernet.

1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag:
Det kjøres søndagsrute.
Det kjøres nattavganger som normalt i pinsehelgen.

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Få mest ut av
boligsalget ditt!

Menyen er variert og ligger på et
hyggelig prisnivå!

Hverdager fra 7.30–11.00

Café Albertine er blitt et av de mest
populære lunsj- og middagsstedene
på Aker Brygge; – mye på grunn av
den hyggelige atmosfæren og den
spennende menyen.

Lørdag og søndag fra 9.00

TRÅDLØST INTERNETT

Vårt mål: Best pris – raskest salg!

MOTTO:

«Hvis man ikke har penger så må
man i det minste spise godt.»

Nesoddens mestselgende meglerforetak.
Flott presentasjon av din bolig både i salgsoppgaver,
annonser og presentasjoner.
Våre meglere har alle hatt Nesodden
som spesialområde i mer enn 10 år!
Konkurransedyktige priser.

Hans Jæger

www.cafealbertine.no

Tangen NærsenterEiendomsformidling
- Tlf 66 91 37 00

Tlf. 21 02 36 30

Eiendomsformidling
dd
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Billettsamarbeid – den første samkjøringen
av Harald Lorentzen
barnebilletter. For å sikre seg at alle hadde
løst billett så sto mannskapet ved landgangen når passasjerene gikk i land fra

Under 2. verdenskrig ble Nesoddens to båtselskaper slått sammen til AS NesoddenBundefjord Dampskipsselskap. Da begynte
også en mer samordnet trafikk med
Nesodden Bilruter som hadde hånd om trafikken på Nesodden. Like etter krigen kjørte man fortsatt ruten Sagstuen-Oksval og
Fagerstrand-Nesoddtangen, men fra 1947
ble nesten all trafikk båt/buss sentrert over
Nesoddtangen brygge.

Billettsamarbeidet løste man ved å stifte et
billetthefte sammen med et klippekort.
(Lånt av Grete Nyborg Bakken)

I dag tar vi det som en selvfølge at vi kan
kjøpe alle typer billetter, fra enkeltbillett til
månedskort som vi kan bruke på buss-båt
og innen Oslo by.
Det har vært en lang prosess for nesoddfolket før denne enkle og greie måten å organisere sin reise på har kommet dit den er i dag.
I tidlige år hadde buss-sjåføren og båtbillettøren sin billettveske og sin «kanon»
med sine billettruller. Ulike farger for ulike
pris-soner, om det skulle være voksne eller

båtreisen og tok tilbake disse billettene.
Nåde den som hadde somlet bort billetten
underveis.

Nå begynte man med en type samarbeid på
billettsiden. Nesodden Bilruter hadde sine
10 reisers klippekort og båtselskapet sine
10 hefters billetter. Disse heftene ble stiftet
fast på klippekortet og dermed kunne man
litt lettere ha orden på sitt klippekort.
Billettøren og buss sjåførens arbeidsredskap
var billettvesken og billettkanonen (veksleapparatet mangler på bildet).
Foto H.L
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I båtselskapets billetthefte var billetten nå
todelt, en del som billettøren rev av og en
del som den reisende hadde tilbake med

Klippekortene som kunne brukes på både båt og buss kom på 1960-tallet, her fra 1966.
Foto H.L

tittelen «Kontrollbillett for båt». Busssjåføren brukte sin klippetang og makulerte
felt fra 1-10.
Det neste steget var å få et klippekort som
man kunne bruke både på buss og på
båtreisen. Det ble et avlangt hvitt klippekort med 12 klipp for hvert av transportmidlene. På enden sto prisene for de ulike

distansene man skulle reise med bussen.
Salgsstedet klippet av kortet ved den aktuelle reisestrekningen og ved den prisen
dette kostet.
Denne type samordning hadde man til tidlig 1970 tallet da Almex billettmaskin overtok for billettkanonen og rullebillettene,
og felles månedskort ble tilgjengelige.
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Skulle man bare reise med båten var billetthefte på ti billetter tilgjengelig.
(Lånt av Grete Nyborg Bakken)

Villa Miramare 100 år!

Kjempejobb
– Det er far og sønn Westby, som har restaurert Nesoddens mest særegne villa.
– Restaureringen har vært en kjempejobb,
forteller Harald Westby, som er tømrermester og har etterutdanning innen bygningsvern. Først måtte taket legges om, deretter
fulgte et møysommelig puslespill for å få
brikkene på plass. Stukkaturen var smuldret opp, men på Fagerstrand fant vi et
gipsmakerverksted som har klart å gjenskape detaljene. Norsk kulturminnefond har
bidratt med ca 200 000 kr til balustre og
rekkverk som er støpt av knust marmor og
hvit sement.
Nå fremstår Villa Miramare som det var.
Den gang i 1911.

www.husetvedsjoen.com
Merk datoen, merk stedet, «Huset ved
sjøen-festivalen» går av stabelen lørdag 11.
juni! Villa Miramares 100-årsjubileum skal
markeres, og feires med tidenes festival.
Nå inviterer Einar Stray, Synne Øverland
Knudsen og Fredrik Westby til konsert på
området til "Tempelet" og i lokalene til
Sjøstrand Vel. Det er enda ikke fastsatt konkret tidspunkt for åpning og avslutning,

men vi har ingen planer om å holde på langt
utover natten, sier Fredrik, som sammen
med to kompiser snekret en tro kopi av det
opprinnelige badehuset til «Tempelet» – på
skolen. Påsken 2007 ble badehuset transportert på lastebil til Nordre Flaskebekk brygge.
Derfra ble det fraktet med båt og heist på
plass. Det var med marginal margin at badehuset kom ut gjennom skoleporten på
Hellerud videregående.
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Harald Westby forteller at han ønsker å
låne bort området til ungdommer som driver med positive aktiviteter.
– Vårt største ønske er å gjøre dette til et
fint og ryddig arrangement, og gi folk en
fin opplevelse og gode minner, sier Fredrik
Westby. Følg med på vår hjemmeside og ta
gjerne kontakt på 90 51 92 25. Det er fortsatt mye som ikke er avklart, men lørdag
11. juni blir det fest på Sjøstrand.

EEndelig
ndelig er
er det
det vår
vår igjen
igjen – og
og vi
vi åpner
åpner
dørene ut
ut mot
mot sol
sol og
og varme.
varme.
dørene
Velkommen innom!
innom!
Velkommen

&
$"

%%%

#!

!
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Christian Høiby (snart 3)

Hvem?
Hva?
Hvor?

5 i farta
Ann-Turi Ford

synes Smørbukk er en flott båt. Sammen
med pappa Trond inntar han deler av
frokosten på benken der hvor Signalen
ligger. Genseren som Christian har på seg
har farmor strikket. Den har gått i «arv» i
familien og Christian er fjerdemann som
bruker den.

Fotograf Sandra Jensen

er journalist i Amta, og orakel på Nesodden.
Hun vet det meste om bygda vår, og det hun
ikke vet, finner hun ut av.
«Bladfyka» reiser om nødvendig helt til
Moskva for å finne ut av hvem som vinner
(vant) Melodi Grand Prix, og sendte fyldige
rapporter hjem da sambygdingen Alexander
Rybak vant hele stasen. Ann-Turi er urinnvåner og bor på Fjellstrand.

Fotograf Sandra Jensen flyttet fra Oslo til
Nesodden med mann og barn.
– Vi stortrives på Skoklefall, sier damen i
sort. – Her er det godt å bo.
Mange kunstneriske sjeler på Nesodden
kler seg i sort. De mest kunstneriske har
rød munn!

Anne Lise Økland

Sjur Sætre

Det var en venninne og kjærligheten som
brakte Anne Lise Økland fra Bislet til
Nesodden for 30 år siden. Venninnen ble
boende i byen, men Anne Lise kunne aldri
tenke seg å flytte tilbake til byen.
– Det får holde å jobbe der, sier «administrasjonsdama» i avisen Vårt Land. Nå har
dessuten venninna bestemt seg for å
følge etter. Bedre sent ...

bor i huset «Alabama» på Flaskebekk, og
bærer preg av det. Fyren er helt «Texas»,
og fullførte nylig Birkebeineren på
rekordtid. Sjur er urinnvåner, kun avbrutt
av en sommerjobb i Bodø, som varte i 15
år. Til daglig sitter han i «Norgesglasset»
i NRK, og er overbevist om at han har
landets morsomste jobb. Når vi hører
Sjur i radioen tror vi at han har rett.
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Vi ønsker alle våre blide passasjerer
en varm og solfylt vår og sommer!
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Signalen
kondolerer:

Jorun Karlsen
MNNH

Oddvar Sæborg er død

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale

En av «gullguttene» i det gamle AS
Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap
har gått bort, men i kjølvannet av
Oddvar ligger det bare gode minner.
Oddvar var medlem i «Gullklokkeklubben», en eksklusiv gjeng av trofaste
ansatte i NBDS, med 25 års fartstid.

Tørr og sliten
vinterhud?
Unn deg en ansiktsbehandling
som gir huden rikelig med næring
og fuktighet

Han begynte i selskapet i 1969, og jobbet
som billettør, matros og mannskapssjef.
Pensjonisttilværelsen tilbrakte han i
Ørebro i Sverige hvor sønnen Knut driver
danseskole. Han hadde imidlertid et godt
ankerfeste på Nesodden i sokkelleiligheten hos datteren Elisabeth. Derfra
kunne han se nesoddbåtene og sjekke
om de holdt ruta – og det gjorde de
alltid – pleide Oddvar å si.

60 min. ansiktsbehandling m/massasje kr. 675.Emilie Arneberg
Hud- og spaterapeut
Granholt, inng. Basic Hair
HUDPLEIE

tlf. 469 69 790

www
signalen-da.no

Vi lyser fred over Oddvars Sæborgs
minne.
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Mer enn 150 år på fjordene

Lysefjord
sightseeing
2011

med opplevelser som Preikestolen, «Fantahålå», Kjerag, gamle gårdsbruk, fosser,
geiter, seler, idylliske øyer og storslått natur. Guiding underveis.
Alle avganger i Stavanger fra Fiskepirterminalen!
Cruise med Turistbilferja

Rute Turistbilferja

Lysefjorden – fjord og fjell
Sesong: 2 turer daglig 25.6–28.8. Varighet: ca. 8 timer
Avreise: Buss fra Fiskepirterminalen kl 0800 og
Sandnes Rutebilstasjon kl 0820. Kjører Sirdal
cruise med Turistferja. Voksne kr 590,- Barn kr 450,Preikestolcruise
Sesong: Daglig 29.5–31.8 – lørdager i perioden
2.4–28.5 og 3.9–29.10. Varighet: 3 timer
Avreise: Fiskepirterminalen, Stavanger kl 1200.
Cruise til Preikestolen med fullt sightseeingprogram.

28.5–24.6

25.6–28.8

Fra Stavanger

10:00

Lauvvik

11:25

09:00 15:00

Forsand

11:40

09:10 15:10

Til Lysebotn

14:00

11:30 17:30

Fra Lysebotn

15:00

12:00 18:00

Forsand

17:35

14:20 20:20

Lauvvik

17:45

14:30 20:30

Til Stavanger

19:00

Opplevelse

DESIGN : GRAFICA HUNDSNES

Sesong

Skreddersøm

Anløp ved forhåndsbooking på Songesand og Flørli.

Bestilling og informasjon:
Det tas forbehold om ruteendring/prisendring

Barn kr 250,- Familiebillett 900,-.
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lysefjordsightseeing.no
Fiskepirterminalen, 4004 Stavanger –

Kjøttkaker med stua kål om bord
Fra venstre: matros Geir M. Iversen sin hånd,
maskinsjef Roger Andersen,
kaptein Erling Bruhjell, og vikarkaptein Bjørn
Gunnar Nervik
Foto: matros Helge B. Johansen

Matros Geir M. Iversen forsyner seg
med Nora s hjemmelagede.

Når mannskapene om bord i nesoddbåtene
«tar kvelden», inntar de sine måltider i
«messa».
Messa er velutstyrt og trivelig, og kokken

tryller frem måltider som bare de aller beste
restaurantene på Aker brygge kan matche.
Ikke rart at gutta smiler fra øre til øre.
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Matros Helge B. Johansen rører i gryta og tar
bilde av seg selv med selvutløser.
Det er gutten sin!

Gode gamle Huldra!
Ikke en trapp var ledig. Roger Bjørnstad (til
venstre) og Henrik Andersen spente sjøbein
og sto støtt.

Terje Winther, Tom Tellefsen, Torgeir Rødsand og Asbjørn Mo måtte ta turen til Lysaker via Oslo.
Firkløveret tok imidlertid turen med fatning, og var alle enige om at de hadde hatt en fin tur.

Når tekstmeldingen den 28. februar fortalte at Huldra, som gikk i reserverute (716)
på Lysaker måtte gå inn i nok en reserverute (601) ble det trangt om plassene om
bord i gode gamle Huldra.
Ikke et sete var ledig, og mange nye
bekjentskaper ble innledet.

Det er veldig hyggelig å registrere at ruteendringer på Nesodden stort sett blir tatt
med et smil.
Kanskje fordi det kunne vært verre. Om
bord i nesoddbåtene faller ihvertfall ikke
kjøreledningene ned. I dette tilfellet manglet Tideprinsen bare litt startgass.
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Well done! Matros Joachim Holand (til venstre) og Trossekaster Jan Erik Lundby fortøyer
gode gamle Huldra i lemmen på Aker brygge

I løpet av formiddagen gikk alt på skinner
(!) og Huldra kunne gjenoppta rute 716
samme ettermiddag.

Snart kommer de!

Foto: Helge B. Johansen

- cruiseskipenes anløp ut juni
Cunard Linjens flaggskip RMS Queen Mary II
er etter vår mening den vakreste «atlanterhavsdamperen» i verden. Hun er bygget for
fart og eleganse, og var med sine 151.400
ton det lengste, bredeste og høyeste passa-

sjerskipet som noen gang var bygget, da
hun ble levert i 2003. I dag er hun slått av
Royal Carribean International sine skip
Freedom of the Seas og Oasis of the Seas,
når det gjelder størrelse, men de er bare

og spesielle Aida ...
Foto: Helge B. Johansen

Foto: Helge B. Johansen

bygget for å ta med flest mulig passasjerer
og ser ut som flytende skoesker.
Queen Mary II ble bygget primært for
Atlanterhavsfart, og har en toppfart på
29.62 knop (54.86 km/t). I likhet med
nesoddbåtene er hun utstyrt med CODLAG
fremdriftssysten, en kombinasjon av dieselelektrisk og gass. Hun har 15 restauranter, 5
svømmebasseng, casino, teater, kennel(!) og
utallige andre tilbud.
Queen Mary II er et syn, og vi gleder oss til
hun kommer på ny «Oslovisitt».

Vakre Queen Mary II kommer ...
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Bukkene Bruse fra Sør Afrika

Signalen ser ikke bort fra at Flaskebekksenteret kommer til å tilby både geitekjøtt
og geitevin i tiden fremover.

Tenk at de har sin egen versjon av eventyret om Bukkene Bruse i Sør-Afrika!
Eventyret er en sann historie fra virkeligheten, og ble nylig presentert for en lydhør
og engasjert forsamling på Flasken Mat og
Vinstue.

Goats do roam red
Eventyret om Bukken Bruse i Sør Afrika
begynner med at rabagastene Jason og
Justin slipper løs en flokk med geiter.
Geitene forviller seg inn i vingården, og spiser bare enkelte av bærene, og som alle
vet, geiter har god smak (og smaker godt
de også). Bare spør trollet!

Fagkunnskapen om geiter er
imponerende høy på Nesodden.
Øyvin Jerpetjøn slo til med høy glassføring.

Pappaen til Jason og Justin, vinbonden
Charles Back så dette, og eventyret ble plutselig virkelighet. Druesorten som geitene
spiste ble håndplukket og fermentert, og
snipp, snapp, snute, etter ti måneder på
gamle franske eikefat, var «Geitevinen» ute!
Nå har «Geita» funnet veien til en butikk
på Skoklefall, og en vinstue på Flaskebekk,
og hvem vet? Kanskje finner Bukken Bruse
veien også til deg!
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Nina Titten
Brandt-Kjelsen
falt pladask for
Bukkene Bruse.
Tor Ove BergEriksen noterte
flittig, mens
foredragsholderen fortalte
eventyret fra
Sør- Afrika.

Ny NOx-avtale mellom Miljøverndepartementet og næringslivet

tet en stor takk til norsk næringsliv som
viser vei i miljøpolitikken, og er tidlig ute
med å ta i bruk ny teknologi.
– NOx-avtalen viser at samarbeidet med
næringslivet fungerer og gir konkrete resultater. Nå viderefører vi avtalen og sikrer at
Det er ikke hver dag to statsråder og femten
samarbeidende
næringsorganisasjoner
møtes på nesoddbåten.
Rett før jul var det rene 17. mai-stemningen på M/S Tidekongen.
Tide(nes) NOx-avtale ble undertegnet, og
rammen for seremonien var en vinterpyntet hovedstad, og en gassdrevet ferje.
Miljøverndepartementet og næringsorga-

nisasjonene underskrev en ny NOx-avtale
som skal sikre at Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn innen
utgangen av 2017.

Farlig med gass?
Miljøvernminister Erik Solheim svarte selv
på spørsmålet ved å henvise til at det går
båter på gass midt i hovedstaden. Han ret51

Hege Næsheim er leder av julekomiteen, og
Tove Slinde er leder i Nesodden kunstforening.

Nå også

Vi har kuttet “momsen” på alle
nøkkelhullmerkede produkter fram
til 1. juli, og oppfordrer politikerne til
å komme på banen og sørge for at
sunn mat kan bli billigere for alltid.

‘MOMSKUTT’
– alle nøkkelhullprodukter

Fakta om nøkkelhullprodukter

Ja,

til billigere
sunn mat!

• Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning
for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere
alternativer innen ulike produktgrupper.
• Nøkkelhullet setter krav til mintimumsinnhold av fiber
og maksimumsinnhold av fett, sukker og salt.
• Velger du matvarer merket med nøkkelhullet, blir det
enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold.

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!”
Send sms, MOMSKUTT NAVN! til 2404.
Scan med mobilen her eller se momskutt.no

7-23 (også lørdag)
KIWI Flaskebekk

Susan skrev tekster for billedkunstneren Peter
Esdaile, og har laget en egen nisje i veggen
Pakkeutlevering
Hjertestarter fra
forMedisinutsalg
hans maleri «Om
å søke i blinde»
Blostrupmoen
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Norge vil redusere sine utslipp med ytterligere 16.000 tonn i perioden 2011-2017.
Dette kommer i tillegg til de ventede reduksjonene i vegtrafikken som følge av nye
utslippskrav og utskifting av bilparken, sier
miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Fyrer med ved

I 2008 undertegnet Miljøverndepartementet og næringsorganisasjonene den første
NOx-avtalen, som innebærer at de årlige
NOx-utslippene reduseres med 18.000 tonn
innen utgangen av 2011. Den nye avtalen
vil bety en ytterligere reduksjon på 16.000
tonn fra skip, fiskefartøy og andre kilder
som omfattes av avtalen.

Sandra Jensen fyrer med ved, mye ved.
Veden kommer i vedsekker, og vedsekker
kan det bli kjole av.
Den kreative damen jobber med film og
foto, og hva
er mer
naturlig
enn å lage
en kjole av
vedsekker
når man
skal på
Lady Gagakonsert.

Sort
dame
Mange på
Nesodden
kler seg i
sort, men
det er bare
Sandra
Jensen som
har røde
sko og
rød veske.

Hva er NOx?
Nitrogenoksider (NOx) er avgasser som
fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av
bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.
NOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje og gass. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr,
blant annet bruk av katalysator, som har
redusert NOx-utslippene fra veitrafikken.

Nils Aasland - Telefon 66 91 18 97
post@nils-aasland.no - Nesoddparken
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Forrige nummers ordlek ble igjen en suksess
– det er mange dyktige folk som leser
Signalen! Vi har fått inn mange riktige
svar og flere hyggelige tilbakemeldinger
fra våre trofaste lesere.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!

Andreas Lunnan

STORT NØTTETRE
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2. Overfør bokstavene til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

Slik løser du oppgaven:
1. Finn løsningen på stikkordet og skriv
denne inn i øverste diagram

FYLL UT OG FINN LØSNINGEN: ⬇
1

2

3

4

5

9

8

7

6

LØSNING FORRIGE NUMMER: ➡

11

10

3. I diagrammet under vil det vokse fram
et slagord eller et sitat etter hvert
som du finner svaret på stikkordene
på forrige side – og fyller ut «gaten»
nedenfor.
Lykke til!!

13 14

12

15

16 17

18 19

20 21

Julenissen kom tidlig i år;
hurtigbåten er tilbake og
endelig kommer man raskt
hjem til kveldskosen
igjen.

Gavekort
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.
Løsningen «klippes ut» og sendes i en konvolutt til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller sendes
med e-post med navn og tlfnr til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfrist: 11. mars 2011.
Navn: .......................................................................................................
Adresse: ...................................................................................................
Postnr. ........................-sted:....................................................................
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Else-Britt

Vinner
Vinneren av denne
av gavekort hos
oppgaven, vil få et
FLASKEN
gavekort på kr 500,–
Café og Vinstue
som kan brukes hos vår annonsør

i forrige nummer er:

Hannibals Hybels

Roy Busch
Nordre Frogn
Vi gratulerer!!

På Aker Brygge

Tips når du reiser
elektronisk
Hold kortet i ro foran merket på
kortleseren til det piper. Ikke ”vift”
med kortet.
På singelbuss: Gå på foran hos
fører for å lese av kortet.
Ved kjøp av billett: La kortet ligge
til billetten er lastet ned.

Ruter 3-2011

Ved feilmelding, les av kortet igjen
ved neste anledning.
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Vedhogst

En kjempe må gi tapt for motorsagen til
Thor Bjørn Lie.

man så heldig at naboen skal felle en bjørk
eller to, er det rene julekvelden!

Bak do
På Nesodden er vi så heldige at de fleste av
oss kan bli selvforsynt med ved, hvis vi gidder!
Langs kraftlinjer, veier, lysløperer og hogsfelt kan man sikre seg vinterveden, og er

Ikke bare én, men to av skogens kjemper
skulle felles på Ommen, og Signalen var med.
Bak Norges største utedo (en 16-seter!), på
eiendommen «Sofienlund», som i sin tid
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Den ene bjørka er felt, og «bakkemannskapet» jubler. Trond Hellerud, Else Liv Skaar,
Bente Lie, og Thor Bjørn Lie.

var feriekoloni for «de snilleste guttene på
sovesal én», har de to kjempene kost seg,
og vokst seg store i 110 år.
Oppvekstvilkårene er gode i umiddelbar
nærhet av en utedo, og bjerketrærne var
derfor spesielt frodige. I vinter måtte de
imidlertid melde pass for Thor Bjørn Lie sin
motorsag, og ligger nå til tørk bak utedassen, for å bli neste vinters fyringsved.

Det brakar mellom
de syv fjell

Stopp tyven(e)

av Knut Lorentzen

Så meldes det endelig om at den tidligere
nesoddbåten MS BAMSE BRAKAR skal inn i ny tjeneste. Bamsen har ligget i opplag i Horten siden
juli 2009. Etter det vi har fått rede på skal båten
nå inn i tjeneste i Sognefjorden og områdene der
omkring med turister. Signalen ønsker bamsen
god tur vestover, tilbake til det området den opprinnelig kom fra.

Foto: Matros Helge B. Johansen, M/S Tidekongen
(som vurderer å offentliggjøre bildet av tyven)
Enkelte av leiderne (trappene) om bord i
Nesoddbåtene er sperret med kjetting.
Kjettingen «krokes» med en sjakkel, og sjakler er
åpenbart kjekt å ha (ta).
Her har tyven forsynt seg med sjakkelen, og erstat-
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tet den med en tautamp.
Det er nesten ufattelig hva noen tar seg tid til, og
gjør seg til kjeltring for.
Vi håper at tyven får klump (og sjakkelen) i halsen!
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Våre åpningstider:
Mandag - fredag
Meny og Jernia
Lørdag

10 – 20
9 – 20
9 – 18

www.tangennaersenter.no

1½ TIME GRATIS PARKERING
HUSK Å TREKKE LAPP!
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