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Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

VELKOMMEN TIL THE FERRYMAN BAR PÅ
AKER BRYGGE!
Kunne du tenkte deg en forfriskning eller tre
på en klassisk brun pub? Da er The Ferryman
stedet for deg.
Vårt lune lokale er bygget med tanke på en
rolig stund og gode samtaler.

The Ferryman, eller Fergemannen, har
mange referanser opp gjennom historien.
Manannan var den keltiske fergemannen.
Han fraktet de døde til landet hvor man
igjen fikk liv, og levde som evig ungdom.
Stranden 53 på Aker Brygge
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Vi kan dessverre ikke sjenke deg evig liv, og
det er lite trolig at vi ror deg hjem til
Nesodden igjen, men du er velkommen til en
rolig og behagelig pubkveld hos oss her på
The Ferryman.

av Signalen kan du lese om John og hans
observasjoner, og om stedet hvor han og
hans forfedre har bodd i generasjoner, en
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kommer ærfuglen, og så kommer grågåsa,
og så blir det vår.
I år kom den rekordtidlig, den tidligste og
flotteste i manns minne. I dette nummeret
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Noen bedre?

Matros Espen Olsen lurer på om det er noen som kan blåse større såpebobler enn han.
Han påstar at han innehar verdensrekorden.
Noen bedre?
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Brannmann i fyr og ﬂamme
– Jeg ble nesten født inn i brannvesenet,
forteller John Aavitsland.
Far var med i det frivillige brannvesenet på
Nesodden, selv begynte jeg som aspirant
som 17-åring, og var brannmann helt til
det
kommunale
brannvesenet
på
Nesodden ble lagt ned. Nå går det i diesel,
fyringsolje, og fotografering. Fyren er et
fyrverkeri av en fotograf, med motiver og
farger som tar pusten fra folk flest.

Kameraet som John fikk i 60-års presang av sin gode venn Pål Moen ble brukt som reportasjekamera under 2. verdenskrig.
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På nettstedet www.pixoto.com ligger det bilder fra førti tusen fotografer. En av dem er
John Aavitsland. Ett av Johns bilder ble kåret
til det åttende beste i 2012.

Radarparet Pål og John
– Det var i 1968 at interessen for fotografering ble til. Pål Moen og jeg gikk i samme

klasse på Nesoddtangen skole og kjemitimene synes vi var spennende. Vi lagde kontaktpapir av gamle 6x6 negativer, fremkalte
bilder, og fikk lov til å lage mørkerom på

skolen. Som motydelse for mørkerommet
underviste vi i foto som valgfag, 4-5 timer
per uke. Det var tider, forteller John og mimrer om en spennende og hyggelig tid, sammen med bestekompisen Pål.
Vennskapet har vart i alle år, og gaven fra
Pål til Johns 60-års dag var selvfølgelig et
kamera.

Digital verden
– Det var min kone Yngvill som kjøpte et
digitalt kamera til meg. Før det brukte vi en
formue hvert år på å fremkalle familiebilder.
Nå kan jeg knipse så mange bilder jeg vil, og
slette i vilden sky. Den digitale fotoverden er
et eventyr! Mine bilder ligger på nettet og
responsen er enorm. Jeg har hatt over 10
millioner treff på nettet. I tillegg har jeg
hatt ni separatutstillinger og en rekke reklameoppdrag, bl.a. for Coca Cola.

Hans Sørensen er blånisse, og ansvarlig for
bålet og kaffekokingen i Gapahuken, et
ansvar
han erhos
segJohn
meget
bevisst.
Stua
hjemme
er (selvfølgelig)
utsmykket med noen av hans vakreste bilder.
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Hobbyen har etterhvert blitt en hyggelig
bigeskjeft, og en kjærkommen avveksling
fra diesel og fyringsolje. Det beste er imidlertid alle de hyggelige tilbakemeldingene
jeg får. Folk sier at de blir glade når de ser
bildene mine, tenk det!

Luft, land, og vann
Johns bilder er tatt i Guds frie natur, mye
natur. Han kan vente i dagevis på det rette
lyset, og på den rette stemningen som han

ønsker å formidle. Det er som om han kommuniserer med naturen, og får frem hva
naturen ønsker å si oss.

stemning» av Grieg, og Tidemand og Gude
hadde slått stiften eller tatt hallingkast dersom de hadde sett Johns bilder.

Bildene hans er like sterke som «Morgen-

Motivene finner han helst langs kysten, selv
om slekta på farsiden kommer fra innlandet
(Evje) på Sørlandet, og han selv bor langt
ute på «prærien» i Nordre Frogn.
Favorittområdet i Norge er Lofoten, men
hele kystlinjen fra svenskegrensen til kysten
Lindesnes Åna Sira, og videre nordover er
besøkt enten per bil eller på egen kjøl.
Familien har etterhvert anskaffet et egnet
fartøy for fotografering, en båt som er i
bruk nesten hele året.

www.båtinteriør.no
Da familien kjøpte båt slet de med å finne
ting og tang til å ha i båten. Da etablerte de
like godt Båtinteriør AS.
Nå selger de puter og kopper, bestikk og
annet «stash». Staselige produkter i maritim
stil, som passer om bord i alt som flyter.

i Galleri 1952 på Gulbjørnrud printer John ut bildene sine og rammer dem inn. Dette motivet er
hentet fra Presteskjær på Nesoddens østside.
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Varene bestilles på nettet og leveres via posten. Eller per tankbil dersom båten skal fylles med diesel i samme slengen.

Velkommen innom til ny og spennende mat
– både norske og kinesiske retter!
Restauranten kan leies for store
selskap på opptil 60 personer,
som konfirmasjoner, bryllup, etc.

K

ASKEBEK
L
F Nesodden

tirs – tors: 14-22 • fre - lør: 13-23
søn- og helligdager : 13-22 • mandag stengt

tlf. FLASKEBEKK
66 91SENTER
48 20
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Påskerute 2014 for linje 602 Oslo – Drøbak
Fredag
12. april

Onsdag
16. april

Aker brygge

1712*

1400

1000

Drøbak

Nesoddtangen

1737

1415

1015

Flaskebekk

1740

1418

1018

Sjøstrand

1743

1421

Ildjernet

1747

1425

Billetter

Lørdager og alle helligdager i påsken
12. – 21. april

Billettpriser fra Oslo til

Soner

Med/uten ombordtillegg

1440

Nesoddtangen t.o.m. Aspon

2 soner

Kr. 70 / kr. 50

Oscarsborg

1450

Håøya t.o.m. Drøbak

3 soner

Kr. 90 / kr. 70

Håøya

1455

1021

Aspon

1500

1025

Fagerstrand

1505

Ommen

1035

Lågøya

1510

Fjellstrand

1040

Søndre Langåra

1515

Søndre Langåra

1050

Fjellstrand

1525

Lågøya

1055

Ommen

1530

Fagerstrand

1100

Ildjernet

1540

Aspon

1105

Sjøstrand

1543

Håøya

1110

Flaskebekk

1546

Oscarsborg

1115

Nesoddtangen

1550

Drøbak

1125

Aker brygge

1605

Barn/honnør halv pris
Har du gyldig billett for Oslo (sone 1), betaler du bare et sonetillegg.
Unngå ombordtillegg ved å kjøpe billetten på forhånd!
Billetter selges på Ruters automater og salgssteder, Narvesen m.fl.
Med app’en RuterBillett kan du kjøpe billett med mobiltelefonen din.
Ved tilbakereise mot Oslo er det ikke ombordtillegg.

Vi ønsker alle våre reisende
en god påske!
Er båten forsinket? Du kan abonnere på SMS-varsling for linje 602 ved å sende
NORLED VARSLE 2067 til nummer 2077 (kr. 1,–), eller last ned app på varsel.norled.no.
Ordinær sommerrute begynner 22. april, med to avganger til Drøbak lørdag/søndag.

* = Ta linje 601 fra Aker brygge og bytt båt på Nesoddtangen.

PÅSKERUTER
t.o.m. Aspon

H
H

2 soner

Kr. 70 / kr. 50

Mandag,
tirsdag og
onsdagKr.i90påsken:
Det kjøres hverdagsrute med de endringer som fremgår av rutetabellene.
t.o.m. Drøbak
3 soner
/ kr. 70
Barn/honnør
halv
pris
Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag:
Det kjøres søndagsrute.
Påskeaften: Det kjøres lørdagsrute.
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Yngvill Dal Aavitsland og datteren Michelle
viser gjerne frem familiens «båtprodukter».

Leverer diesel hvor som helst!
– Det hender at vi må ringe til John, sier
matros Jan-Erik de Bruyn Lundby om bord i
M/S Baronessen.
Til daglig får vi diesel direkte fra Statoil, men
dersom vi må kjøre full fart på
«Drøbakruten» må vi etterfylle, og da er
John Aavitsland god å ha. Han levere, hvor
som helst, når tid som helst. Han kjenner alle
bryggene vi anløper bedre enn sin egen
bukselomme!

Allsidige John Aavitsland har slukket branner og kjørt drosje, vært vaktmester og vedlikeholdssjef, spilt Konge i Fjellstrand skoleteater og sittet i kommunestyret på Nesodden i 12 år.
Nå kjører han tankbil og fotograferer. John er Nesoddens Espen Askeladd.
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Nye ferjer til Norled
Med pomp og prakt ble Norleds nye gassferje «MF Ryfylke» døpt 18. desember.

av Jan-Erik de Bruyn Lundby

«Ryfylke» er den ene av to gassferjer som
skal seile i ruta mellom Stavanger og Tau.
Den andre ferjen som skal trafikere sambandet heter «MF Hardanger» – og begge
er ferjer som kun bruker gass som drivstoff
(ingen diesel back up), og er de første i verden som kun har denne løsningen.
Navnene på disse flotte ferjene henspeiler
til den første dampbåten DSD eide
(Ryfylke) og Hardanger var den første
båten HSD eide.
Selve dåpen var lagt til kaien utenfor
Stavanger konserthus og ble avsluttet med
en konsert hvor Vamp spilte. Passasjerene i
Tau-sambandet kunne kjøpe billetter til
konserten for kr 100,–, og alle billettinntektene fra konserten gikk uavkortet til
Folke Hermansens fond til fremme av
kreftforskningen ved Stavanger universitetssykehus.

MF Ryfylke foran Stavanger konserthus

11

Fllas
Fla
ask
ske
keen
Lun
Lu
uns
nsj
sj og Vi
Vin
ins
nsst
stue
ttuue
Flasken Lunsj- og Vinstue, Flaskebekk senter, www.flasken.no tlf. 66 91 74 00
På Flasken lunsj- og vinstue
kan du nyte spennende retter og godt drikke i
hyggelige omgivelser både uten- og innendørs.
Skiftende kunstutstillinger på veggene skaper en lun
og god atmosfære. Vårt nybygde selskapslokale kan
du leie til private og lukkede selskaper. Arrangementer som julebord, private tilstelninger, firmafester, kurs og konferanser med opptil 60 deltakere
passer godt inn i disse lokalene der det finnes AVutstyr, musikkanlegg, egen bar og kjøkkenavdeling.
Følg oss på facebook eller på www.flasken.no
for oppdatering av alle arrangementer vi har
som konserter, utstillinger, vinsmaking m.m.
Velkommen til QUIZ hver torsdag kl. 20.00!
Vi viser Premier League og Champions
League kamper på storskjerm!
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Tjelden - det sikreste vårtegnet
i fjorden
«Tjelden har
kommet» var
meldingen som
tikket
inn søndag
morgen,
den 9. mars – og det er
ny rekord, sier John Knudsen, selvutnevnt
skrotnisse og fjordentusiast.
Ikke mange kjenner fjorden bedre enn
John, han er enten på, eller ved fjorden
hver eneste dag.
Året rundt!

Orebukta
– Det var oldefar, Knut Syversen som kjøpte Orebukta, forteller John. Han kom fra
Odalen, og traff ei jente på Fagerstrand.
Oldemor kom fra Langfjell og sammen
bosatte de seg i bukta. Orebukta ligger
mellom Nordstrand brygge og Svestad, like
ved siden av den nedfalne brygga tilhørende Nordstrand Steinbrudd/Stange
13

Eiendom. Derfra ble det i sin tid skipet sand
og stein, men virksomheten ble lagt ned
tidlig på 1970-tallet.

ikke sine egne øyne. Så tidlig har han aldri
observert det sikreste vårtegnet i fjorden. I
år rakk tjelden nesten å bli med på feiringen av «kvinnedagen» i Oslo.

Orebukta er en idyll man må til Sørlandet
for å finne maken til, med en solid molo
som beskytter mot sydvesten. Brygge, båtslipp og naust er møysommelig bygget av
fire generasjoner Knudsen, fra far til sønn.

Tjeld
– Den første trekkfuglen som kommer er
tjelden, forteller John, som har ført dagbok
over sine fugleobservasjoner i årevis. To, tre
dager etter tjelden kommer hettemåka, og
så kommer grågåsa.

I dagboka har John oversikt over fugl, fisk,
og dieselpriser. Grønn diesel kostet to kroner
og sekstifire øre i 1994, nå koster den over ti.
Det liker John dårlig.

Den 21. mars i 1998 satt det 50 tjeld på
Småskjær, og den 14. mars i 1999 observerte jeg 200 tjeld på Nesoddtangen.
Den 17. mars 2010 satt det 30 fugler på
Høvikskjæra, men de holdt på å fryse seg
forderva, det snødde og tjelden gjemte seg
så godt den kunne i fjæresteinene.
Årets observasjon gjorde John på Bygdøy
den 9. mars, han hadde vært på et lite «fiskerlag» innerst i fjorden, og trodde nesten

– Dette er hybelen min, sier John. Jeg har
bygget den selv, og bruker den hele året.
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Røykovnen stammer fra en kollisjonsskadet
buss. Mangeårig praksis hos Urianstad gjør
at John lager det meste selv.

NE SODDEN

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
«Vaktmesteren» i Orebukta er hodet av en steinbit, den skremmer de fleste!
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Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Orebugten
Orebugten

av Harald Lorentzen

Bosettingen på eiendommen Orebugten
strekker seg tilbake til tidlig 1880-tall.
Plassen ble kjøpt av strandsitterfamilien ca.
20 år senere og samme familie har bodd
her i over 130 år. Den opprinnelige eiendommen er i dag delt i to, Orebugten og
Karlshøi.
Maren Petersdatter var født i 1847 på plassen Langfjeld på Fagerstrand. Hun ble gift
med den syv år yngre Knud Syversen som i
1873 hadde kommet flyttende til Nesodden
fra Sør-Odal. Foreldrene til Maren bodde
på Langfjeld på Fagerstrand, og det var
også dit Knud hadde kommet. Det hastet
nok med å stelle til bryllup i 1875, for det
første barnet, Sigurd, var på vei.
Knud og Maren Syversen hadde nok allerede bodd her i Orebukten et års tid da de
den 15. juli 1881 inngår forpakningskontrakt med enken Maren Johansen på småbruket Graneruddalen, om bruk av et
område nede ved fjorden. Plassen fikk nav16

net «Orebugten» som kommer av trenavnet or eller older.
Da enken i Graneruddalen døde i 1891, ble
kontrakten med Knud Syversen i
Orebugten arvet eller overdratt til hennes
barn Petter, Marie, Mathilde og Jørgen
Dalen.
I folketellingen for Nesodden for året 1891
heter det at Knud Syversen forpaktet et lite
jordstykke, at han er hustømmermann og
isarbeider.
Først i år 1900 ble Orebugten skilt ut fra
hovedbølet Graneruddalen, men skjøtet
ble ikke tinglyst før i 1905. Knud Syversen
betalte 400 kroner for tomt og hus i
Orebugten.
Da hadde han leid eller forpaktet det i 20
år!
Her nede i den vesle stua vokste det opp en
barneflokk på seks pluss ett pleiebarn.
Knud Syversen døde 11.11.1911, bare 57 år
gammel, mens hans kone Maren levde til
1922 og ble 75 år. Hun hadde da bodd i
Orebugten og de siste årene på Karlshøi, i
tilsammen 41 år.

John Knudsens farfar, Karl Johan Knudsen,
ble født 26. april 1882. Han var det første
barnet som ble født etter at foreldrene
hadde bosatt seg i Orebugten. I 1910 bor
han hjemme, og er dekksgutt på nesoddbåten «Drøbak».
I 1911 flyttet han til Kristiania og giftet seg
med Marta Antonie Pedersen, født i 1877.
Hun arbeidet som butikkjomfru i Schweigaardsgate 92 og de giftet seg 22. oktober
1911.

Klær til gutter
og jenter fra 0-14 år
VI HAR BL.A. MERKER SOM:

Phister & Philina
Reima
LilleLam
Memini

I april 1913 fikk de sønnen Anker Gilbert
Karl Johan Knudsen.

Orebugten blir delt
I 1911 dør Knud Syversen. Enken Maren og
deres sønn Georg blir boende i Orebugten.
Karl bor nå i Kristiania, mens Sigurd og
Emma på dette tidspunktet har bosatt seg i
Boston, dit Signe nå også drar.
I 1917 deles eiendommen i to, Karl overtar
den nordligste delen av eiendommen som
han kaller Karlshøi, mens Georg blir boende
nede i Orebugten. Enken Maren dør i 1922
og sønnen Georg dør barnløs i 1938.
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Nova Star
Joha
og
Lilleba

Velkommen til:
Kapellveien 84 • Flaskebekk Senter
Telefon 66 91 73 19 • www.sebrabarn.no

Tredje og fjerde generasjon
i Orebukten
Karls eneste barn, Anker Knudsen, ble gift
med Astrid. De traff hverandre i Oslo, og
flyttet inn i huset i Orebugten. Her fikk de
barna John i 1948 og Anne i 1952 før de flytter opp til Karlshøi på midten av 50-tallet.

Da Anker og Astrid flere år senere selger
Karlshøi, beholdes Orebugten i familiens
eie, og sønnen John blir boende der. Han
gifter seg med Ellen Aas og flytter over til
Nordstrand.
I Orebugten, som John nå eier, er båthavna
forbedret og bygget ut og i bruk hele året.
Med flott tresnekke, sjark og slipp minner

Orebukten i 2012
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havna mest av alt om et sørlandsk fiskersted.
Etter at steinbruddet la ned driften på slutten av 1960-tallet, forsvant all forurensning
med støv og støy, og miljøet ble helt forandret, og man kan med rette si at
Orebugten nå har blitt en idyll.

Siste reis fra Flaskebekk
Mens solen sto opp på selveste Luciadagen, fredag 13. desember 2014, gikk
lemmen ned for passasjerene fra Sjøstrand
og Flaskebekk for siste gang.
Det ble en vemodig avskjed med båt og
mannskap, men «siste reis» ble markert
med pepperkaker og kaffe, avskjedsklemmer og presanger.
En epoke er slutt, og Nesodden har mistet
en del av sin sjel.

Sverre Berg bor i Skoklefald terrasse, langt
fra Sjøstrand brygge. Han kunne med fordel tatt bussen, men har i over tre år tatt
båten fra Sjøstrand. - Riktignok med livet
som innsats enkelte ganger, fordi veien
ned til brygga verken blir brøytet eller
strødd, men du verden for en opplevelse.
Livet blir ikke det samme uten båten!

På Flaskebekk brygge ventet folk og dyr på «siste båten».
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En institusjon
– Jeg har reist fra Flaskebekk brygge siden
1981, forteller Astrid Løvaas med gråten i
halsen. Jeg har opplevd en tid med herrer i
poplinsfrakk og hatt, og reiser nå sammen
med de samme herrenes sønner og døtre.
Dette er ikke bare synd for de av oss som i
årevis har brukt båten, men for hele lokalsamfunnet. En institusjon har blitt borte!

Kapteinene Per Håkon Enoksen og Rolf Møklebust har en fantastisk arbeidsplass på «brua» på
Baronessen. De synes det er synd at morgenturene til Sjøstrand og Flaskebekk nå er historie.

Sverre Berg var den første passasjeren som
fikk kaffe og pepperkake av mannskapet på
Sjøstrand brygge. Han er alltid førstemann,
sier maskinsjef Bjørm-Erik Våge, matros Olav
Pettersen, og kaptein Rolf Møklebust.

Ny avgang fra Tangen
– Problemet er at vi er for populære, sier
gutta om bord i Baronessen spøkefult.
«Alle» vil til Lysaker, og ikke alle reiser med
20

de tidligste avgangene. - Mens vi på de tidligste avgangene har hatt god kapasitet,
har det på 07.40 og 08.20 tidvis vært
smekkfullt. Med den nye avgangen klokken 08.00 håper vi at problemet er løst.

Ihvertfall inntil videre. Utviklingen av
Lysaker og Fornebu-området tilsier imidlertid en enda større etterspørsl etter båtskyss

over fjorden. Ruter og politikerne må følgelig få fortgang i planene for utvidelse av
båttilbudet.

produkter
Økologiske og naturlige

av høy kvalitet

Velkommen l

Einar Staff er kanskje den største kaffeeksperten på Nesodden. Flasket opp på kaffe i familiefirmaet «Kaffe
Staff», og med lange studieopphold på kaffeplantasjer i Brasil bak seg. Han er overbevist om at ingen kaffe
i hele verden smaker bedre enn morgenkaffen om bord i Baronseesen fra Flaskebekk brygge. Fra vanligvis
velinformet hold har Signalen fått vite at han i kjent Flaskebekk-stil nå vurderer å stifte et nytt rederi og
kjøpe ny kystbåt. – Med nye motorer i MS Innvik skal vi kjøre ring rundt Baronessen, sier spøkefuglen som
innehar den uoffisielle Norgesrekorden med båt fra Flaskebekk til Aker brygge.
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din miljøbukk på Nesodden

Tangen Nærsenter, (ved siden av frisøren) - Tlf 66 91 48 84

Trygve Steinert har reist fra Sjøstrand så
lenge han kan huske. Fredag 13. desember
skulle han egentlig ikke reise, men tok turen
likevel. Trygve elsker båten, og pepperkaker! Dette ville han ikke gå glipp av.

Ina Marie Martinsen, ektemannen Rune
Sæthren, og datteren Maria Sæthren
Martinsen hadde med avskjedspresang til
mannskapet. Deilige belgiske trøfler og en
følelsesladd avskjedshilsen.

Solen står opp for den siste avgangen fra Sjøstrand og Flaskebekk
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Astrid Løvaas tok i sin tid båten fra
Flaskebekk sammen med Thoralf Sætre.
Etterhvert overtok sønnen Sjur (foran) sin
fars plass på båten. Setene på nesoddbåtene
har gått i arv i mange generasjoner!

Gode, gamle busser
Johns Treiders Veteranklubb Nesodden ble
etablert i 1993 og har 60 medlemmer.
Klubben har 5 busser og holder til i bussdepotet på Fagerstrand. Felles for medlemmene er en utenom det vanlige interesse
for gode, gamle busser.
Treider-busser.
Fra perioden 1969-1989.

Ildsjeler og entusiaster

Pål Arne Jannang, Ragnar With Sørensen, Espen Riis-Andersen og Frederick Nordahl er gode
busser.
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– Det er nedlagt en nesten ufattelig dugnadsinnsats i klubben, forteller Espen RiisAndersen. Selv om han er urinnvåner på
Nesodden er han en «fersking» i klubben,
og han er imponert over den jobben som er
gjort av klubbens ildsjeler og entusiaster.
En av klubbens busser vant prisen for den
best restaurerte 1970-tallsbussen på et
nasjonalt stevne i Ålesund. Firetusen dugnadstimer ble lagt ned i restaureringen av
den gamle sliteren, som er klubbens stolthet og «lederbuss». Den kjører først når
veteranklubben viser seg frem, og tar gjerne en «Harrytur» til Sverige når medlem-

Med 30-dagersbilletten
på mobil er det én ting
mindre å huske på
Vi sender deg nemlig
en varsling 24 timer
før billetten din utløper,
slik at du med et par
tastetrykk kan fornye
den i tide.
Kjøp 30-dagersbillett
med RuterBillett-appen
i dag.

RuterBillett

RuterBillett
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«Brønnvogn» var betegnelsen på Arna-bussene som kunne ta med rullestoler og barnevogner. Brønnvogna var banebrytende for
rullestolbrukere til og fra Sunnaas sykehus
og kjørte på Nesodden fra 1981 til 1989.
Espen Riis-Anddersen er styreleder i Johns
Treiders Veteranklubb Nesodden, og viser
stolt frem vogna.

Scaniaen på gamle trakter, på Fagerstrand.

mene har lyst på egg og bacon. Motoren er
i tipp topp stand, det har klubbens Reodor
Felgen sørget for. Fagerstrand-gutten
Frederick Nordahl som til daglig kjører
bergingsbil elsker å skru motor, bussmotor!

Norsk buss i Afrika
– Jeg tok busslappen i Marinen, forteller
Pål Arne Jannang, som har bodd i Afrika i
10 år.
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Interessen for gamle busser ble for alvor
vekket i Port Sudan, der sto jeg plutselig
foran en gammel norsk buss, og da var det
gjort.
– Det er flott at gamle busser kan komme
til nytte i Afrika, men det er flott at vi kan
ta vare på noen her hjemme også, sier
drammenseren som kjører turbuss og mekker så ofte han kan.

Stevner og treﬀ
Årets begivenhet for gode busser er
Rutebilhistorisk Forenings nasjonale treff.
I år går stevnet av stabelen på Hamar i
Pinsehelgen, og Espen Riis-Andersen håper
at Johns Treiders Veteranklubb Nesodden
kan delta med alle sine fem busser. Stevnet
samler busser og entusiaster fra hele landet, og det er bare å ta kontakt med klubben dersom man har lyst til å bli med.
– Skal du gifte deg, døpe et barnebarn,
eller feire svigermor er det bare å kontakte
oss, sier Espen. Dersom arrangementet er
spesielt nok kan vi påta oss kjøreoppdrag.
Økonomisk er vi avhengige av bidrag fra
våre dedikerte medlemmer.
Vi er på nettet og på fjesboka, sier formannen som er IT-konsulent og besatt av gode,
gamle busser.

Ragnar With Sørensen har mange år bak rattet i Follo Busstrafikk. Nå kjører han skolebuss i
Bærum, og veteranbuss på Nesodden. Et liv uten et bussratt er utenkelig for Ragnar, som synes
at gamle busser er best.
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Ferryman – den eneste «brune» puben på brygga
Lunt mellom den ene gourmetrestauranten
etter den andre, ligger Ferryman.
Puben serverer verken kaviar eller østers,
men du kan gjerne ta med nistepakken
eller bestille takeaway fra en av restaurantene i nabolaget.
Rimelige forfriskninger har «Ferjemannen»
derimot nok av, ekstra rimelige dersom
man er ferjepassasjer og bor på Nesodden!

Kitty er fagforeningspamp og stamgjest på Ferryman. I tillegg er hun Norgesmester i
Trossekasting og har lang fartstid som passasjer på Nesoddbåtene.
Oddgeir Hatlemark er fra Sykkylven og jobber som Controller hos Olav Thon. Han forteller at
han «dreiv i land» på Nesodden, og er bosatt på Alværn. Oddgeir tar gjerne et beger på
Ferryman før han skal på ferjetur i Oslofjorden.
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Wilfred Mørch og Eva Mimmi Lund har ofte
sin «kvalitetstid» på Ferryman. - Over et glass,
eller to snakker vi om dagen og om hva vi
skal ha til middag. Her roer vi oss ned, sier
paret som er stamgjester på Ferryman.

Tre kompiser
Det er tre kompiser som driver puben. De
savnet et «brunt» alternativ på brygga, og
leide like godt puben av Norwegian
Property.
Ikke nødvendigvis for å tjene penger, men
for å ha et hyggelig sted å møtes, et alternativ til alle de «hvite dukene« på Aker
Brygge og Tjuvholmen.
På Ferryman er det ikke duker i det hele
tatt, men bord med flekker og bardisk med
øl. På veggene er det irske reklameskilt og
dekor. Kanskje ikke så rart, fordi stedet het
Dirty Nelly før og var en irsk pub. Nå er den
svorsk fordi barmennene er fra Sverige og
de fleste kundene er norske.

Stamsted
Stedet har blitt et stamsted for båt- og
bryggefolk, folk som liker duften av sjø,
nytappet øl, og ramsalte skrøner. I tillegg
tilbyr Ferryman fotball på storskjerm og
trubadur hver helg. Musikken er like folkelig som stedet, »evergreens» og kjente
toner som man blir glad, og tørst av.
Eva Mimmi Lund og Wilfred Mørch har sin

Rolf Olav Ringkjøb er en ekte trubadur som spiller akustisk på kassegitar. Han ser på musikk
som brukskunst, med hovedvekt på kunst, og spiller crossover mellom reggae, pop, funk, og
rock & roll. Sistnevnte inspirert mot soul med favoritter som Deep Purple, Led Zeppelin og
Jimmy Hendrix. Tanta til Beate er også med i repetoaret, sammen med Django Reinhardt og
Lillebjørn Nilsen. Rolf Olav får stemningen i taket på Ferryman.

«kvalitetstid» på Ferryman.
– Her kan vi roe oss ned etter jobben, og
planlegge hva vi skal ha til middag, sier
paret som er bosatt på Aker brygge. Paret
bodde i Son før, men med jobb i hhv
Utdanningsdirektoratet og Høyskolen i
Oslo Akershus ble reisetiden etterhvert i
lengste laget. Til hytta i Son tar de imidler28

tid nesoddbåten i sommerhalvåret. Det er
en herlig tur, og vekker minner fra barndommen, sier Eva Mimmi. Vi hadde feriehus på Hellvik, og pappa reiste til og fra
med «pappabåten».
Fra Ferryman kan vi følge med hver eneste
«pappabåt».

«Storebror» ser deg!
Det høres ut som en bisverm, og ser ut
som en flyvende tallerken. Det styres fra
bakken og kan ta sylskarpe bilder i 360
graders vinkel.
Det er en drone, og får med seg alt som
skjer på bakken.

Norsk Droneservice
Det er urinnvånerne Rune Gaupseth
(Tangen) og Petter Narvesen (Bjørnemyr)
som står bak etableringen av firmaet som
driver med fotografering med hjelp av en
drone.
– Det er på en måte guttedrømmen om å
fly som går i oppfyllelse, sier Rune, som
har bakgrunn som helikopterflyver.
Riktignok «bare» modellfly, men med
take off og landing, og det fonetiske alfabet. Gutta snakker i Alfa, Bravo, Charlie,
og Delta, for når koordinatene skal formidles er det det internasjonale fonetiske
alfabetet som benyttes.

Rune Gaupseth har et sikkert tak på dronen, men Petter Narvesen betjener spakene og
kameraet. Fra Varden har de oversikt over det meste.
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Nyt utsikten med et godt måltid!
take
away
Alle rettigheter!

Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk
og kinesisk mat. Prøv vår nye sommermeny!
Husk å bestille bord til påske og 17. mai – vi kan
også ordne konfirmasjon, bryllup og den store sommerfesten!

Pa iljongen
B A R

&

R E S TA U R A N T

ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn- og helligdager 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)

Bordbestilling: 66 96 22 23
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Vi snakker om en Phantom Vision 2, et flyvende vidunder.

– Vi bor, og jobber på Nesodden, forteller
duoen, som er brannmenn av yrke og
kjenner hver minste krok i bygda.
Nå har de søkt Luftfartsverket om tillatelse til å fly, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om tillatelse til å ta bilder

fra luften.
– En drone er ikke et leketøy, sier gutta,
som er glad for at det er strenge regler
for bruken av fjernstyrt utstyr.
I feil hender kan farlige situasjoner fort
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oppstå og uhell intreffe. Dronen veier et
par kilo og har fire propeller som sviver
svimlende fort.
– Biene blir faktisk stumme av misunnelse,
sier brannmennene som nå har blitt dronemenn på fritiden.

Skrur alt av bil
Nærmere Nesodden er det ikke mulig å
drive et bilverksted.
Sagstuen Auto ligger i Nordre Frogn, to
steinkast fra kommunegrensa til Nesodden,
og alle som har kjørt RV 156 vet nøyaktig
hvor verkstedet ligger.
Men ikke alle vet at det nå er gutta som
eier, og driver butikken.

Fra A til Å
– Vi skrur alt av bil fra A til Å, sier Petter
Engebretsen, som er daglig gleder og en av
de fire eierne. Jeg presiserer bil, fordi vi
skrur ikke tohjulinger. Bare firehjulinger,
alle bilmerker, og vi gjør det med stil og
verdighet, sier muntrasjonsrådet fra
Blylaget sentrum. Vi gjør alt fra EU-kontroll
til oppgradering, bremser, dekk og felg, og
kan skaffe hver eneste mutter og skrue som
passer i en bil.
Delene får vi fra Mekonomen, et gigantisk
børsnotert svensk selskap, som vi samarbeider med. Vi står imidlertid fritt til å handle
med hvemsomhelst, men vi får deler fra
Mekonomen tre ganger om dagen, og det
er det vanskelig å konkurrere med.

Thor Arne Wennersgaard bor i Julenissebyen, Leszek Machlik kommer fra Polen og bor på
Fjellstrand, Kjetil Hansen er hurragutt fra Fagerstrand, Henning B. Larsen bor også i Drøbak,
Petter Engebretsen på Blylaget, og Andreas Kristoffersen kom til verden etter et stønt i
Svestadbakken. Leif E. Karlsen var ikke til stede da bildet ble tatt. men daksen Kompis steppet
in for ham.
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Forrige århundre
– Det var Leif Ragnar Eriksen som etablerte
Sagstuen Auto i forrige århundre, forteller
Kjetil Hansen fra Fagerstrand, men i juni
2011 kjøpte vi verkstedet av ham. Vi har

fortsatt i hans «spor», og har som mål å bli
bedre hver dag. Samarbeidet med
Mekonomen gir oss tilgang på kursing,
diagnoseverktøy, og fellesskap med andre
verksteder. Når vi i tillegg har 99% hyggelige kunder er det en fornøyelse å gå på jobben. Gutta smiler ikke bare på jobben, de

smiler hele veien til banken. Fra velinformert hold (Brønnøysundregistrene) har
Signalen fått vite at bedriften gikk med
overskudd i fjor, og kjenner vi gutta rett
kommer de til å gjøre det også i år.
Slike gutter, det vil gamle Norge ha!

www.
haar
senteret.no
Dame- og herrefrisør • Sol- og Fotterapi
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr - Tlf. 66 91 81 81
VÅRE PRODUKTER:

ÅPNINGSTIDER:

Joico
kms
Paul Mitchell
Organic
Structure
Renati
Sencience

Man-tirs-ons 09.00-17.00
Torsdag 10.00-19.00
Fredag 09.00-16.00
Lørdag 09.00-13.00

Vi på Hårsenteret ønsker alle velkommen til oss!
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KVALITETSKLÆR OG TILBEHØR DU IKKE FINNER OVERALT
SOFISTIKERT MANU FA K TU R

DU FINNER OSS PÅ FLASKEBEKK-SENTERET • TELEFON 45603411

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 10
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
34

Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

En liten gladnyhet ...
At sola skinner er
ingen stor nyhet,
selv om mange aviser slår det opp på
førstesiden som om
sol var mer uvanlig
enn marsboere.

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

PÅ JOBB FOR NORLED
I forrige nummer av «Signalen» søkte NHK
sine håndballjenter etter dugnadsjobb og
fikk respons fra Norled. Alle lysene på redningsvestene ombord i «Kongen» skulle
skiftes ut – og kassene de ligger i skulle rengjøres. Jentene stilte opp og i løpet av en

Men at vårsola vi
har varmet oss på
gir oss energi og gjør det lettere å leve håper
jeg de fleste av oss er enig i.
Ruters oppdatering av billettsystemet gjør
det også litt enklere å reise med ferjene
mellom Nesoddtangen og Oslo.De med reisepenger i Ruterkortet sitt trenger ikke lenger å gå innom den betjente billettmaskinen,
men kan bruke hvilken som helst av kortleserne i inngangspartiet på båtene. Resultatet
er mindre kø foran billettøren. De som
trenger en tilleggsbillett eller trenger kvittering må fortsatt gå til billettøren. Ikke en
nyhet for førstesiden i avisene, men en liten
gladnyhet for reisende med nesoddbåtene.
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helg var jobben gjort. Jentene takker
Norled for jobben og stiller gjerne opp ved
senere anledninger. Er det noen som trenger flinke jenter til en jobb, bare si fra.
Send en mail til: jelundby@gmail.com eller
g-ottose@online.no.

til enhver tid!

Mange gode tilbud
HØYTRYKKSSPYLER

VÅRPUSS

249,-

FAST LAVPRIS!

Vi ønsker våre
kunder god påske!

JOTUN NONSTOP
– selvpolerende bunnstoff
«best i test»

TA N G E N N Æ R S E N T E R

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie

KÄRCHER K 4.600 T250

(åpne og lukkede)

Kraftig høytrykkspyler med
terrassevasker

• Bilvask i maskin

•130 Bar og 400 liter i timen
• Vannavkjølt motor
= mer stillegående
og bedre
effektivitet.

2499,-

• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• 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

Pris til Norled
av Jan-Erik de Bruyn Lundby

Forsknings- og nyskapingsprisen for 2013
tildelt Norled
Prisen deles ut av stiftelsen Rogalandsforskning, NHO Rogaland,
og Rogaland fylkeskommune.
Stolt kunne direktør Ivan Fossan motta diplomet som et synlig
bevis på at Norled hadde vunnet den gjeve prisen. Den fikk Norled
for sitt grensesprengende arbeid med den nye batteriferja som er
verdens første helt utslippsfrie ferje. Ferja skal trafikere E-39-sambandet Lavik–Oppedal i Sognefjorden.
«Signalen» gratulerer og siterer fylkesordfører i Rogaland, Janne
Johnsen sine avslutningsord under Prisutdelingen:
«Forsknings- og Nyskapingsprisen for 2013 går til selskapet som om
ett år skal krysse Sognefjorden med verdens første batteridrevne
ferje. Selskapet heter Norled, en heleid datter av tradisjonsrike
Stavangerske Dampskipsselskap som for snart 160 år startet opp
med hjuldamperen «Ryfylke».»
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Velkommen innom for

en hyggelig dyreprat!
•
•
•
•

Fór og utstyr til ditt kjæledyr
Fisk og akvaristikk
FRI HJEMK
JØ
ETTER AVT RING
Kloklipping – timeavtale
ALE !
Salg av dyr

TANGEN

DYREBUTIKK
Tangen Nærsenter • Tlf 66 91 01 00
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Følg oss på

Legevakt på Nesodden?
Interkommunalt samarbeid
Det dreier seg (som alltid) om penger.
Legevakt i Ski er billigere enn legevakt på
Nesodden, sier rådmannen, og dessuten er
det vanskelig å få legene på Nesodden til å
«kjøre legevakt». I tillegg mener han at det
medisinske samarbeidet med de andre
Follo-kommunene vil gi et bedre tilbud til

befolkningen, men han glemmer tryggheten det innebærer å ha døgnkontinuerlig
legevakt i en kommune med snart tyve
tusen innbyggere. Det var denne tryggheten en «stinn brakke» nylig ga uttrykk for i
Tangenten, og fikk faglig støtte fra professor i samfunnsmedisin Bjørgulf Clausen.
Den profilerte legen har sittet i
«Landsrådet for sykehusaksjoner i mot sen-

Professor i samfunnsmedisin Bjørgulf
Claussen innledet debatten i Tangenten

Den 15. mai skal legevaktsaken behandles i
kommunestyret på Nesodden. De fleste
partiene sier et klart ja til lokal legevakt,
rådmann og kommuneoverlege går inn for
Ski.
Høyre og Ap har ikke bestemt seg.
Dette blir en thriller, og spørsmålet er om vi
får noe å feire, bortsett fra Grunnlovsjubileet den 17. mai?

Det var «stinn brakke» i Tangenten da legevaktsaken ble diskutert.
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www.norled.no | +47 5186 8700 | post@norled.no
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Tilbudet gjelder ut mai 2014

Smakfullt tilbud
på sveler ved kjøp av kaffe!

tralisering av helsetjenester», og har selv
«kjørt» legevakt i sin hjemkommune
Bærum i årevis. Få kjenner betydningen av
en lokal legevakt bedre enn ham.

Spennende
Det skal bli spennende å se om politikerne
tør å gå i mot «folkets røst». Reisetiden til

Ski er lang og kronglete, og det er ikke alle
som har egen bil eller pårørende som kan
kjøre et febrilt barn til legevakten midt på
natten. En døgnkontinuerlig legevaktordning på Nesodden er hva folk vil ha, det
kom tydelig frem på møtet i Tangenten.

Rådmann Geir Grimstad og kommuneoverlege Roar Johansen

Fra venstre: Henning Korsmo (KrF), Kari M. Bugge McCulloch (V), Christian H. Holm (SV),
Øyvind Solum (MdG), Odd B. Edvardsen (R), Ivar Hoftvedt (Frp) sa alle et krystall klart JA til
lokal legevakt. Harald Thronvik (H) og Tonje Vestby (Ap) har ennå ikke bestemt seg.
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og varm
vår og forsommer!

Velkommen
om bord!
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De suger!
Sandnes Transport har den største drittjobben på Nesodden. De tømmer hundrevis av
septik- og lukkede tanker.
Selv «der hvor ingen skulle tru at nokon
kunne bu».

Aksel Sandnes
– Det var min far, Aksel som etablerte
Sandnes Transport, forteller Henning. En
bedrift som i dag har tolv biler og syselsetter
tolv sjåfører og to på kontoret, pluss min
kone Hege, sier Henning stolt. Hun gjør en
kjempejobb, og holder styr på meg og resten
av gutta.
I tillegg til ca 500 lukkede anlegg på
Nesodden, tømmer og renser vi oljetanker,
og ledningsnett.
Våre biler suger alt, og er utstyrt med kamera, som blir benyttet til rørinspeksjon. Den

Henning Sandnes er andre generasjon i Sandnes Transport. Han tviler imidlertid på om det
blir en tredje. Barna Simen, Maiken, og Steffen har andre planer.
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Trangere kan det vel nesten ikke bli?

største delen av vår virksomhet foregår i dag
i Oslo, men det er Nesodden som er vår
hjemmebase,
nærmere
bestemt
på
Fagerstrand.
Derfra styres alt vi suger.

Glatte og bratte veier
– Den største utfordringen vi har på
Nesodden er veinettet.
Mange av veiene ble i sin tid anlagt som
«hest og kjerreveier» og bærer fortsatt preg
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av det. De er smale og dårlig kvistet, i tillegg
er veiene bratte, glatte, og dårlig strødd.
Vi er imidlertid lommekjent i bygda og
bilene, som er i forskjellige størrelser, er
utstyrt med sensorer og kamera.
Vi kommer frem (nesten) over alt.

Reservert parkering!
Matroslærling Reidar Fredrik Frydenlund
har høyt hår og høy toleransegrense.
Han blir imidlertid rimelig frustrert og forbanna når noen har tatt parkeringsplassen
hans. To skilt har et krystallklart budskap,
men likevel «feilparkerer» folk stadig på de
reserverte plassene.

Full parkeringsplass
Matroslærlingen med det høyeste håret i
Norled fortviler. Mannskapene har ved
flere anledninger måttet parkere på den
kommunale parkeringsplassen, og fått
bøter for feilparkering. Dette som et resulata av at noen har «stjålet» deres plasser.
Nå river Reidar seg i håret, og truer med å
smøre de feilparkerte bilene inn med
Brylcreme.
– Budskapet om borttauing for eiers regning virker åpenbart ikke, sier lærlingen, vi
må ta i bruk sterkere virkemidler!
Brylcreme er hårkremen Elvis Presley brukte, og effekten av kremen på ham var, som
kjent, sterk!
Spøk til side, dersom feilparkeringen fortsetter vil båtene i verste fall bli liggende til
kai, uten mannskap!

Ligg unna parkeringsplassene våre, sier matroslærling Reidar Fredrik Frydenlund
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n til sent på kveld
KIWI
WI Flaskebekk
Flaskebekk til
tjeneste for deg.
I tillegg til faste, lave priser og
Norges tøffeste garantier har vi:

disinutsalg

KIWI Fl
Flaskebekk
askebekk

Mandag-lørdag
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Hjertestarter fra
Blostrupmoen

Fra børs til katedral

Christine Tellefsen reiste i flere år med
07.20 til byen og børsen. Hun jobbet som
HR-ansvarlig i meglerfirmaet Pareto, og
stortrivdes med det, men drømmen var i
alle år å få en jobb hjemme på Nesodden.
Nå har drømmen gått i oppfyllelse, hun har
gått fra børs til katedral, og jobber nå som
saksbehandler på kirkekontoret i Nesodden

kommune. Christine har hovedansvaret for
gravregisteret, gravsteder og begravelser.
En jobb hvor hun kommer tett på mennesker, og hennes livserfaring kommer godt
med.
Hun ble født som «offisersbarn» i
Frelsesarmeen i England, har bodd i
Finnland, og bor nå på Fagerstrand med
samboer og to barn.
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Christine er på fritiden opptatt med trening,
helse og velvære og har en egen Helsebu i
Hagen. Har også tatt opp en hobby fra aktive år i Frelsesarmeens brassband og spiller
nå i Fremad Janitzar. Artig å spille igjen eller
ca 20 års pause fra hornet. Oppfordrer flere
musikanter til å bli med. Vi trenger bla flere
trompetister og hornister.
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LØSNING NR. 4-13: ETTER SOMMERENS SØTE KLØE KOMMER VINTERENS SURE SVIE

Vinneren av kryssordet i
vinternummeret er:
Tom Gjelseth, Flaskebekk
som får tilsendt et gavekort for bruk
hos vår annonsør Soho på Flaskebekk
Senter - Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 6. juni 2014.

SETNINGEN ER:

...............................................................................................................................................

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
49

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

som kan brukes til kjøp
av tekstiler hos

ERAKER INTERIØR på Hellvik
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Kystverket
rydder opp
Langs Norges langstrakte kyst møter man
ofte skiltet «Ankring Forbudt - Livsfarlig
kabel». Langs Nesoddens kyst har vi flere,
men mange av disse har gått ut på dato.
Kablene er forlengst byttet ut med nye, og
de gamle kablene dukker opp fra dypet
som forhistoriske uhyrer, rustne og fæle.
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Nesoddens nye storstue, Nesoddparken,
rommer mye mer enn folk vet om!

Sommerfest?

Visste du f. eks. at en liten bedrift der tilbyr:

• Grafisk design for ethvert behov,
Logoer, annonser, menyer, plakater m.m
• Print- og kopiservice i små og store formater
med stort utvalg av papirkvaliteter.
• Dekorerering av biler, butikker, båter etc.
• Forvandling av bildene dine til rene kunstverk
på veggen hjemme eller på kontoret
... samt mange andre tjenester

Vi har ingen fast åpningstid, men ringer du for avtale, kan du hvis det
er krise tilogmed få gjort ting både på kveldstid og søndager også!

Pris fra kr. 350,- per person
4 - 5 timer på fjorden.
Det vil bli servert
rekebuffet.
25 - 100 personer
Booking:

Fjord Cruise AS
ORIGINAL AS

grafisk/web design • digitalprint • bil- og skiltreklame • bildeproduksjon
else-britt@original.as
• www.original.as

Telefon:
951 80 955 / 99353842

Nesoddparken Kunst- og kulturnæringssenter

Løeshagaveien 49 - 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 98 81 06 06

w w w.4klove re n. no
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Ildjernsﬂu

ILDJERNSFLu

Strømkabelen til Ildjernsflu er forlengst
byttet ut med en ny kabel, og den gamle,
fra Søndre Flaskebekk brygge har lenge
skremt vettet av badegjester og hobbyfiskere. For ikke å snakke om båtførere som
av frykt for å bli grillet, ikke har turt å hive
ut så mye som en godværsdregg.
Nå er den gamle kabelen borte. Røsket opp
fra havets bunn, sammen med tang og
tare, sjøstjerner og et rikt utvalg av diverse
fiskeredskaper, og kveilet pent sammen på
en gedigen trommel om bord i M/S
Oljervern 03 fra Kystverket.
Den nye kabelen følger en helt annen
trasé, så nå er det fritt frem for ankring
utenfor Søndre Flaskebekk brygge.

Tips oss på
www.signalen-da.no

Fl. Nr. 021300 ILDJERNSFLU
Først var det lysbøye fra 1914 til 1919.
Ildjernsflu fyrskip ble lagt ut i 1919. Skipet blet pårent og sank 9. oktober 1929.
Nytt fyrskip kom ut og lå der frem til 1968. Da ble det kondemnert og erstattet med fyrlykt på
betongfundament. Ildjernsflu var det siste fyrskipet i Norge.
Det var to kabler ut til fyret, av sikkerhetsmessige årsaker, en fra nord av Kavringen, den
andre fra Flaskebekk. Den som ble tatt opp for ikke så lenge siden var på ca. 1.100 meter.
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Endelig voksen – maskinsjef Jonny
Flatraaker har fylt femti
– Jeg har aldri hatt det så bra, sier en fornøyd
og nybakt 50-åring. Den 13. februar rundet
maskinsjef Jonny Flatraaker på M/S
Dronningen «midtlivsmerket», og feiret
dagen i det han selv betegner som landets
mest eksotiske farvann; Indre Oslofjord.

Maskinsjefen er født og oppvokst på Stord.
Han har seilt i langfart og i nordsjøen, men har
nå gått inn for «landing» i Oslofjorden.
– Jeg hadde lenge tenkt på det siden jeg er
bosatt i Oslo, og kontaktet i sin tid NesoddenBundefjord Dampskibsselskap, men først etter
mange år gikk tanken og drømmen i oppfyllelse.
Karma, sier jubillanten, med god karma skjer
det man ønsker seg, før eller siden. Jeg tror
ikke på tilfeldigheter, men at vi får hjelp
underveis. Er man tålmodig så ordner det seg
til slutt, sier Jonny som ikke bare har en god
hånd med maskiner, men er medlem i Norsk
Spiritualist Forening og praktiserer som healer
i fritiden. Spiritualisme er troen på at vi alle er
ånder som lever et evig liv. Som åndene blir vi
inkarnert på jorden for å lære noe i vår åndelige utvikling, sier Jonny.
Maskinssjef, spiritualist og nybakt femtiåring.
Vi gratulerer!

Den 10. mars fylte overstyrmann
Arild «Bølla» Mosteid 40 år.
Kallenavnet «Bølla» har han fått fordi han
elsker å kjøre bil, fort! Helst rallybil, veldig fort.
Derfor trives han best i hurtigbåt, og sitter derfor til daglig ved siden av kaptein Arild Brun
om bord i M/S Baronen.
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Arild tråkket sine små barnesko i Bjerkvik i
Troms, men vokste opp i farens hjemby
Fredrikstad. Nå bor han i Rygge sammen med
sin kone, og i august får de en datter, en prinsesse! Arild fikk sitt styrmannssertifikat om
bord i nesoddbåten M/S Prinsessen, og har seilt
i Oslofjorden siden 1997. Prinsessen var AS
NBDS sin hurtigbåt og gikk i den såkalte
«Drøbakruten». Nå er det «Askerruten» som
er Arilds tumleplass, en rute han stortrives i.
– Hyggelige passasjerer, og gode kollegaer, og
jeg kan reise hjem etter jobben hver dag. Det
går ikke dersom man seiler supply eller utenriks. Jeg ser ikke bort fra at jeg kommer til å gå
av med pensjon fra «nesoddbåtene», sier førtiåringen som feiret dagen i stillhet, stille og
rolig som han er. Bortsett fra bak rallybilrattet,
da våkner villdyret i ham. Vi gratulerer Arild
med vel overstått 40-års dag, og den lille prinsessen som mønstrer på livets seilas i august.

NESODDEN
• 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

!

FJELLSTRAND

Stort utvalg
av sommerblomster,
busker og trær.
Buketter & dekorasjoner.
Sorg- & brudebinderi.
Hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen.
Anleggsgartner.
Pyntegjenstander for
både ute- og innebruk.
Utkjøring av blomster
på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15

56

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Tips oss på
www.signalen-da.no

Fjerde generasjon Hans
Jorda rundt
– Min første rundreise fikk jeg som youngman om bord i Sigurd Herlofsons M/S Bulk
Prospector i 1975. Jeg mønstret på i
Gibraltar, sør i Spania og mønstret av i
Bilbao, som ligger nord i landet. En skikkelig rundtur for en førstereis, og dermed var
det gjort. Det ble sjøen som ble veien for
Hans, og ulike båter i samme rederi fram til
styrmannsskolen i 1979-80.

På døra hjemme i Drøbak hos Hans og hans
svenske kone Iren, står det Skibsfører Hans
Ødegaard. Skiltet var det oldefar Hans
Ødegaard som laget.

Kaptein Hans Ødegaard på M/S Kongen er
4. generasjon Hans, 4. generasjon skipsfører, og 4. generasjon i samme «skipperhus»
I Drøbak. Det var liksom ikke noen tvil om
hvilken yrkesretning Hans skulle ta, da han
begynte som aspirant om bord i Christian
Radich i 1975.
Sjømannsyrket lå i blodet.

Fra 1980-82 ble det Befalsskolen i Marinen
og tjeneste som fenrik på ubåt. Hans finner
seg til rette både over og under vann, men
i lufta trives han ikke. Dersom han blir nødt
til å fly, må han ha med seg Bache sine tre
kors. Da blir han ikke «sjøsyk»!

Høyskolen i Oslo
I 1983-85 bar det tilbake til skolebenken,
og fra 1985 til 1988 seilte Hans som 2. og 1.
styrmann i rederiet Helmer Staubo.
Farvannet var Østen, Gulfen og norskekysten med hhv M/S Stavik og M/S Staland.
Deretter fulgte et par år på småbåter i
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Sognefjorden, og «coastere» langs kysten,
før han fikk sin første kommando i rederiet
Helmer Staubo, produkttankeren M/S
Stavik på 30 000 tonn.

Hos Gaddaﬁ
I forbindelse med tusenårsskiftet fant Hans
ut at det var på tide med litt forandring.
Han takket ja til jobben som havnekaptein
og «mooring master» i havnebyen Zuetina
i Libya.
Den offisielle arbeidsgiveren var National
Oil Company, den uoffiselle var Muammar
Gaddafi, landets enehersker.

I hjemlige farvann
I 2008 ble hjemlengselen for stor, og Hans
tok hyre i ferjeselskapet Drøbak–Hurum.
Den 19. august i 2013 skrev han kontrakt
med Norled, og siden har M/S Kongen vært
Hans sin arbeidsplass. Det er godt å vite at
det er en meget erfaren skipper som ferjer
oss trygt og godt mellom Aker brygge og
Nesoddtangen. En skipper som stortrives i
jobben, og synes at Oslofjorden er flott.

Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–
(+mva)

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Velkommgeeling
til en hyg
handel!

Senteroversikt
Sentero
oversikt
Advokatene Nesheim og Brenden-Veisal
Baker Norby
b.young
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Meny
NAAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kirkesenter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Legesenter

95 75 93 80
91 73 41 89
66 91 84 03
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
40 00 59 54
46 84 73 43
66 91 37 00
66 91 26 00
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 58 20
66 91 10 73
66 96 40 40

Nille
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Posten
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk Interiør
Stjernebarn barnetøy
Synsam Nesodden
Tangen Dyrebutikk
Tangen Helseklinikk
TilBords
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 7100
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

TS
3 timeers GRATI
INNENDØRS
parkering!

p
Føllgg oss på
ok
bo
Fa
Face rsente/r
tangennae

Åpningstider:
-ANDAG FREDAG     s *ERNIA    
-ENY     s 6INMONOPOLET    

www
www.tangennaersenter.no
.tangennaersenter.no

KJÆRLIGHETSBREV

TORALV MAURSTAD
av A. R. Gurney

KARI SIMONSEN

Regi: Kjel Bang‐Hansen

PREMIERE OSLO NYE HOVEDSCENEN 8. MAI

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133
www.oslonye.no

