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Les mer om:
• Nesoddens første bølgemåler
• Ti år siden tidenes skipsdåp i Oslo
• Flagget til topps for kongen
• Nesoddliv – frøbibliotek
• Trafikalt grunnkurs
• 75 år siden
• Høyres Erik Adland tenker stort!
• Ruters servicepunkt
blir Norleds kundesenter
• Å leve, lever, har levd
• Din lokale hjelper
• Synnøve Solbakken
• Softisen tilbake på Circle K
• SunBlock UB
Flagget må til topps!

Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Hos oss får du nå smaksrike kjøttretter som
f.eks pattegris, tilberedt på vår fantastiske kullgrill, masse spennende drikke og gode viner.
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ÅPNINGSTIDER: MANDAG - TORSDAG 11.00 - 01.00

• FREDAG - LØRDAG 11.00 - 03.00 •

SØNDAG 12.00 - 00.00

Nå står vi foran et nytt paradigmeskifte,
båtene skal bli elektriske, og spørsmålet er
hva blir det neste?
Postadresse: Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand
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Tidenes skipsdåp!
I år er det 10 år siden Det Stavangerske
Dampskibsselskap gjorde sitt inntog i Oslofjorden, gjennom sitt datterselskap Norled.
I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Joakim Holand / Torstein Bakmand

Selskapet overtok nesoddensambandet, etter
at AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskab tapte anbudskonkurransen om
landets største personsamband til sjøs.

Det vi imidlertid vet, er at nesoddbåtene går,
uansett vær og vind, hver dag og året rundt.
Vi vet også at det er «våre» båter.
Nesoddbåtene tilhører Nesodden, selv om det
er Det Stavangerske Dampskibsselskap/Norled
som eier båtene, og det skal vi være glade for.
Selskapet gjør en glimrende jobb, og mannskapene gjør alt de kan for at vi skal trives om
bord.
Vi tviler på at det finnes et bedre kollektivt
reisetilbud i hele verden!

GRAFISK UTFORMING:

Original as
tlf. 92 21 00 65 / 93 222 730
TRYKKING:

RK Grafisk as
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 92 21 00 65
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no
Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Det ærverdige 135 år gamle dampskibsselskapet ble borte for alltid.
I dette nummeret av Signalen tar vi en
tidsreise, tilbake i tid.
Tilbake til en tid da nesoddbåtene og stavangerbåtene gikk på damp, og det ble servert øl
og vin ombord.
Etter dampmotoren kom dieselmotoren, og
med den var det over og ut for AS Nesodden-Bundefjord DS. Politikerne insisterte på
gass, og nye båter måtte bygges.
3

Ha en fin vår og forsommer!

Nesodden får sin første bølgemåler!
«Bølgeforkjemperne» langs Nesoddens vestside har ladet den
store «kanonen».
I samarbeid med Universitetet i Oslo og Miros AS er det nå installert en bølgemåler på Søndre Flaskebekk brygge.
Bølgemåleren måler i sanntid, og kan følges fra hele verden.
I tillegg har Nesodden fått en ny værstasjon, som overvåker vær,
vind, temperatur og strømforhold.
Ordfører Truls Wickholm klipper snoren onsdag 27. mars
kl. 12.00 og erklærer bølgemåleren for åpnet.

Nesodden har fått sin første bølgemåler (ytterst på Søndre Flaskebekk
brygge), og eget «Meterologisk Institutt» på taket på bryggehuset.

Nesoddens nye værstasjon som overvåker vær, vind, temperatur
og strømforhold.
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Color Line
Helt siden 2009 har beboere langs Strandpromenaden påpekt skadesjø langs vestsiden av Nesodden.
Utfordringen har vært å påvise hvem som
forårsaker skadesjøen.
Mistanken falt tidlig på Color Line, og farten

har på det høyeste vært målt til over 21 knop.
Da kan man stå på vannski etter båten, og
bølgene er store.

Mini-tsunami
Gjennombruddet for «bølgeforkjemperne»
kom da professor John Grue, UiO skrev om
fenomenet i Journal of Fluid Mechanics

Cambridge University Press. Color Line informerte Nesodden kommune om at deres
to skip Color Magic og Color Fantasy ikke
skulle overskride 19 knop ved passering
Nesodden. En 10% fartsreduksjon ville
ifølge professor Grue redusere «tsunami
effekten» med 35%.
Men farten må reduserers ytterligere!

Werner Wilson måler «tsunami effekten».
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Ledige båtplasser!

Vi har noen få ledige båtplasser ved
Nesoddens mest komplette maritime servicanlegg.
Kontakt oss på post@kavringen.no eller 66916300 for tilbud!

Båtplasser/Vinteropplag
Kranløft
Autorisert Serviceverksted
Mekanikere med fagbrev
Drivstoff/kortautomat
Kiosk/båtutstyr
Selskapslokaler

Kavringen AS

Båtplasser/opplag
www.kavringen.no
Telefon 66 91 63 00

Sjøsenteret Nesodden AS
Autorisert serviceverksted
www.kavringen.no
Telefon 66 91 63 00

Spiskammerset Selskapsmat
Selskapslokaler/kurs/konferanse
www.spiskammerset.no
Telefon 40 00 12 22
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Kavringen Marina AS
Drivstoff/kiosk/utstyr
Telefon 66 91 05 50

Stor skade og fare
I tillegg til å påføre brygger, moloer og badehusfundament betydelig skade, er mini-tsunamien en fare for badende, padlende og
båtpassasjerer. Nesoddbåtenes halvtimesruter medfører at det ofte befinner seg en
ferje i «lemmen» på Nesoddtangen brygge
når Color Line passerer. For passasjerene
er det en skremmende opplevelse.

Saktere fart
Nå blir bølgehøydene målt kontinuerlig og
vitenskapelig. Grunnlaget for å insistere på
en ytterligere fartsreduksjon er til stede.
Dickon John Stone og Anders Vegstein fra Miros er stolte av bølgemåleren.

Noen fakta om Miros
Miros er et teknologiselskap som er spesialister på overvåkning av havoverflaten og miljøet
rundt. De tilbyr sensorer og systemer til offshore- og maritim industri og til kystovervåkning
over hele verden.
Miros har i over 35 år vært en trofast leverandør av bølge- og strømmålinger, meteorologi
og oljesøldeteksjon for noen av verdens største skipseiere, operatører og oljeselskap.
Miros har i dag en avansert portefølje av produkter som ved hjelp av Internet-of-things
teknologi hjelper sine kunder til å ta bedre beslutninger.
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16.-17. & 19.-20. juni 2019
på Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Dette er vårt niende år med kammermusikkfestival på Bygdøy, Oslo. Vi følger i hovedsak samme spor som tidligere: En klassisk
musikkfestival med hovedtyngden på betydelige verk fra barokken til våre dager. Vi har atter en gang besøk av nestoren i den norske
strykerverdenen – Arve Tellefsen. Gled dere!
Som dere vil se av programmet er Efe Baltacigil igjen medlem av kjernegruppen – til glede for de mange som har savnet nettopp Efes
strålende innsatas og ikke minst hans musikkglede og hans mimikk. Men – i år har vi TO stykker Baltacigil. Efes bror, Fora, kommer
også med sin kontrabass! Nytt av året er at vi allerede har fått en gruppe publikummere fra Atlanta, fan-gruppen til David og Julie tar
turen over Dammen for å besøke oss. Det er naturligvis ekstra hyggelig for Julie og David! Og for alle som gleder seg sammen med oss
om festivalen, dens eksistens og fremtid. Les mer på vår hjemmeside kontikiklassisk.no.

Dagspris (én konsert) kr. 390,–
Festivalpass (alle dager) kr. 1 200,–
Studenter/pensjonister kr. 320,–
Konsertene er fra kl. 18 til ca 19.45 hver dag
Barn/ungdom under 18 år kommer inn gratis
Vi har også A-kortpris – billigere gjennom Aftenposten

Velkommen til Festival!
Husk at du kan kjøpe billetter og følge med på
oppdateringer på vår hjemmeside kontikiklassisk.no
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Internasjonal
oppmerksomhet
Professor John Grue sin avhandling om «Ship
generated mini-tsunamis” har fått stor internasjonal oppmerksomhet. Nå skal bølgehøy-

den som oppstår når skip
passerer i høy fart forbi
Ildjernsflu utenfor Nesodden
måles, og registreres fortløpende. John Grue er
professor ved matematisk
institutt, UiO.

Du tror det ikke før du får se det!
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og varm vår!
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Nesoddliv frøbibliotek er Nordens første
online frøbibliotek!
Hvordan fungerer frøbiblioteket?
Man bestiller frø i biblioteket om våren. Plukk dem opp i åpningstiden. Høst frø fra noen av de plantene du dyrker, og lever dem tilbake
til frøbiblioteket på høsten, slik at du eller andre kan låne dem året
etter. Du vil motta en e-post som minner deg om å levere dem tilbake
om høsten. Med hvert år som går, vil utvalget vokse, og frøene som er
tilgjengelige vil være tilpasset våre lokale forhold.

Har du frø du vil donere?
Hvis du har frø som du vil gi til frøbiblioteket, ta dem med i en merket
konvolutt.
OBS: Vi starter med gamle tradisjonelle frø som er vanskelige å finne i
dag. Vi håper å kunne bevare det biologiske mangfoldet som de utgjør.

Vær så snill å dyrke uten sprøytemidler.

Adresse: Vardenbakken 100 • 1450 Nesoddtangen • Åpningstider: Søndager 11.00–15.00 • nesoddliv.no
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Det du trenger før sommeren kommer!
BEST PÅ TERRASSEN – SIOO-X!
Naturlig sølvgrå overflate. Lettstelt terrasse med
opptil 12 års holdbarhet. Egner seg på både nye
og gamle terrasser.
Sioo-X impregnering er grundig utprøvd og har
vist veldig god effekt på trykkimpregert tre,
lerk, furu, gran, eik og teak. I prinsippet
kan imidlertid Sioo-X benyttes på alle
typer tre, så vel nytt som gammelt.
Et veldig fordelsaktig bruksområde er
terrasser, brygger m.m.

Vi ønsker våre kunder god vår og forsommer!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

Nesodden

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Ti år siden tidenes skipsdåp i Oslo
Det Stavangerske
Dampskipsselskab

Yuhong Jin Hermansen strålte i sin Stavangerbunad, og Aker brygge var pyntet til fest da fem
splitter nye nesoddbåter ble døpt

Sommeren 2009 gjorde Det Stavangerske Dampskibsselskab sitt inntog i
Oslofjorden.
Gjennom sitt datterselskap Norled overtok DSD «Nesoddensambandet» fra AS
Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap, som hadde drevet nesoddbå-

tene i 135 år. Markeringen var enorm.
Tre ferjer og to hurtiggående båter ble
døpt samtidig.
Aldri har det blitt døpt flere båter samtidig i Oslo, kanskje heller ikke i landet,
eller i verden for den saks skyld!
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DSD er et transportselskap med røtter tilbake til 1855. Selskapets hovedkontor ligger
i Stavanger, og består av selskapene Norled,
Tide AS, DSD Cargo AS og DSD Shipping AS.
Vi snakker om tank, linjetrafikk, ferje- og hurtigbåtsamband, og busstransport.
DSD omsatte for nesten NOK 6 milliarder i
2017.
Selskapet eies av familien Hermansen gjennom holdingselskapet Folke Hermansen AS,
som også eier en rekke eiendommer, bl.a.
eiendommen «Vestre Vollene», en 146.000
mål stor eiendom på Hardangervidda. Da den
jaktinteresserte Folke Hermansen kjøpte eiendommen i november 2005 vakte det stor oppmerksomhet. Dessverre rakk han bare å bruke
eiendommen i et snaut år. Folke Hermansen
døde den 5. oktober 2006.
I dag er det hans kone Yuhong Jin Hermansen
som er eier og styreleder i selskapet. Hun betegnes av bladet Kapital som landets 5. rikeste
kvinne, med en formue på NOK 5 milliarder.
Men, selv om det formelt er hun som eier
nesoddbbåtene, er det «våre» (Nesoddens)
båter. Båtene er et begrep og «landemerke»

i Oslo og Oslofjorden. «Alle» vet at nesoddbåtene går til Nesodden, og til en rekke andre
eksotiske steder i fjorden.
Bare vent, og rop på sommeren, så kommer
«Sommerrutene» til Drøbak, Filtvedt og Son.
Sistnevnte er ifølge Erik Bye «West of the
moon, and that is where I want to be» (med
nesoddbåtene)!
Gratulerer med 10 års jubileet!
I likhet med nesoddbåtene begynte «stavangerbåtene» med dampskip.
DS Ryfylke var fartøyet Det Stavangerske
Dampskipsselskap begynte med i 1855.
Rederiet som i 135 år drev nesoddbåtene er
borte, DSD seiler videre i beste velgående.

De tre fergene Kongen, Dronningen og Prinsen ble døpt sammen med hurtigbåtene Baronen
og Baronessen.

Hj/D «RYFYLKE» (JWFM) (1855 – 1890). Bygget av Thos. Wingate & Co., Glasgow.
Tonnasje: 115 brt. Mål i fot: 90.0 x 22.0 x 8.0. Maskin: 2cyl. lavtrykk (ukj. fabrikat),
45 NHK. 1855: Levert som «RYFYLKE» for DSD, Stavanger. 1890: Solgt til E. Anda,
Stavanger. Nedrigget til lekter. 1891: Opphugget ved Br. Anda, Stavanger.

Yuhong Jin Hermansen tilbake på Dronningen som hun døpte for ti år
siden. Her sammen med administrerende direktør i DSD Ingvald Løyning.
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«DS «STAVANGER» 1867
Foto: Sophus Tromholdt

DS «STAVANGER» (JWFL) (1867 – 1886).
Bygget av Bergens mek. Verksted, Bergen.
Tonnasje: 176 brt.
Mål i fot: 136.5 x 21.1 x 10.8.
Maskin: 4cyl.Comp. (BMV), 50 BHK.
11/1867: Levert som «STAVANGER» for Det Stavangerske
Dampskipsselskap til ruten Bergen – Oslo.
1872: Ombygget og ny måling, 279 brt.
3/1886: Grunnstøtte og sank ved Ulvøysund i Kvåsefjorden øst
for Kristiansand, på reise fra Kristiansand til Kristiania.
1 passasjer omkom.

Alle fire fartøyene er de første med disse navnene. Ellers er det ti fartøy som het «RYFYLKE», seks fartøy som het «STAVANGER», to
fartøy som het «KONG HAAKON» og to fartøy som het «KONG OLAF»/«KONG OLAV».
«KONG OLAF» 1883 på Fister.
Foto: Digitalt Museum

DS «KONG OLAF» (JWNS/LEGW) (1883 – 1944).
Bygd av Stavanger Støberi & Dok, Stavanger.
Tonnasje: 471 brt, 332 nrt. Mål i fot: 152.3 x 24.0 x 17.7.
Maskin: 2cyl.Comp. (Nyland), 450 IHK.
9/1883: Levert som «KONG OLAF» for Det Stavangerske Dampskipsselskap, Stavanger til postruten Kristiansand – Fredrikshavn.
Senere satt inn i ruten Oslo – Bergen.
1886: Grunnstøtte og sank ved Torungene. Hevet, slept til
Stavanger, forlenget og reparert ved Stavanger Støberi & Dok.
Ny måling, 555 brt, 411 nrt, 173.2 x 24.0 x 17.7 fot.
1905: Omfattende ombygging ved Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen. Ny måling 562 brt, 297 nrt. Ny maskin: 3Exp.
(LM&JSB) 600 IHK.
4/1940: Overtatt av Die Kriegsmarine. Benyttet som minelegger.
3/1941: Omdøpt til «NS 35 KARMØY».
11/1944: Senket i Korsfjorden i tysk krigstjeneste.
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DS «KONG HAAKON» (JWHK) (1878 – 1892).
I BERGEN HAVN I 1878.
Bygd av Nylands Verksted.
Tonnasje: 631 brt, 433 nrt.
Mål i fot: 174.0 x 25.7 x 12.7.
Maskin: 2 cyl.Comp. (Nyland), 580 IHK.
10/1878: Levert som «KONG HAAKON» for Det Stavangerske
Dampskipsselskap, Stavanger til ruten Bergen – Oslo.
11/1891: Grunnstøtte og sank ved Gjeslingene, 4 nautiske mil
av Svinør, på reise fra Kristiania til Bergen.
1892: Hevet, kondemnert og solgt, trolig for opphugging.

Eraker Interiør

Marie Anne Eraker n Mob 40 41 19 21

erakerinterior@gmail.com n www.erakerinterior.no

Sett bort hele jobben til oss; totalrenovering, snekring, finsnekring, malerarbeid, flislegging, rørlegger, elektriker, gulvsliping, bad, kjøkken, smarte romløsninger mm - vi får jobben smidig gjennomført. Vi tilbyr fast pris på arbeidet.
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Flagget til topps for kongen!
Flaggstangen med den beste beliggenheten på Nesodden har i årevis blitt forsømt av
Nesodden kommune. Kommunen har tydeligvis «glemt» å flagge på Signalen.
Det har tre lokale ildsjeler gjort noe med.

Flaggkameratene Erik Adland, Julian M. Douglas Larsen og Arne Lendl. Sistnevnte håper å få til
et samarbeid om ansvar for flagging mellom Nesodden kommune og vellet.
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Det er Stortinget som har bestemt når det
skal flagges fra offentlige bygg og eiendommer, og landets kommuner har plikt til å oppfylle bestemmelsene.
Ved en inkurie har kommunestyret på Nesodden åpenbart glemt flaggstangen på Signalen
(som kommunen eier).
Litt pussig, siden området har vært hyppig
debattert i såvel kommunestyret som i media.

Nesoddens flotteste tomt
– Signalen er Nesoddens flotteste tomt, sier
varordfører Erik Adland (H). Klart det skal
flagges herfra, spesielt på kongens fødselsdag, sier varaordføreren.
Det samme sier lederen i Nesoddtangen Vel
Arne Lendl, og Julian M. Douglas Larsen, som
representerer den oppvoksende slekt.

– Da håper vi at også ordføreren har tid og
anledning til å delta, sier varaordføreren spøkefullt. Det ville være fint om kommunen og
Nesoddtangen vel kunne samarbeide om å
flagge.
– Neste offisielle flaggdag er 1. mai kommer
det muntert fra Julian (11), da ser jeg ikke
bort fra at Truls (40) kommer. Vi kommer
ihvertfall, sier trioen i kor!

«Stor flagging»
Nesoddbåtene markerte også Kong Haralds
bursdag.
Båtene var pyntet fra for til akter med signalflagg i alle regnbuens farger, og den flotteste
av alle var nesoddbåten Kongen som flagget
for kongen.

OFFISIELLE FLAGGDAGER I NORGE
1. januar 1. nyttårsdag
21. januar
Prinsesse Ingrid Alexandras bursdag
6. februar Samefolkets dag
21. februar Kong Haralds bursdag
1. mai Arbeidernes dag
8. mai Frigjøringsdatoen av 1945
17. mai Norges nasjonaldag
7. juni Norges uavhengighetsdag 1905
4. juli Dronning Sonjas bursdag
20. juli
Kronprins Haakon Magnus’ bursdag
29. juli Olsok

ELSKET I OVER 25 ÅR

Offisielle flaggdager

UTGIVELSESPLAN 2019:
Sommernummer 21. juni
Høstnummer 6. september
Vinternummer 29. november

www.signalen-da.no

– Flaggstangen på Signalen kan sees av
«halve» Norge, og fra samtlige skip som
seiler forbi. Her skal det flagges på offisielle
Det tas forbehold om
flaggdager, og ved helt spesielle anledninger. Kokken på bildet
heter Jintana
og hun er
endringer
utenMadsen
forutgående
Som for eksempel når Signalen Restaurant & fra Thailand! varsel
Sjøbad åpner 28. mai .
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19. august
Kronprinsesse Mette-Marits bursdag
25. desember 1. juledag
Flytende 1. påskedag
Flytende 1. pinsedag
Flytende Stortingsvalg

Bare rør!
Paul Støp på Kavringen jubler.
Han (og resten av Nesodden) får vann og avløp i rør. På samme måte som Norge eksporterer olje og gass til Europa, skal Nesodden nå pumpe vann og avløp i rørledninger.
Under vann! Over fjorden!

Paul Støp eier og driver Sjøsenteret på Kavringen med sine 10 årsverk.
Nå får han rikelig tilgang på vann, og kan gå på do med god samvittighet.
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Vann- og avløpsledningene legges åpent i naturlige groper i terrenget og dekkes med netting og mose. Ingen sprenging og åpne sår.

Nesoddbåten

«Et vintereventyr»

Din lokale hjelper AS

Få

30%

Ballettskolens juleforestilling har i en år

arnelendl@gmail.com

Tlf 93861151

på brille nr. 2

Trefelling med
forsikring!

Moderne Praksis på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlegene Fredrikke Arenfeldt Omdal og Eivind Bay Hammer

• Tannpleier Annette Seim Karlsen

Tlf. 66 91 26 85 • nesodden@interoptik.no

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Renseanleggene
legges ned
Nesodden kommune har besluttet å legge
ned kommunens kloakkrenseanlegg, og i stedet pumpe kloakken over fjorden til Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) på Slemmestad.
Samtidig legges det til rette for ny vannledning for «import» av reservevann fra Asker
og Bærum
Dette bekreftes av Reidun Isachsen, som er
virksomhetsleder for vann og avløp i Nesodden kommune.

Ildjernet og Kavringen
De første som vil få glede av forandringene er
beboerne langs Nesoddens vestside.
Rørledinger er allerede på plass fra Alværn
til Kavringsstrand/lldjernet.
Nå står Sjøstrand og Flaskebekk for tur, før
rørledningene koples sammen med hovedledningen fra Burestua på Oksval.

Genial løsning
Sett fra luften, ser Nesodden ut som en båt
som har veltet og ligger med bunnen i været.
Det er følgelig genialt å lå kloakken renne
nedover, og inn i en sjøledning.
Moderne teknologi, kombinert med erfaring
fra offshore- og oljeindustrien gjør det mulig,
og økonomisk gunstig å benytte sjøen som
transportåre.
Nesodden har landets beste kollektive reisetilbud på vannet, nå får vi også landets beste
vann- og avløpstilbud, under vannet!

Pumpestasjonen i Kavringsstrand er dimensjonert for å dekke Sjøstrand og Flaskebekk, i
tillegg til Kavringen og Ildjernet.
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Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand!

MINIGALLERI OG RAMMEVERKSTED

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL) - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no
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75 år siden
Stor minneseremoni 8. mai 2019 kl. 18.00.

75 år siden den mest dramatiske hendelsen på Nesodden under krigen fant sted!
Den 4. juli 1944 ble tre motstandsmenn drept av tyskerne på Flaskebekk.
Den 8. mai i år skal de hedres, under den største minneseremoni for ofre fra krigens tid
på Nesodden. Etterkommere av alle tre vil være tilstede under arrangementet, som vil
finne sted i Flaskebekkveien, og i Varden leir.

Nesodden Befalsforening vil stå for minnemarkeringen i Flaskebekkveien og i Varden leir.
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Radiostasjonen
Corncrake
Det går mot slutten av andre verdenskrig.
De allierte har gått i land i Normandie, og
radiokontakten mellom London og Hjemmefronten er livsviktig. Det står 350000 tyske
soldater i Norge, soldater som kunne ha gitt
et annet utfall av krigen dersom de hadde
blitt flyttet. De «illegale» radiosenderne
som ble operert av norske motstandsmenn,
hadde følgelig stor militær betydning, og ble
jaktet på av tyskerne. Etter lengre tids jakt på
radiosenderen ”Corncrake” klarte tyskerne å
peile den inn.
Førti soldater fra Varden leir ble utkommandert, sammen med fem Gestapo-soldater og
Kriminalrat og SS-Hauptsturmfürer Siegfried Wolfgang Fehmer. Tyskerne overrasket
nordmennene, som forsøkte å skyte seg ut.
Alle tre ble drept. Fehmer ble truffet i kinnet
av et finkalibret våpen, men overlevde.
Fehmer ble dømt til døden i 1947 og ble henrettet i 1948.

De tre som ble drept var:

Historikeren

Ivar William Wagle født 31.3.1914,
Tell Christian Wagle født 13.9.1919 og
Leif Kyrre Karlsen født født 10.6.1919

Stein Ugelvik Larsen har gjort nesodding av
seg. Med tre voksne døtre og barnebarn på
Nesodden var det naturlig for historikeren og

Vi har kompetanse og
redskap til vanskelige
og trange områder
45 år i bygg og anlegg

Alt i grave- og transportarbeid - også
om vinteren! Reparasjon og oppsetting
av natursteinsmurer.

Historiker Stein Ugelvik Larsen og lederen av Nesodden Befalsforening Ole Andreas Seipajervi er
sentrale i planleggingen.
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Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

kona å flytte fra Bergen til Nesodden.
– Det har vi ikke angret et sekund på, sier
Stein og smiler.
– Vi stortrives, og som historiker har jeg funnet masse spennende stoff å ta tak i.
Aksjonen mot radiostasjonen «Corncrake»
var den desidert største som fant sted på
Nesodden under krigen, en planlagt og velorganisert, og dessverre, blodig aksjon med
fatalt utfall.
I tillegg til de tre norske motstandsmennene
døde to tyske soldater og flere ble alvorlig
skadet. Hendelsen har aldri blitt beskrevet
historisk korrekt, en oppgave Stein Ugelvik
Larsen har påtatt seg.
Han har «dypdykket» i norske og tyske arkiver, og vil presentere resultatet i Varden leir
under arrangementet den 8. mai.
– I tillegg kommer jeg til å presentere en
oversikt over de tretten nesoddingene som
falt under krigen. De bør få sitt minnesmerke, sier historikeren, på et sentralt og
oversiktlig sted på Nesodden.

PROGRAM
Minneseremoni - Frigjøringsdagen 2019

Onsdag 8. mai 2019

18.00 Kransnedleggelse v/ordfører 		
Truls Wickholm ved minnesmerket i
Flaskebekkveien
18.05 Sang v/koret «Flaskehalsene»
18.10 Angrepet på radiostasjonen 		
«Corncrake» v/historiker 		
Stein Ugelvik Larsen
18.15 Slutt
Mens arrangementet foregår vil Flaskebekkveien bli stengt ved Øvreveien. Etter
arrangementet vil det bli busstransport med
veteranbusser til Varden leir.
18.30 Fenrik Ole Seipajærvi ønsker velkommen
Minnetale ved ordfører Truls Wickholm
Nordre Nesodden skolekorps spiller:
Ja, vi elsker
Orientering om Corncrake-minnesmerket
Etterkommere av de falne minnes sine
Arrangementet er åpent for alle!
Enkel bevertning – velkommen!
Arrangører:

Gode
matopplevelser
på Nesodden
i 20 år!
Tlf. 4000 1222
www.spiskammerset.no

Nesodden
TannhelseSenter
tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

Tangen Senter • post@nths.no
ÅPNINGSTIDER: MAN-FRE 08.30 -16.00

Nesodden kommune og Nesodden Befalsforening
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KIWI FLASKEBEKK MED GLADMELDING!
Som KIWI PLUSS-KUNDE får du nå 15% bonus på
all fersk frukt og grønnsaker og all ferskpakket fisk!

Nyhet!

%
KIWI Flaskebekk
Mandag - lørdag 7-23

000
1.30IW0I P.LUSS-

%

Som KIWI PLUSS-kunde får du 15% Trumfbonus på all fersk frukt og grønnsaker samt all ferskpakket fisk.
I tillegg får du 1% bonus på alle andre varer du handler i KIWI. Registrer deg som KIWI PLUSS-kunde på kiwi.no.

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Trafikalt grunnkurs
Før man kan øvelseskjøre privat, eller ved trafikkskole, må man ha tatt trafikalt grunnkurs.
Kurset kan gjennomføres fra fylte 15 år, og er obligatorisk for alle de lette kjøretøyklassene (moped,
motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped,
snøscooter og traktor).
Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og gir en
grunnleggende forståelse for hva kjøring innebærer. Det gir en grunnleggende forståelse for trafikk og er utgangspunktet for videre opplæring.

Øvelse gjør mester
De fleste av oss har øvelseskjørt med foreldre, besteforeldre, onkler eller tanter, men når alle slektningene befinner seg i Afghanistan er ikke det mulig.
Khial Mohammad Jabarkhel (17) kom til Norge for tre år
siden. Han bor sammen med fem andre enslige, unge asylanter i et felles bemannet bolighus i Tømmerbakkevei på
Nesodden, med sine ulike mangeårige historier om hvordan de kom til Norge. Alle gutta jobber ved siden av skolen,
og målet for dem – og Khial som jobber på Hellviktangen
– er sertifikat ved fylte atten år.
Kommunen har vedtatt å nedlegge Tømmerbakkevei inneværende år, og alle gutta leter etter et sted å bo videre,
på hybel sammen eller alene, mens de tar videregående.
27

Nesodden Næringsråd (NNR)
DEDIKERT TIL NESODDENS LOKALE NÆRINGSLIV
Nesodden Næringsråd (NNR) er en nøytral og upolitisk organisasjon. NNR ønsker å samle alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv, samt stimulere til etablering av nye virksomheter.
Medlemsfordeler og viktige oppgaver for NNR:
• Arbeide for at næringslivet i Nesodden kommune får best mulig utviklings-muligheter.
• NNR skal ivareta næringslivets interesser spesielt overfor kommunale myndigheter.
• Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.
• Vi avholder regelmessige kontaktmøter med politisk ledelse og administrasjon.
Til disse møtene kan våre medlemmer spille inn saker de er opptatt av.
• NNR arrangerer frokostmøter tilpasset næringslivet og andre arrangementer av faglig og
sosial art i løpet av året.
• Medlemskap i NNR gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i kommunens
næringsliv og styrende organer.
• Din bedrift blir oppført på vår hjemmeside, med link til bedriftens hjemmeside.
Meld dere inn via vår hjemmeside www.nesoddenvekst.no eller pr. e-post til post@nesoddenvekst.no
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Landets første
hippie

FAKTA OM KRAV
TIL ØVINGSKJØRING

Hanne Gilbo er advokat, bestemor og synger
i kor. Sammen med sin daværende mann
Christian Vennerød, var hun i sin tid en av
landets første og fremste hippier, og er forsatt ganske hipp og happy.
Hun reagerte derfor spontant da de unge
asylantene etterlyste «lærere».
Nå kjører hun bil med unge asylanter som
trenger en voksen ved sin side, og en stor L
bak på bilen.
Hun og Khial har funnet tonen, og kjører
fra Nesodden videregående en/to ganger i
uken. Turen tar en time, og legges til veinettet på Nesodden. - Etterhvert utvider vi
til Drøbak, E18 og Oslo. Målet er å gi Khial
mest mulig trening bak rattet.

Ledsager (den som lar deg øvelseskjøre) regnes som fører av
bilen. Ledsager må ha fylt 25 år
og hatt førerkort sammenhengende de siste fem årene. Bilen
må være utstyrt med ekstra innvendig speil for ledsager. Bak på
bilen skal en «rød L» være godt
synlig for å vise de andre trafikantene at du øvingskjører. Før
eleven kan øvelseskjøre privat
må trafikalt grunnkurs være bestått. Kurset kan gjennomføres
fra fylte 15 år, og er obligatorisk
på 17 undervisningstimer og gir
grunnleggende forståelse for hva
kjøring innebærer, trafikkforståelse og er utgangspunktet for
videre opplæring. Statens Vegvesen har egne gratis kurs på et par
timer for ledsagere og deler da ut
gratis både speil og L.
Ellers kan både speil og L kjøpes
på Biltema og bensinstasjoner.

Trenger flere!
Vi nordmenn er som kjent spontane, bare vi
får tenkt oss om! Ikke tenk, bare gjør det.
Meld deg som frivillig «kjørelærer» for
unge, enslige asylanter.
Hanne Gilbo og Signalens redaktør har gjort
det, og angrer ikke et sekund.
Kontakt Inger Johanne Nordberg på
tlf. 905 76 947 dersom du kan tenke deg å
være frivillig «kjørelærer», eller har bolig
å tilby til én eller flere av guttene.

Hanne og Khial har funnet tonen bak rattet.
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Visste du at...

... på Tangen Senter har vi åtte butikker som selger ma
eller produkter knyttet til mat!
Én ting er alt av hverdagsmat til delikatesser hos Meny
økologiske fristelser fra Røtter, godbiter til de firbente h
Tangen Dyrebutikk eller en matpause hos Baker Nordby eller Piz
En annen ting er alt du trenger for å lage og servere maten
Jernia og Kitch´n – eller inspirasjon og kokebøker hos Nota
Vi sees i Nesoddens handlegate!
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På Tangen Senter finner du også helseforetak,
lege, tannlege, NAV og andre servicetjenester.
www.tangensenter.no
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Rekefiskeren
Han har fem generasjoner fiskere
bak seg på farsiden, og gudene vet
hvor mange snekkere på morsiden.
Alle har vært bosatt på Nesodden.
Selv bor han på Fagerstrand, men
rekene selger han i Drøbak.
Tore Kristian Åslund er den eneste
yrkesfiskeren på Nesodden.

Reker og litt fisk

Tore Kristian Aaslund er på plass i Båthavna i Drøbak hver torsdag og fredag.
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– Jeg fisker tirsdag og onsdag, forteller den
joviale fiskeren, og selger hver torsdag og
fredag.
– Året rundt, så lenge fjorden er isfri. Det har
jeg gjort i hele mitt yrkesaktive liv, bortsett
fra en fireårsperiode fra 2008 til 2012. Da
seilte jeg som matros og billettør på nesoddbåten, og gjorde faktisk litt av en fangst
der også. «Trisa» (kioskdamen) om bord het
Frøydis og ble min, og hennes eldste sønn går
nå i mitt kjølvann, og har blitt fisker på egen
skute; A7F «Borøy». I likhet med meg fisker
han i Oslofjorden og selger fra kai i Oslo.

Fantastisk kvalitet
Tore sine reker er fantastiske, spesielt på
vårparten.
– Det er nå kvaliteten er best, sier eksperten. – Rekene er fulle av rogn og smaken er
vidunderlig.

Ferskere går det heller ikke an å få rekene,
nykokte og rett fra fiskebåten. «Ferske»
reker i butikken skal fra båt til grossist og
fraktes «land og strand» rundt før de havner
i kjøledisken.
En kjøretur til Drøbak en torsdag eller en fredag kan absoutt anbefales. I tillegg til deilige

Når han ikke er ombord i Skippy er Tore hjemme hos Frøydis og
hundene Sofus og Kitty, og kattene Ted, Sigmund og Karse.

reker får man en hyggelig prat med rekefiskeren, og en praktfull opplevelse på kjøpet.
NB Det kan lønne seg å være tidlig ute, eller
forhåndsbestille.
Telefonnummeret til Skippy er 97764805.
Følg ham også gjerne på facebook:
Fiskebåten Skippy.

Omgivelsene i Båthavna i Drøbak er som skapt for en rekefisker.
33

Nobina 1-17.qxp_Layout 1 22.03.17 19.57 Side 1

Velkommen
om bord!
Vi ønsker alle våre
passasjerer
en riktig god vår!
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Høyres Erik Adland tenker stort, veldig stort!
Erik Adland (62) fikk Nesodden inn
med morsmelken. Foreldrene bygget
hus i Tangenveien i 1949/50, og der
har han bodd siden. Han har vært
engasjert i kommunepolitikken
i over 30 år, og var leder av byggekomiteen for kommunehuset
Tangenten.
Nå vil han bygge mer og høyere,
ihvertfall én etasje til på Tangenten.

Min kamp
– Det var litt av en kamp, forteller varaordføreren, om nytt kommunehus. Diskusjonene
om nytt administrasjonsbygg hadde pågått
på Nesodden siden 1936, og ble (midlertidig)
løst da tyskerne forlot Varden leir i 1945. Da
overtok kommunen «tyskerbrakka», og holdt
til der i 67 år.
Planen var hele tiden å flytte, men ting tar tid,
for politikkens veier er lange og kronglete.
Hvor skulle kommunehuset ligge, og hvem
skulle betale?
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Opplev Verdis berømte
utendørsopera AIDA på
Oscarsborg Festning
Forestillingen spilles under åpen himmel i borggården
som har en helt unik akustikk. Med noen av landets beste
klassiske sangere, musikere og kunstnere inviterer vi deg
til en magisk sommerkveld på øya midt i Oslofjorden.

8 forestillinger | 14. aug ‑ 24. aug 2019
Sett sammen en helaftensopplevelse med
ett eller flere av våre tilbud:
• Omvisning på Oscarsborg Museum • Overnatting på Oscarsborg
hotell • Middag inne i festningen • Båttransport fra Oslo og Sandvika
• Det er bevertning utenfor festningen før forestillingen og i pausen.

Bestill billett og planlegg ditt besøk på
www.oscarsborgoperaen.no og telefon 815 33 133
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Nesodden kommune var fattig, dvs de fleste
som bodde på Nesodden var «vanlige» folk
som bodde i rekkehus, små hus og hytter, og
skatteinngangen var lav.
Erik Adland fikk gjennomslag for salg av Varden, fikk 120 millioner inn i kommunekassen
– hvor det lå 30 millioner fra før (salg av E-verket og båtselskapet), og finansierte resten av
byggekostnadene på 210 millioner med lån.
For pengene fikk man et flunkende nytt admi-

nistrasjonsbygg, bibliotek, ungdomsskole og
møtested for bygdas befolkning.
Tangenten har blitt en kjempesuksess, men
bygningen er allerede altfor liten. Nå vil Erik
Adland gå i gang med 2. byggetrinn.
– På taket kan vi bygge 3 mål til, sier han
entusiastisk. Tre tusen kvadratmeter, først
og fremst til ungdomsskole, dernest møterom og kontorer. Tangenten er allerede

Her gikk jeg på ungdomsskolen, sier Erik Adland og tramper på taket av
Tangenten. Den gamle skolen ble revet og ga plass til den nye ungdomsskolen
(i Tangenten).

«sprengt» både på dag- og kveldstid, og
snart kan foreninger, lag og enkeltpersoner bestille møterom og andre fasiliteter på
en «App». Da må vi ha plass, og grunnlagsinvesteringene er allerede tatt. Vi slipper å
sprenge, legge inn vann, kloakk og annen infrastruktur, og best av alt; vi slipper å søke
om byggetillatelse. Tangenten har byggetillatelse for (minst) én etasje til!

Nå vil Erik Adland til topps på Nesodden. Varaordføreren vil bli ordfører!
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Med respekt for gammel byggeskikk
og landskapets muligheter ...
Håndverk og tradisjoner
Wilson Eiendom bygger sin virksomhet på gode
håndverkstradisjoner. Husene våre er tegnet med
inspirasjon fra skipperhus og gammel byggeskikk. Ærlige og solide hus i rene klassiske linjer,
bygget for livet, for å stå der like vakre langt inn i
fremtiden.
Vi bygger smått og stort
Wilson Eiendom bygger eneboliger, men ikke bare. Hyttene
våre ligger på knatter og nes langs kysten, og hundrevis av
små håpefulle boltrer seg i barnehagene vi har bygget.
Generasjonsboliger, rekkehus, anneks, garasjer og
leilighetsbygg har vi også oppført. Trives du der du bor,
men ser behovet for en oppgradering eller et rom ekstra?
Ja, vi hjelper deg med det også.

Visningshus
Kommer du innom kontoret vårt kan du se
noen av husmodellene våre. Eller du kan gå
til hjemmesiden vår og se enda flere. Du er
også velkommen til å avtale visningsbesøk i
et nyoppført LillesandHus - det er noe med å
ta og føle på stemningen og kvaliteten i
materialer og utførelse. Vi har flere visningshus tilgjengelige på Nesodden.

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www.lillesandhus.no
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Ruters servicepunkt blir Norleds kundesenter
Nesoddbåtenes gamle kontor og verksted på Rådhusbrygge
4 skal bygges om til ladestasjon. Båtene skal bli elektriske.
Norled har derfor overtatt Ruters servicepunktsenter på
Aker brygge, som nå har blitt Norleds kundesenter.

Vinn/vinn
Dette er en vinn/vinn situasjon, sier Ruters kommunikasjonssjef
Gro Feldberg Janborg, og Norleds Alf Jørgen Fedog.
Ruter får elektriske båter, og Norled kommer enda nærmere Nesodden, sier Norleds regionsjef og smiler hele veien fra Rådhusbrygga til Aker brygge.
Venteværelset har dessverre blitt litt mindre, men billettsalget blir
som før, sier Gro Feldberg Janborg, og alt som glemmes (hittegods)
om bord i båtene kan fortsatt hentes her.
Forskjellen er bare at fra 1. februar har det vært Norleds folk som
betjener senteret på Aker brygge. For andre kundehenvendelser til
Ruter, som abonnementstjenester, refusjoner og personlig kundeservice om Ruters tilbud og tjenester, kan kundene benytte servicepunktet på Nationaltheatret, eller kundesenteret på Jernbanetorget.

Comeback
Det er Trude Pedersen som er ansatt som daglig leder for kundesenteret. Hun var tidligere sjef for alt som heter servering om bord
i båtene, og kjenner vi Trude rett, vil det ikke forbause oss om hun
kommer til å by på sveler i kundesenteret. I tillegg kommer hun og
hennes medarbeidere til å reklamere hemningsløst for nesoddbåtene, bladet Signalen og Nesodden.

Kontraktsforvalter Gøran Eriksen i Ruter overlater Ruters servicepunkt til
regionsjef Alf Jørgen Fedog, og den nye lederen av kundesenteret Trude
Pedersen.
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Gøran Eriksen og Gro Feldberg Janborg fra Ruter flankerer Alf Jørgen Fedog
og Trude Pedersen, utenfor Norleds nye kundesenter på Aker brygge.

Trude Pedersen gjør come back på brygga, og blir sjef for kundesenteret
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Viktig melding til
redaktør Tor Fagerland i
Foreningsnytt:
Du stiller spørsmål om antall reisende med
nesoddbåtene har gått ned, siden venterommet
på Aker brygge har krympet.
Svaret er at passasjerantallet ikke har gått ned.
Tvert i mot, passasjertallet har økt betraktelig!

Statistikken
Årsaken til at venterommet på Aker brygge
har krympet er at Norled måtte flytte fra
Rådhusbrygge 4.
Der har nesoddbåtene hatt sitt verksted, lager
og sine kontorer i årevis.
Nå skal Rådhusbrygge 4 bygges om for å huse

transformator, strømboks og ladestasjon.
Følgelig har det blitt litt trangere i Ruters gamle
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servicekontor, som nå er Norleds nye informasjonssenter, lager, verksted og kontor.

Norsk Kunstglass as
Vi gir ekstra god service på Nesodden
siden alle våre glassmestere bor der og
vi leverer blant annet:

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass

Aktivitetsleir
i uke 27 og 32
Det blir stell av dyr, ridning, spennende leker
og masse gøy. Fortsatt noen ledige plasser.

NORSK KUNSTGLASS AS

Skuterud gård

Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no

Vi tilbyr spennende aktiviteter for store og
små, og lager fest for de fleste anledninger:
• Utdrikningslag • Teambuilding • Selskaper
• Skolebesøk • Bursdagsfeiring
• Aktivitets- og rideleire • Konserter
• Paintball • Turridning • Hundekjøring
• Pil og bue • Gyroskop • Impro • Hinderløype
• Kos med dyra • Utfordrende leker
• Enkel overnatting

AVFALLSCONTAINER
• Utleie av 5-35m3 containere
• Salg av 1500 l ”storsekk”
ved små avfallsmengder

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

T 66 91 71 12 • post@nesoddenren.no
www.nesoddenren.no

Mer info på: www.skuterud.no
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Boken «Å leve, lever, har levd»
Av: Arne Schrøder Kvalvik

Det er prisverdig når en ung småbarnsfar - midt i livet - tar seg
tid til å skrive en bok om eldre.
Spesielt den siste delen av livet, den vi alle vet kommer, men som
vi helst ikke snakker om.
Ihvertfall ikke når man er i tyve, tredve, eller førtiårene.
Da er livet evigvarende, og tanken på alderdommen er fjern.

«Alt før femti er bare oppvarming»
Skrev Rolv Wesenlund i sin bok om det nye livet, livet som begynner når
ungene har flyttet ut, og en sorgløs tilværelse venter.
Men slik er det ikke for alle.
Femti og sekstiårene er vel og bra, men i sytti og åttiårene kommer ensomhet, og dårligere helse.

Pensjonistgeneralinnen
Bokens hovedperson er Rigmor Vines, mangeårig leder av Nesodden
Pensjonistforening og Rigmors Hyggetreff.
«Alle» som har levd en stund (på Nesodden) kjenner Rigmor, og Rigmor
kjenner alle.
Selv har hun barn, barnebarn og oldebarn, og som forfatteren skriver:
«Rigmor er en flott eldre dame med hvitt halvkrøllete hår, en god bøy i
ryggen, smilende, varm imøtekommende
som en hvilken som helst farmor. Som min farmor.»
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Har du tenkt
deg på jobb i morgen
også?
364

23

58

1

Og dagen etter
og stort sett
hele 2019?
Da kan
365-dagersbilletten
kanskje lønne seg
for deg.

Se ruter.no/365
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Ensomhet
Veldig mange har foreldre og besteforeldre
som bor i andre deler av landet.
Forfatterens far, mor og farmor bor i Kristiansund.
– Hvor gammel er farmor egentlig, spurte
Arne seg selv, og ble svar skyldig. Det var da
han bestemte seg for å skrive bok om alderdommen.
Boken er blitt til i Tangenten, etter å ha observert eldre, og livet i «Tangenbyen» fra sitt
«kontor» i biblioteket.
– I flere uker satt jeg og observerte. Gamlegutta i kafeen hver torsdag, damen med den
røde tralla på Tangen Senter på mandagene,
og damene i strikkeringen hver onsdag formiddag.
– Det blir bok av denslags, sier nordmøringen
som har vunnet to Spellemannspriser med
bandet 120 days, og har flyttet til Nesodden
sammen med samboer (fra Blylaget) og tre
døtre.
– Her vil jeg leve, lever, og når den tid
kommer, har levd.

Totenschläger
Arnes møte med en av Nesoddens eldste, er
sterk kost.
«Torvald» er snart 100 år og bor alene.

Boken er en fortelling om hvordan overraskende vennskap på tvers av generasjoner oppstår. Rigmor
Det ble
om plassen
ved Aspon.
Vines
og trangt
Arne Schrøder
Kvalvik
fant raskt tonen. - Tiden kommer ikke, Arne. Tiden går, sier Rigmor.
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Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

Besøk oss i Torneveien 20 på Fagerstrand. Vi holder åpent mandag til fredag, 08.00–17.00.
Utvidede åpningstider i sesong.

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Foreldrene er forlengst døde, og han har
ingen søsken, barn eller barnebarn.
Han har overlevd to hjerneslag, og grov tortur
under 2. verdenskrig.
Natten til tredje november 1943 klarer «Torvald» å rømme fra en leilighet i Kirkeveien.
Han slår seg bokstavelig talt fri med en «Totenschläger», som koster to tyske soldater
livet.
– Det var meg eller dem, forteller han, og
viser Arne det dødelige våpenet.
Samme natt ble bestevennen Fritjof henrettet
på Trandum.

«Forbrytelsen» han og «Torvald» hadde
begått var utdeling av den «illegale» avisen
London-Nytt.
Etter hjerneslag nummer to sjekket «Torvald», bare sånn for sikkerhets skyld, som
han sa til Arne, om det var noen ledig plass til
ham på Nesoddtunet. Men svaret var negativt,
ventelisten var lang. I Nesodden kommune
var det fullt.
– Jeg regner derfor med at jeg blir her i huset
til jeg stryker med, sier Torvald. Sånn er det.
Boken bør leses av alle som har levd en
stund, og har tenkt å leve en stund til!

Totenschläger
Sammenleggbar stålbatong med fjæring og lærstropp.

Trygg bilpleie
4 Km-service for

alle bilmerker
4 Tekniske reparasjoner,
bilelektro
4 Oppretting, lakkering,
polering
4 Deler, rekvisita,
leiebil
4 Periodisk kontroll,
EU-kontroll

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Foto: Justismuseet

fagerhoe@online.no
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Signalen kondolerer

Skipsfører Per Ivar Sofus Bakke har
også mønstret av.
Forrige nummer av Signalen hadde gått
i trykken da vi mottok budskapet om at
matros Sigmund Tveten hadde avsluttet
sin livsseilas.
Sigmund var en sjømann av den gode
gamle sorten, en ekte «skogsmatros» fra
Nedre Eiker.
Han seilte utenriks i årevis, før han mønstret på nesoddbåtene i 1995.
Sigmund var en mann av få ord, men smilet og glimtet i øyet var aldri langt unna.
Når Sigmund var på vakt var det aldri noe
«slinger i valsen».
Vi lyser fred over Sigmunds minne.

Det tynnes i rekkene av mannskap fra det
tidligere AS Nesodden-Bundefjord DS.
Han var en av de mest avholdte og respekterte skipsførere i selskapet.
Per Bakke døde 12. februar 2019, han ble
87 år gammel.
Per Bakke var sjømann hele sitt liv og
med en maritim ballast som ga ham unik
erfaring i sitt yrke.
Han begynte som skoleskipsgutt på
«Christian Radich». Etter tjeneste i Marinen, var han underordnet på bl.a. tankskip. Så ble det styrmann og skipsførerskolen og en rekke år som offiser i Fred
Olsens rederi.
Allsidighet preget hele hans liv. I noen se48

songer var han på de gule Båtservicebåtene på Oslo havn.
Bakke likte utfordringer, og da Ivar Kaldager begynte med hydrofoilbåter i rute
på fjorden i 1964 ville han være med.
Hans båt ble «Fjordfoil» i ruten mellom
Oslo og Horten.
Nye utfordringer ventet, nå ble det verdens største hydrofoilbåt «Scanride»
som hadde blitt prøvet i rute over Øresund, men ble flyttet til rute i Karibia. Her
i Karibia ble Bakke kaptein. Dessverre
viste det seg vanskelig å drive denne teknisk, kursen ble satt hjem til Drøbak.
Bakke søkte om skipsførerjobb i Nesoddbåtene i 1970, noe han fikk, og det ble
starten på en 23 år lang tjeneste.
Da tanken om en egen hurtigbåt kom
opp i Nesoddbåtenes styre rundt 1989
var det naturlig at Bakke ble en viktig del
av gruppen som fikk i oppdrag å komme
med forslag til utforming og innredning.
Per Bakke ble også den nye hurtigbåten
«Prinsessens» flaggskipper. Han fulgte
byggingen og hentet den hjem fra Rosendal i desember 1990. Per Bakke gikk av
med pensjon 13. februar 1994. Han fikk
25 år som pensjonist i Drøbak sammen
med sin kjære kone Liv.
Jeg takker for at jeg fikk være hans venn
gjennom nesten 50 år.
Harald Lorentzen

Båtruter 2019 Rutetider og gyldighetsdatoer er hentet fra Ruters hjemmeside per. 17. mars 2019.

Mandag - fredag

Lørdag

Mandag - fredag

Søndag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Mandag - fredag
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Mandag - fredag

Mandag - fredag
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LØSN.4-18: Båtpendlerne blir nok kjempestolte av at oslofjordens propell-Teslaer snart blir en realitet når båtenes drivstoff blir elektrisitet

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Elisabeth Friis-Lund

Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 7. juni 2019.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Postnr..........................-sted:........................................................................................................
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fra Nesoddtangen.
Med gavekortet kan du handle for
500 kr hos Glansbilde Minigalleri og
Rammeverksted på Fjellstrand.
Vi gratulerer!

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,–

kroner
som kan brukes hos Circle K,
Flaskebekk Autosenter AS.

Din lokale hjelper

«Corncrake»

Arne Lendl er Nesoddens blideste mann.
Hvor han henter sin energi og sitt gode humør fra er uvisst, men han smiler bestandig,
og det er aldri nei i hans munn.
Uansett om det er et piano som skal flyttes, to høner som skal avlives, eller et kjøkken
som skal rives og nytt skal bygges.

Alt er mulig
- Det er bare fantasien som setter en begrensning for hva folk skal ha hjelp til, sier morroklumpen.
– Trefelling er en gjenganger, og snømåking har
det vært plenty av i vinter. De to hønene var et
engangstilfelle, de var blitt gamle, hadde sluttet å legge egg, og eieren hadde ikke hjerte til å
avlive dem selv. Min ungarske venn og kollega
gjorde jobben, og hønsegulasjen smakte alldeles vidunderlig!

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Urinnvåner
Arne er ekte nesodding, selve prototypen. Han
er født og oppvokst i sopelimsbygda, og kjenner
«alle». Han har vært politisk aktiv, og er styreformann i Nesoddtangen Vel.
Firmaet «Din lokale hjelper» har han snekret
sammen selv, og gjør alt mellom himmel og
jord. Det kan riktignok ta litt tid før han kommer (for han sier aldri nei), men han kommer
før eller siden og gjør en glimrende jobb, for en
rimelig penge.

??

Du finner ham på en Facebookside nær deg.
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Arne Lendl med to av sine muskelbunter.
Tomek er fra Polen og Erwin er fra Ungarn.

Piano på strak arm!
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Synnøve Solbakken

«Corncrake»

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Vi er rimelig sikre på at
Bjørnstjerne Bjørnson hadde slått
stiften dersom han hadde truffet
Synnøve Solbakken på Nesodden.
Det gjorde vi også, da det viste seg
at hun hadde vunnet kryssordkonkurransen i Signalen - høst 2018.
Tenk det, Bjørnstjerne skrev om
Synnøve Solbakken i 1857, nå
skriver vi om henne i 2019!

Dronningensgate

??
Synnøve Solbakken med kryssordpremien, et gavekort som hun helt sikkert forlengst har
brukt hos Lille Have på Fjellstrand. Damen elsker, og er omgitt av blomster.
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– Jeg vokste opp på den «riktige» siden av Dronningensgate, forteller Inger Synnøve, som hun
het den gang. Dermed bodde jeg på «vestkanten» og kunne gå på Ruseløkka skole.
Barna som bodde på den andre siden av gaten
bodde på «østkanten» og gikk på Møllergata
skole. På Ruseløkka skole gikk jeg i samme
klasse som Gro Harlem Brundland, og leste
Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling om
Synnøve Solbakken. Lykkelig uvitende om at jeg
skulle bli gift Solbakken.

Modist
– I dag er det kanskje ikke så mange som vet hva
en modist er, men det gjør jeg, jeg er utdannet
modist. Jeg gikk i lære i fire år, lærte søm, broderi og pirkesøm (skjult søm).
Det måtte man kunne for å drive med hattedesign, og jobbe i hattebutikk. På 1950-tallet gikk
«alle» med hatt, både menn og kvinner, hatt var
«in». Etterhvert gikk hatt av moten, og jeg måtte
ta min hatt og gå. Jeg ble julehjelp på Steen og
Strøm, salgsleder og butikksjef hos Harald
Moritz, som solgte vesker og kofferter.
– I 1987 brakk jeg ankelen og har siden hatt
kontorjobb, forteller den blide og kunnskaps«Corncrake»
rike damen.
– Jeg elsker kryssord, og er en kløpper på data,
som syv barnebarn og tre oldebarn hjelper meg
med. Livet er herlig sier hun, og tenker tilbake
til oppveksten i Dronningensgate med «klaskedo» og iskalde leiligheter. De såkalte «gamle
gode dagene» var ikke nødvendigvis så gode, de
var kalde og langt fra den luksusen varme hus
og «innedo» gir oss i dag.
– Du verden så godt vi har det som pensjonister
i Norge i dag!
I Signalen er vi sikre på at Synnøve Solbakken
??
kommer til å skinne som en sol, og sende inn
riktige løsninger på våre kryssord, i mange år
fremover.

Softisen tilbake på Circle K!

Tom Harald Wilberg, Kristian Strand og Stine Sundbye lover
velsmakende, myk softis allerede til påske.
I Signalen - høst 2018 kunne vi lese om Alexandra, Dina og Vincent Johannes som savnet softisen
på Circle K på Flaskebekk. Stasjonen hadde sluttet å lage softis – det tok for lang tid.
Nå kan Signalen bringe gladnyheten om at softisen kommer tilbake til påske.
– Vi bommet, sier Tom Harald Wilberg, som driver den populære bensinstasjonen på «odden».
Vi trodde at folk ville være fornøyd med vårt rikholdige utvalg av annen is, men der tok vi feil.
«Alle» ville ha softisen tilbake. Enkelte truet med boikott og juling, og når vi fikk vite at mange
kjørte ens ærend til Nesset for å kjøpe softis, snudde vi. Softisen kommer tilbake!
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SunBlock UB
Solskjerming er en internasjonal
gigantindustri. Vi snakker om markiser, persienner og andre løsninger,
som er omfattende og kostbare.
Nå vil seks unge nesoddinger revolusjonere dette markedet, og guttene
har kommet opp med en genial,
enkel og rimelig løsning!

Skoleoppgave
– Ungt Entreprenørskap
– Vi er en gjeng gutter på 17 år som fordyper
oss i entreprenørskap og bedriftsutvikling,
forteller SunBlocks administrerende direktør Didrik Villanger.
– Vi går på Nesodden videregående og prosjektet vårt startet som en skoleoppgave i
fjor høst. Oppgaven gikk ut på å avdekke et
behov i markedet, definere det, og dekke
det.

Sander Nygaard er salgsansvarlig og Alexander V. Hovland er HR-sjef i SunBlock UB. Didrik Villanger er
selskapets CEO (Chief Executive Officer).
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– Vi gikk gjennom en lang idéprosess, og definerte hva som var gjennomførbart, og hva
som engasjerer oss.

Søvn
– Som ungdommer flest, er vi opptatt av søvn, og liker
å sove lenge om morgenen. Det er derfor en pest og en
plage nå morgensolen skinner før hanen galer, sier gutta
og gliser. Det ble følgelig vår forretningsidé; å blokkere
solen.
Ikke med en tradisjonell markise, persienne eller gardin,
men med en avtagbar pvc-duk, dekorert med et bilde av
katta, bikkja, kjæresten eller London. Du velger bilde på
duken, eller ikke (hvitt), vi leverer produktet, sammen
med våre spesialutviklede sugekopper. Duken leveres
etter nøyaktige mål, og bestilles (selvfølgelig) via nettet.
www.sblock.no
– Med et tasterykk er er du inne på våre hjemmesider, sier
Sander Nygaard som er salgsansvarlig.
–Vi er selvfølgelig på sosiale medier og har laget våre
egne filmer på youtube. Alt er egenutviklet og egenfinansiert, og produktutviklingen har foregått ved siden
av skolearbeidet. Det geniale med produktet er at det er
avtagbart, ikke permanent. Andre løsninger resulterer i
hull i vegg og dørkarmer, og når man flytter er markisen
vanskelig å ta med. SunBlock får plass i en papprull.

Det enkle ...
Det er ikke bare i dagligvarebransjen at det enkle ofte er
det beste. Det gjelder også solavskjerming. Hvorfor har
ingen tenkt på, eller gjort dette før?
Rektor på Nesodden videregående var den første som
kjøpte SunBlock. Blir du den neste?

Didrik Villanger serverer kaffe på Annas Hybel, og bruker lønna på å utvikle SunBlock.

Siste nytt!
Gutta var på GründerExpo, med stor suksess!
Totalt på GründerExpo var det 161 ungdomsbedrifter, og de lå høyt oppe i alle sine
påmeldte kategorier, – og fikk følgende priser:
3. Beste Ungdomsbedrift Akershus 2019
2. Beste Kundeopplevelse på Nett
2. Beste Selger (Didrik). Dvs. at han skal være med til Canada i juli på
Success Summit-konferansen.
3 nominasjoner, altså topp 9. (Beste Markedsføring,
Beste HR/IA & Beste Samarbeid med Næringslivet)
57

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Velkommen til en god handel

Mandag–Fredag kl 07.00-18.00
Lørdag 09.00-15.00
Flateby Gård, 1450 Nesoddtangen

Tlf 66 91 09 09
post@tangentrelast.no
www.tangentrelast.no

INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

• 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

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta

Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

Telefon 40 00 23 05
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Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

Tangenveien 1 - Tlf 66 96 11 00 - Fax 66 96 11 00
ÅPNINGSTIDER:

Hverdager 05.00-20.00
Lørdag 08.00-20.00 • Søndag 10.00-20.00

Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort –
automat og gir
• MC-førerkort
• Moped-førerkort

Norgespremiere 5. september
Oslo Nye Hovedscenen

Ingvild
HOLTHE BYGDNES

Stine
FEVIK

Urpremiere 11. september
Oslo Nye Centralteatret

Sesongpremiere 14. november
Oslo Nye Hovedscenen

odd-magnus Williamson

En romantisk komEdiE
for frustrErtE kvinnEr og tausE mEnn

Billetter: www.oslonye.no/ 815
60 33 133/ 22 34 86 80

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

