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SOMMER PÅ OLIVIA!
Hos oss kan du nyte kveldssol og uteservering! Stikk også innom vår
delikatesseavdeling med deilige skinker og oster på TJUVHOLMEN eller vårt
enoteca med spennende viner i HEGDEHAUGSVEIEN!
Vår restaurant i Verkstedhallene er for tiden stengt, men vi gjenåpner om ett år i nye
og større lokaler på samme sted!

...med de
BESTE smakene
fra Italia!

Bordbestilling

23 11 54 70
www.olivia.no
Tjuvholmen & Hegdehaugsveien

Lørdag 16. juni arrangerte Tangen
Nærsenter «Markedsdag» med musikkkorps, hoppeslott, ballongklovn, og
ansiktsmaling for barna.
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Kjære leser,

Det er lenge siden vi har sett så mange
blide fjes på Tangen, det «krydde» av folk,
selv om værgudene forsøkte å skremme
folk innomhus.

Sommer på Nesodden, kan man ha det
bedre?
Omgitt av fjord på (nesten) alle kanter, og
med marka tilgjengelig fra alle hold.
I tillegg har vi kort vei til landets største
sommerby, landets største fornøyelsespark,
og landets største julebutikk.
I Drøbak er det jul i hele året, i Tusenfryd
er det full rulle, og i Oslo er det liv og røre
hele døgnet.

Vi håper og tror at dette ikke var første
og siste gang.
Det er dette vi vil ha.
En samlingsplass og et møtested,
gode tilbud og
godt utvalg
– slik at vi slipper
å reise ut av bygda
med feriepengene
våre.

Nilz Trykkerier
ANNONSEANSVARLIG:

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

www.signalen-da.no
post@signalen-da.no

Men strengt tatt trenger vi ikke å reise
noe sted. Vi bor midt i et ferieparadis, som
mange kommer langveis fra for for å nyte.
I over hundre år har Nesodden vært synonymt med sommer og sol, badehus og
hytter, båtliv og bading.

Tips til redaksjonen - tlf: 90 86 67 05
Alt redaksjonelt stoff uten
forfatter-/fotokreditering er av
Tore Henning Larsen

Nå trenger vi heller ikke lenger å reise ut
av bygda for å oppleve god gammeldags
torgstemning.
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God sommer
– på Nesodden!

Skulpturparken oﬃsielt åpnet

Daglig leder Knut Listerud og ordfører
Nina Sandberg talte til folket under åpningen
av skulpturparken.

En fest med deilig musikk, god mat, stor
kunstutstilling og åpent hus.

Historisk tilstrømming
I sin åpningstale bemerket ordfører Nina
Sandberg at Nesodden opplever en historisk tilstrømming av mennesker.

Nesodden Kunst- og Kulturnæringssenter – Nesoddparken – har fått sin egen
skulpturpark.

Parken ble offisielt innviet i forbindelse
med sommerfesten som gikk av stabelen
første helgen i juni.
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– Tilstrømmingen skyldes ikke minst at
Nesodden er en herlig kommune, med kvaliteter som vi tar vare på, og foredler. Som
kummune har vi en profil som er verd å
rendyrke. Nesodden har mange grøntområder, kystlinje, ung befolkning med høy

kulturell kapital, og kommunen er full av
kultur, fra tradisjonell bondekultur via økofilosofer til filharmonifolk. Jeg er glad for
at Kunst- og kulturnæringssenteret på
gamle Sandvold er blitt en realitet. Det er
fantastisk at på så kort tid rommer
Nesoddparken hele 50 virksomheter innen
kunst- og kulturnæringer. Takk for at jeg

får lov til å være her og foreta den offisielle åpningen av skulpturparken, sa ordføreren og erklærte parken for offisielt åpnet.

Solveig Grande
serverte sprudlende forfriskninger

Holger Koefoed fra Kunsthøyskolen i Oslo
presenterte Gunhild Vatn's skulptur

Gunhild Vatns skulptur «Buy land»
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Holger Koefoed, Ting-Malin Lloyd og Maria Lloyd koste seg med herlig grillmat. – Kunst, mat,
og mennesker, det er livet, sa trioen som bor vekselvis på Lindøya og på Nesodden.

Ingen faste skulpturer

En stolt Nils Aasland og
Knut Listerud foran skulpturene

Skulpturene i skulpturparken skal ikke bli
stående for evig og alltid. De skal innpasses
i landskapet, og vil bli erstattet av nye
etterhvert.
De to første kunstnerne som er representert i parken er Gunhild Vatn og Nils
Aasland.
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Vatn sine prosjekter har et meningsbærende potensial som er knyttet til vitenskap
og kulturell utvikling. Innenfor en kunstnerisk kontekst kommenterer hun prosesser i
naturens landskaper og den menneskelige
kropp. Skulpturenes fysiske utforming og
begrepsmessige innhold står i nær relasjon
til bruken av historiske eller eksisterende
redskaper i folks liv og virke.

Skulpturene kan fremstå som selvstendige
gjenstander eller inngå i kombinasjon med
annet materiell av ulikt slag. I en kontekst
hvor nye og eldre elementer er satt sammen, aksentuerer Vatn kontrasten mellom
det visuelle raffinerte og det velbrukte
grove. Hun synliggjør perspektiver omkring
menneskers slit og overlevelsesevne representert ved tekniske nyvinninger og bruken
av disse.
Erfaringen av det sanselige og tiltrekkende
ved formene står som et ubehagelig motstykke til inngrepene man er ment å kunne
utføre med dem.
I skulpturparken er hun representert med
skulpturen «Buy land» – en hesteplog med
porselen og leire.
Kunstneren og hennes arbeid ble presentert av Holger Koefoed fra Kunsthøyskolen
i Oslo.

Eiketrær fra Drøbak
– Jeg ble kontaktet av en dame fra Drøbak.
Hun hadde felt noen eiketrær og ville ikke
«sløse» med så vakre elementer. Barken ble
fjernet, og i to år har stokkene blitt herdet
av naturen. Å være billedkunstner og

skulptør er tidvis et ensomt yrke. Det har
derfor vært en fornøyelse å bearbeide stokkene her i Nesoddparken.
– Det er bildene som oppstår i tankene.
Eller er det tankene som oppstår som indre
bilder?
– Jeg blir nyfiken på hvordan skulpturen vil
se ut i virkeligheten, de må nedtegnes på
papir, på små papirbiter, på baksiden av
kontoutskrifter fra banken, eller en avisflik.
Ideene blir undersøkt, forfra, fra siden og
ovenfra. Det blir mange papirbiter, de samles i konvolutter til videre undersøkelser i
fast form. Så vil tiden arbeide for dem, om
det vil bli en skulptur eller tegning.
Tingenes konstruksjon eller sammensetting
har alltid interessert meg mye.
Kunsthistoriens periode ved begynnelsen
av forrige århundre, rundt 1920, hvor det
ble eksperimentert med nye kunstneriske
virkemidler i Russland, som konstruktivisme, rayonnisme, suprematisme, og
andre, var en rik tid for nye visuelle ideer.
På Nesodden er vi så heldige at vi nå kan se,
og oppleve Nils Aaslands kunst både i
Nesoddparken og i rundkjøringa på
Skoklefald.
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Marine Traﬃc
Lurer du på hvor båtene som seiler til og
fra Oslo kommer fra? Hva de heter, hvor de
er registrert, hvilken kurs de har, og hvor
fort de seiler?
Det gjorde to av våre ivrige lesere på
Sjøstrand, og sendte oss følgende tips:
– Vi har funnet det ideelle nettstedet for
oss som utgjør kystbefolkningen. Det har
adressen www.marinetraffic.com.
Det er basert på at alle skip tydeligvis har
en GPS-sender som forteller om posisjonen.
Når vi nå ser f.eks. en lastebåt seile der ute,
går vi inn på nettstedet. På kartet der ser vi
utenfor oss et symbol på lastebåt. Når vi tar
musepekeren over symbolet, ser vi båtens
navn og fart. Når vi klikker på symbolet, får
vi vite skipstypen, landet hvor det er registrert, skipets størrelse og destinasjonen.
Hvis vi klikker på «Vessels details», får vi
også vite byggeår, tonnasje, hvor den har
seilt de siste dagene etc.
Her forleden lurte vi på hvilket land som
hadde koden AG. Det viser seg å være

www.marinetraﬃc.com

Antigua og Barbuda. Senere
på dagen kom det inn en lastebåt registret i landet med
koden CK. Det viste seg å
være Cook Islands. Dette er
land som har henholdsvis
82 000 og 19 000 innbyggere.
Da er det godt gjort å ha
båter inne i Oslofjorden.
Eller mer presist: De må nok
by på svært store skattefordeler for å få en handelsflåte
som går verden rundt!

Slik ser det
ut i Google Play

Det er apper både for iPhone,
iPad og for Androidtelefonene.
Vi synes det blir best på PC og iPad, det blir
litt smått og knotete på telefon. Men bevares, telefonen har den fordel at man alltid
har den med, og det er ingen liten fordel.
Når en skal laste ned en slik app, går inn
inn i app-butikken (iTunes eller Google
Play) og søker på stikkordet MarineTraffic.
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Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

Norled har inntatt Sogn og Fjordane
1. mai i år startet Norled opp de nye rutene
i Sogn og Fjordane med store nye ekspressbåter. De nye rutene er Bergen til Selje i
Nordfjord, den såkalte Kystekspressen,
Bergen til Sogndal og ikke minst
Turistruten Bergen til Flåm.
Båtene er bygget på Oma Verft på Stord og
er meget miljøvennlige og passasjervennlige. Det er lite støy om bord og en kan
nyte turen i komfortable seter med store
panoramavinduer for god utsikt, samt flott
og innholdsrik kiosk for mat og forfriskninger. Turen fra Bergen til Flåm tar
eksempelvis 5,5 timer med mange stopp på
flotte steder «en route».
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Musikk-korps på kaien møtte MS Vingtor idet den la til kai innerst
i turistbygda Flåm i Sognefjorden på denne store dagen. Om bord
var det ca. 65 spente turister som fikk overvære første tur i ny rute
for Norled med nybygget.
I sommersesongen er alle disse rutene veldig populære og særlig
rundturen med båten til Flåm og en tur med Flåmsbana er veldig
populær blant turister. Her kan en nå Rallarvegen for sykkelentusiaster, flotte fjellturer og sågar en tur til breen.
... og i bakgrunnen ser vi gamle Bamse Brakar

11

DENNE SOMMEREN FÅR DU

-1000,RABATT PÅ VÅR BESTE GLASSKVALITET
Gjelder fra 05.06 til 14.08

Tlf. 66 91 26 85
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MS Fjord-Kongen
– ny båt på Lysefjorden!
Vår kjære gamle Bamse Brakar lå denne
dagen også ved kai i Flåm, men nå er den i
Stavanger, innleid til Norled for å frakte
tusenvis av glade cruiseturister på
Lysefjorden. Her om dagen var det ca. 450
gjester ombord.
Vi hadde to turer med
like mange passasjerer hver gang (i tillegg
til fire andre hurtigbåter) da Stavanger
hadde fire cruisebåter på besøk på en gang

og 8000 gjester i byen. Det var ca. 1800 av
dem på Lysefjorden.
MS Fjord-Kongen er en populær passasjerbåt som i sommer skal ha hjemstedshavn i
Stavanger. Her er mange muligheter for
ulike typer event og arrangement for grupper fra 100-600 personer! Båten har lyse og
luftige salonger over to dekk og svært god
uteplass. Hva med et salsa-cruise på
Lysefjorden, eller teambuilding om bord?
Hva med en tur til Stavanger for St. Hans13

feiring? Lørdag 23. juni kl. 17.00 kaster
Norled loss fra Skagenkaien og inviterer til
St. Hans-feiring om bord i Fjord-Kongen.
Båten tøffer avgårde i rolig tempo til tonene av trekkspillmusikk, mellom holmer og
skjær inn til Lysefjorden og Preikestolen.
Om bord blir det servering av god mat og
drikke, og kanskje blir det en liten svingom
på dekk litt senere på kvelden? Retur til
Stavanger ca. kl. 22.00. Ta med familie og
venner på en hyggelig kveldstur på fjorden. For påmelding send en e-post til
fjord@norled.no eller ring 51 86 87 88.
For booking av disse turene
www.norled.no eller ta kontakt med vårt
kundesenter på booking@norled.no eller
per tlf. +47 51 86 87 00.
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Færderseilasen
Den andre fredagen i juni hvert år er det
kaos in Indre Oslofjord. Fra den første starten i «Færder'n» går klokken 12.30 og
utover ettermiddagen er det hvite seil og
seilbåter som dominerer havnebildet.

I år gikk startskuddet for 65 gang for det
som er Skandinavias største regatta. I alt
deltok 840 båter med til sammen 6000
seilere om bord.
Den første delen av regattaen var preget av

Fra Oslo til Tristein ved Færder fyr og tilbake til Horten er det 83 nautiske mil, som tilsvarer 153
kilometer. Det ble en lang dags ferd mot Færder for mange. Baronessen lirker seg ut fra Aker
brygge og setter kursen mot Bjørvika og Sørenga. Turen til Nesodden går via «skipsløpet».
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lite vind, og båtene måtte lirke seg ut
gjennom «Dynaløpet» som er nesoddbåtenes hovedled.
Rute 601og 602 ble derfor omdirigert til

Ilandstigning på Nesoddtangen brygge.
Synet av to hurtigbåter som setter av til sammen 400 passasjerer er vakkert.

«skipsløpet» og avviklet med Baronen og
Baronessen mens fjorden var på det tetteste.

det var litt av et syn når hurtigbåtene satte
av sine passasjerer på Tangenbrygga.

Avgangen fra Aker brygge klokken 14.32
ble kjørt med begge båtene, som tok med
seg henholdsvis 270 og 130 passasjerer, og

Drømmen om hurtigbåter og halvtimesruter lever!
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Man kunne nesten går tørrskodd fra båt til
båt mellom Nakholmen og Dyna fyr.

Rute 716 og Færderseilasen
Vibeke Simonsen bor på Oksvald og synes
det er dejlig å være dansk i Norge. Hun jobber hos Telenor på Fornebu. Helst hadde
hun sett at rute 716 la til på Fornebu, men
Lysaker brygge gjør susen, sier den trivelige
damen som kommer fra Danmark. - Jeg har
bodd på Nesodden i 7 år forteller hun, og
stotrives. Hvem gjør vel ikke det på en dag
som denne, legger hun til.

Kan man ha en bedre arbeidsplass? spør
kaptein Vegard Homlong fra Geiranger.
– Det måtte i så fall være Geirangerfjorden
Vibeke Simonsen og de andre passasjerene
på Rute 716 går i land på Lysaker brygge.
Turen fra Nesodden tar 9 minutter!

At hun ikke kan reise hjem med 716 på grunn
av Færderseilasen gjør ingen ting. – Det går
fint, det er jo bare én gang i året, og jeg har
et ærend i byen likevel, sier Vibeke.

Med flaggene til topps. Fra høyre: Kaptein
Arild Nybak, maskinsjef Knut M. Rygland,
kaptein Vegard Homlong, og matros
Raymond Hestnes

«Roll on - roll off»
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Nesoddtangen gård

Strandsitterplassen helt på nordspissen av
Nesodden er en meget gammel plass.
Første gang vi hører om bosetting der

nede er i 1657. Da var det en plass med
noen få dyr, men uten jord. Plassen var eiet
av bondegården Skoklefall. Det var fiske
18

av Harald Lorentzen

som var den naturlige næringsveien for
folkene der nede.

Kullseilte med familien
Den 4 juli 1761, for 250 år siden, skulle husmann Ole Tangens og hans kone Mari ro til
byen med tre små barn. Det blåste opp
med kraftig vind fra nordvest og sjekta til
Ole kullseilte. Ole mistet kona og to barn,
mens han og hans ni år gamle datter ble
reddet seg ved å sitte fire timer på hvelvet.
Ved et salg i 1775 får vi vite litt om hvorledes det så ut der nede:
Det var en stue med innmurt kakkelovn, en
låve, et uthus, en sjøbod og et bryggerhus
med bakerovn, dessuten grisehus og vedskjul.
Siden Nesoddtangen gård lå like ved sjøen
var det naturlig å ta inn sjøfarende her,
man søkte derfor rett før år 1800 om verdshusbevilgning. Men siden det allerede var
ett på Ildjernet litt lenger sør, så ble dette
ikke imøtekommet.
Da gården Skoklefall i 1807 ble delt i fire
deler ble Nesoddtangen egen plass og fikk
eget matrikkelnummer på lik linje med de
andre nesoddgårdene. Den fikk ved den
nye matrikkel i 1886, gårdsnummer 4. Alle
eiendommer som i dag har gårdsnummer 4

før sitt bruksnummer har en gang tilhørt
Nesoddtangen gård.

Ny tragedie
Den neste tragedien fant sted 5. desember
1812. Kristen Olsen hadde vært i Christiania
og var på vei hjem med rosjekta. Isen var i
ferd med å legge seg og like på utsiden av
hjemmet kom han ikke lenger. Han frøs i
hjel om bord i sjekta si fordi ingen kunne
komme ham til unnsetning.
Deretter var det en trelasthandler som kjøpte gården. Han flyttet den gamle stuen til
dens nåværende plass og bygget til et nytt
tilbygg, og som trelasthandler var han
interessert i skogen her ute.
12. september 1826 ble det holdt en offentlig auksjon hos Nils Olsen Krokstad på
Nesoddtangen gård. Auksjonen omfattet
«en del løsøre». Her var blant annet 20 skilderier som var bilder som trolig hang i
gjestgiveriet.
Så kom Svend Johannesen og skulle bo på
gården i 13 år. Han kom fra Korsegården i
Ås, antagelig i 1827 med sin kone Kirstine.
19

Svend var gjestgiver på Korsegården og nå
håpet han på et enda bedre utkomme på
gjestgiveriet her ved fjorden. Han fikk sin
gjestgiveribevilgning i 1831.
Svend Johannesen døde i 1842 og skiftet
etter den avdøde ble avsluttet i januar
1842. Løsøre viser at her var et vel utstyrt
hus som lå langt over hva man fant på tilsvarende gårder og plasser rundt om på
denne tiden. Han hadde blant annet en
jakt som ble verdsatt til 350 riksdaler.
Enken drev gjestgiveriet til hun våren 1849
flytter til Ås.
I 1848 kommer en riktig gårdbruker til
Nesoddtangen. Bernt Joakim Olsen fra
Skoklefall. Her skulle han og familien bo til
han overtok Østre Skoklefall gård i 1867.

«Bordskrivere»
Så i 1873 ble gården overtatt av to «bordskrivere» Abrahamsen og W. Bull som definitivt kun var ute etter å sikre seg skogen
for å få trelast. De tok ut det de kunne før
de etter to år solgte Nesoddtangen gård.
Da «bordskriverne» ikke var interessert i

Nesoddtangen lenger solgte de gården til
brødrene Edward og Johan Jakobsen som
var fra Grønlia i Kristiania. Begge var ugifte og drev som fiskere og jordbrukere. De
hadde i 1875 én hest og tre kyr, to ungdyr
og noen kalver.
Etter Edvard sin død i 1902 gikk gården
over til Johan og en tredje bror Olaus
Jacobsen, den sistnevnte kom flyttende
med sin familie. Johan døde i 1924 og hans
arv gikk til nevøene.
Det ble Olaus Jaobsens sønner som overtok
Nesoddtangen gård. Nå hadde man imidlertid for årtier tilbake begynt å selge ut
villatomter av det store området som tilhørte Nesoddtangen gård, og sommergjestene var kommet for fullt.
Kilder: Berner: Nesodden herred 1923,
Tjernshaugen.net, egne notater.

Trygg bilpleie
Nesoddtangen gård ligger ca. fem
minutters gange fra Nesoddtangen
brygge. Gården ligger nydelig til ved
sjøkanten og har en 300 meter lang
strandlinje med en liten badestrand,
knauser og svaberg og en stor, gammel
eplehage.
Bygningen er fra 1820, og er opprinnelig bygget i empirestil. Huset er pusset
opp de siste årene. Kaféen er tilgjengelig for rullestolbrukere og det finnes
et handicaptoalett.
Hovedhuset og annekset disponeres av
Dagsenteret/aktivitetssenteret for psykisk helse på dagtid. Annekset brukes
til ulike gruppeaktiviteter og maleverksted.
Adresse: Lagveien 6-8, 1450 Nesoddtangen
Publisert av Rand-Hendriksen, Marianne.
Ansvarlig Kulturavdelingen og Teknisk avdeling.
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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

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Aktivitetsdag i stedet for skidag

Maja (51/2) og pappa Thomas Elton løste oppgavene sammen. På spørsmål nummer 5 var
riktig svar «hull i tennene» på spørsmålet om
hva man får av Karius og Baktus.

Oksval Barnehage er best.
Det er det ingen tvil om!

Hva gjør man når snøen forsvinner og det
blir umulig å arrangere skidag?
Barna i Oksval Barnehage vet svaret, man
arrangerer aktivitetsdag i Solbukta!

Snøen forsvant
– Før vi visste ordet av det forsvant snøen,
og det ble umulig å arrangere skidag, for21

teller Thomas Kvåle. Han er leder i foreldreog arbeidsutvalget i Oksval Barnehage, og
var primus motor for en annerledes skidag
i barnehagen. – Oksval barnehage er den
flotteste barnehagen på Nesodden, derfor
valgte vi ett av de flotteste stedene på
Nesodden, Solbukta på Tangen Gård.
Thomas, som er nord-vestlending og valdris
har bodd på Nesodden i ni år og jobber til
daglig med IT i NAV. Han har «gått» i barnehagen i fire-fem år, og stortrives på
Tangen.

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen

• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand

MNNH

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.

SIGNALEN UTGIVELSER 2012:
UTGIVELSESDATOER:
MATERIELLFRIST/FERDIGANNONSE:

Høst: 7. september
23. august/29. august
Vinter: 7. desember
23. nov./29. nov.

KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*
!

$$ &" #% %#

mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

NB: Datoene kan bli endret underveis ...

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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– Nesodden har utrolig mye å by på, alt fra
skog til sjø, og tenk at det bare er tjue
minutter med nesoddbåten så er man midt
i hovedstaden.
– Heilt utruleg, sier mannen som har en dialekt som det er umulig å si hvor kommer fra.

Ville og Alva Selmer hadde med seg
pappa Jens, og løste oppgavene
samtidig med Maja og Thomas Elton
Josephine, Ingrid, og Mia var aldri i tvil om at
sjørøveren på bildet var Kaptein Sabeltann

Ville Selmer svarte rett på alle 6 spørsmålene
selv om han var litt i tvil på et par.
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Thomas Kvåle ledet aktivitetsdagen med stø
hånd.
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Båtene på Askerlandet - del 7
av Harald Lorentzen

DS Sætre ved Nærsnes brygge på 1930-tallet.
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Vi har kommet fram til gullårene for trafikken med rutebåtene på Askerlandet. Årene
på slutten av 1920 og begynnelsen av 1930tallet var trafikken på topp.
DS AS Asker, Røken & Hurum fraktet flere
passasjerer en noen gang, selskapet gikk
med overskudd og aksjonærene fikk sitt
utbytte.
På generalforsamlingen like etter jul 1931
kunne selskapet opplyse at man hadde
kjøpt inn et dampskip som var gitt navnet
«Sætre» og som hadde plass til hele 324
passasjerer.
Det nye rutedampskipet skilte seg ut på
flere måter, skroget og deler av overbygget
var hvitmalt, de andre rutebåtene til selskapet hadde sort skrog. Dessuten hadde
«Sætre» to skorsteiner, den var som en
amerikabåt i miniatyr. Det var imidlertid
bare den fremre skorsteinen som var i bruk.
Det var ingen gammel båt man nå hadde
kjøpt for farten på Asker og Hurumlandet.
den vr bygget av Stettiner Oderwerke AG,
Stettin i 1925 med navnet «Stubbenkammer» for Sassnitzer Dampfschiffahrts
GmbH, Sassnitz, Tyskland.

DS Masfjord, den gamle Askerbåten Sætre som gjorde tjeneste på vestlandet

I 1929 ble den solgt til Gerhard Mortensen,
Oslo som videresolgte den i 1930 til D/S A/S
Asker, Røken & Hurum, Oslo hvor den fikk
det nye navnet «Sætre».
I 1939 hadde mørke skyer lagt seg over
Europa. På slutten av 1939, etter at som26

mertrafikken var over, ble «Sætre» overtatt
av Kgl. Norske Marine som brukte den som
bevoktningsfartøy.
9. april 1940 lå «Sætre» i Tønsberg og ble
13. april tatt som tysk bytte i Tønsberg.
Rutebåten ble sendt nordover for å brukes

i troppetransport og var borte under hele
krigen.
Freden kom, og «Sætre» kom til rette, men
i en så dårlig forfatning at selskapet ikke
fant det regningsvarende å reparere den.
Den ble kjøpt av Lindås-Masfjorden
Dampbåtlag A/S, Bergen. Omdøpt til
«Masfjord». I 1951 ble rutebåten solgt til

Bergen-Nordhordland Trafikklag i forbindelse med fusjonen mellom selskapene. Nå
ble det et liv som reservefartøy et par år.
Etter nye to år var det nytt salg, nå til Johan
Ness P/R, Smørsund/Haugesund. Omdøpt
til «Ålfjord». Nå ble den ombygget, dampmaskinen og kjelen ble fjernet og båten ble
en ren lastebåt. Etter noen år fikk den
imidlertid passasjersertifikat for 150 passa-
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sjerer og gikk i last og passasjerrute på
Trondheimsfjorden. I 1968 fjernet man passasjersertifikatet og i 1976 havnet den i
Levanger og fikk navnet «Bleikøygutt».
I 1979 var det slutt med den aktive delen
som lastebåt. Med det påmalte navnet
«Ken-Rune» havnet den hos P/R
Mathiassens Mek. Verksted i Harstad. Her
ble den brukt som en arbeidspram og i
1989 ble den senket utenfor Harstad.

Skalldyr på
bryggekanten
På D/S Louise satser vi på de
beste råvarer havet kan tilby.

AKER BRYGGE

bordbestilling@dslouise.no

22 83 00 60
www.dslouise.no
Følg oss på facebook.com/DSLouiseRestaurant
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Følg oss på blogg: blogg.dslouise.no

Fiskeren fra Røst
døtrene tok beslutningen om å flytte sørover til Son.
Døtrene måtte uansett ha forlatt Røst for
videre skolegang, og da fant mor og far
ut at de like godt kunne bli med på flyttelasset.
Flytteprosessen begynte i fjor sommer, og
Herbjørn dro på jobbfiske i Indre Oslofjord.
Han henvendte seg til nesoddbåtene og
søkte om hyre. Den erfarne sjømannen
kunne vise frem alle nødvendige sertifikater, og i mars kom telefonen.
– Jeg lå på yttersida (av Lofoten) og dro
garn, forteller fiskeren, det var skikkelig
«tykjevær» (drittvær), og nesoddbåtene
trengte en mann umiddelbart. Jeg leverte
fangsten, og tok første fly til Oslo!

Herbjørn Jensen fra Røst har fisket i tredve
av sine 49 år.
Nå var det på tide med en forandring.

– På Røst bor det 600 mennesker og det
dreier seg hundre prosent om fisk, forteller
tobarnsfaren, som sammen med kona og
29

Sjarken «Øysund» med konsesjon for torsk
og makrell har Herbjørn beholdt, for én
gang fisker, alltid fisker. Kjenner vi fiskeren
rett, setter han nok kursen nordover når
Lofotsesongen nærmer seg.
Kan man ha det bedre?
Sol og sommer i Osloforden, og «tykjevær»
i Lofoten om vinteren.
Skitt fiske!

Foto: CatchLight Fotostudio

Sommerruter på
Nesodden og i Oslo

Ruter juni 2012

Fra lørdag 23. juni til søndag
19. august kjøres det sommerruter
på Nesodden og i Oslo.
Det betyr at en del rushtidslinjer er
innstilt og at flere linjer kjøres med
noe sjeldnere avganger. Sommerrutene finner du i ruteheftene og
på ruter.no. Vi ønsker våre kunder
en god sommer!
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Engelsk elvebåt
NE SODDEN

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

Flaskebekk senter
«Cut Diamond» er en engelsk elvebåt.
Nå er den hjemmehørende i Oslo, og tar
ofte turen langs Nesoddens vestside.

Den går ikke fort, men er litt av et syn når
den kommer duvende i solgangsbrisen.
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1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Her er noe av det vi kan
hjelpe deg med:

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt innen grafisk design og prepress
Utforming av menyer – vår spesialitet!
Annonser til alle typer media
Visittkortproduksjon
Kopiering og printing
Plakatproduksjon
Laminering – innbaking i plast
Foliedekor på skilt, til butikk, bil og båt
Trykking, ferdiggjøring og formidling
av andre grafiske tjenester
• Annonsering på nesoddbåtene
• Fotografering/reklamefoto

Ny sommermeny med
deilige fristelser!
Nyhet: Egen tortillapizza-meny

ÅPENT TIL 02.00 I HELGENE

Original Design & Display

Mandag, Tirsdag 11-23 • Onsdag, Torsdag 11-24
Fredag 11-02 • Lørdag 12-02 • Søndag 13-19

Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 - Faks 63 00 76 75
Else-Britt@Original.AS - www.original.as

www.flasken.no
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tlf 66 91 74 00

Hekking på Huldra

«Èn svale gjør
ingen sommer»,
sa filosofen Aristoteles,
– men når flere svaler hekker
på Huldra blir det sus i serken,
sier kaptein Bjørn Nervik.
Om bord i den gamle nesoddbåten fra
1974 trives svalene godt.
Faktisk så godt at de har bygget rekkehus
utenfor styrehuset. Hele tre par hekker på
rekke og rad under gavlen, til stor forlystelse for kapteinen som har lang erfaring
med hekking om bord i skip.
Det er ikke første gangen han opplever
ett av naturens undere på sjøen, og det er
neppe det siste.
– Svalene er hjemmehørende i Oslo, forteller kapteinen. – Det er på Aker brygge de
har sjekket hverandre, og det er i Oslo de
henter sitt daglige brød. På turen til
Nesodden ruger de på eggene, og nyter
turen, men når vi klapper til kai i Oslo er
det full aktivitet i redene.
– Trivelige passasjerer, sier hobbyfilosofen,
som gleder seg til at eggene skal klekkes.
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Det du trenger!
BEST PÅ HUSET! BEST PÅ PLENEN!
Rotak 37 LI oppladbar gressklipper
er virkelig effektiv. Rotorklipper som inneholder et nytt system av elektrisk rotasjonsstyring for kniven så den
sparer energi.

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Optimal - 10 L
Effektiv beskyttelse
mot skjemmende svertesopp, suveren farge og
glansholdbarhet og lavt
skittopptak gjør nye
Optimal til malingen som
holder huset pent lengst.

TA N G E N N Æ R S E N T E R

VI KAN
TILBY:

• 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

Sommerruter nesoddbåtene 2012
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

716 Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes

601 Aker Brygge

- Nesoddtangen
Mandag-fredag (ferierute, seiles i sommerferien 23. juni–19. aug.

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt ikke kan benyttes

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600

256 Slemmestad - Vollen - Aker Brygge / Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130
Søndag 0600–0030

NB! 256 Slemmestad - Vollen - Aker brygge innstilles 9. juli – 12. aug.
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Alltid gratis levering på Nesodden!

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

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

ANDRE PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 335,–
kr. 340,–
kr. 525,–

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

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

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

www.glansbilde.no
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Skogens konge

Jan-Erik de Bruyn Lundby er østerdøl. Han
er født og oppvokst i tjukkeste skauen, men
trives best på det åpne hav, og i «Norges
perle» (Fagerstrand).
Der har han slått rot, sammen med sin
kjære Marianne.
Til daglig finner vi Jan-Erik om bord i
«Baronessen» på Rute 716, og i helgene på
Rute 602 til eksotiske havner som Drøbak,
Filtvedt og Son.
Jan-Erik begynte i sin tid på kontoret i AS
Nesodden-Bundefjord Dampskibsselkap,
men fant fort ut at det var «på båten» han
ville være.
– Det er jo der man treffer folk, sier den trivelige «dølen» og tar et grepa tak i trossa.
Jan-Erik har blitt en habil trossekaster, og
har deltatt i en rekke mesterskap i inn- og
utland. Om bord i «Baronessen» får han
rikelig anledning til å kaste. Mange av bryggene skal fortsatt «legges til», og da må det
kastes. På Ildjernet skvetter folk og fugler
himmelhøyt når Jan-Erik klasker trossa i
land, og han bommer aldri!

Jan-Erik de Bruyn Lundby
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Jan-Erik er nestleder i TVU (tillitsvalgtutvalget) i Norled, og nytt medlem i redaksjonsrådet i Signalen.

Vi holder stengt på tirsdager, men
da holder vi spennende
kurs i thaimat – meld deg på nå!

PÅ

• Lunsj
• Cafe &
• Takeaway

G R A N H O LT

Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
MANDAG, ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG 14-23
LØRDAG 12-01 - SØNDAG 12-23 - TIRSDAG STENGT
KJØKKENET STENGER KL. 21

www.rungnapa.no

Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker

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

DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no
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Billettørens hjørne

Jeg vet no’ som ikke du vet.
Fjordens best bevarte hemmelighet!
Kan det være Rute 602 Oslo-Drøbak-Son?
I hvert fall kan det virke slik på besøket hittil i år. Mens turister fra USA, Frankrike,
Italia og enda fjernere himmelstrøk finner

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

veien til Aker Brygge for å være med
«Baronen» og «Baronessen» sydover fjorden, glimrer lokalbefolkningen med sitt fravær. Noen har oppdaget denne turen og
vært særs begeistret. Med handleposer med
ferske bakervarer, klær, smykker og hvem
vet hva kommer de fornøyde ombord vel
vitende om at båtturen fra Drøbak og nordover er den fineste opplevelsen på turen.
Fra Oscarsborg, med småfnisende venniner
som har tatt akkurat det glasset med vin
ekstra som gjør at de blir minst 20 år yngre.
(Herlig å bli flørtet med da) Håøya er neste.
Der kommer Henny med verdens beste
karameller, det nyforelskede paret som har
sovet litt for lite i natt og kanskje en liten
speidergruppe. Slik fortsetter det innover
fjorden. Aspon, Fagerstrand, Lågøya,
Langåra, Fjellstrand, Ommen, Ildjernet,
Sjøstrand og Flaskebekk. Forskjellige mennesker kommer sammen ombord og blir en
herlig miks med mennesker fra alle sosiale
lag,verdenshjørner og med forskjellig
grunn til å ta båten. Alle har sin egen opplevelse av turen. Hvert eneste menneske blir
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påvirket av det de ser, lukter, og opplever.
Mange får en «Saltkråkanopplevelse» på
Langåra og Ildjernet når øyboerne møter
fram for å ta i mot gjester eller sende gjester hjem. Verden største klemmer både ved
ankomst og avgang.
Alt dette kan du også oppleve. Har du
månedskort som gjelder på Nesodden kommer du deg til Drøbak for 20-TYVE kroner.
40-FØRTI kroner tur-retur for å se Nesodden
fra sjøen, vandre på Oscarsborg, eller rett
og slett vandre i Drøbak og oppleve livet på
torget der en lørdag. Halvlitern eller kaffen
må du betale selv, men billigere enn dette
blir det ikke. Venter du til etter Sankthans
forlenges ruta til Filtvedt og Son og den går
til Drøbak hver dag. Løp og hent ruteheftet
(eller se på ruter.no), ta med deg båtguiden
vi har ombord, og ta sommerens billigste
reiseopplevelse. VELKOMMEN OMBORD
OG GOD SOMMER.
PS. Vi tar deg selvfølgelig med fra
Nesoddtangen også.

NESODDEN

Sjøskogenveien 5 v/Elkjøp
Tlf. 64 97 73 30 - Fax: 64 97 73 31
E-mail: post@catalinaspas.no

FJELLSTRAND

Stort utvalg
av sommerblomster,
busker og trær.
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
blomster
potteplanter
hagesenter med jord,
gjødsel og alt til hagen
pyntegjenstander for
både ute- og innebruk
anleggsgartner
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

ret v/Elkjøp
te
n
e
s
ro
b
r
te
et til Vin
NB! Vi har flytt

Spahusets massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.
Catalina massasjebad er produsert i USA i over 40 år med fokus på
kvalitet og nytenkning. Vi har samarbeid med flere store produsenter
og forhandler alt av utstyr til ditt svømmebasseng eller spa.
Våre Grillhytter er produseres av Arctic Finland House LTD som leverer
noe av den beste kvaliteten på markedet innenfor lysthus og grillhytter.

Les mer om oss på: www.spahuset.no
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I «kjelleren»

Vi har vært «down under» og besøkt
maskinsjef Steinar Kruse på Prinsen. I «kjelleren» er Steinar konge.
Der er han eneveldig og regjerer med stø
hånd og skiftenøkkel.
Problemet er bare at vi ikke skjønner et døyt
av alt han forklarte oss, bortsett fra at det er
disse maskinene som gjør at båten går.
Derfor har Steinar tilbudt seg å forklare (på
folkelig vis) hva han har i sitt maskinrom,
og hva vi ser på bildene.
Vi ser ikke bort fra at våre lesere kan tenke
seg å få vite hva (og hvem) som gjør at
båtene går?

Maskinsjef Steinar Kruse befinner seg i «kjelleren» om bord i Prinsen. Der trives den blide
sørlendingen best. – Velkommen ned! ønsker han oss.
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en god og
varm sommer!

Velkommen
om bord!
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HMK Harald regjerer med krone og septer.
«Kongen» i maskinrommet regjerer med
riktig verktøy - min hjemmelagde verktøyhylle

I denne kan jeg koke egg til hele Oslo, sier
maskinsjefen på Prinsen. Varmtvannstanken
på Prinsen er enorm.
Dette er en termostank. Vi prøver å operere
skipet så økonomisk og miljøvenlig som mulig.
Når maskinene går produseres det varme.
Den varmen må vi bli av med og det kan vi
gjøre ved at vi bruker sjøen rundt oss.
Det er ikke god økonomi.
Derfor er det montert varmevekslere på dette
kjølevannsystemet. Nå tar vi vare på den varmen og plasserer den i denne termostanken.
Når vi så går ut av rute og legger ned bruker
vi det vannet til oppvarming av skipet.
Hadde vi ikke gjort det måtte vi bruke en
kjele til dette.

Dette er controllere for termos- og
varmesystemet
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Nødstopp
for gassanlegget

Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

www.follobyggtjeneste.no
SMÅREPARASJONER - HUSMALING - TAKTEKKING - REHABILITERING - TILBYGG - NYBYGG - HAGEDESIGN OG GARTNERARBEID - HELLE-/FLISLEGGING - KOMPLETTE HAGEANLEGG

Malere
Vårt team av faglærte profesjonelle malere
hjelper deg å sette sammen en løsning for ditt
hjem som gjenspeiler din individualisme og
personlige stil.
Vi benytter oss av eget stillas og kan derfor påta
oss en mengde forskjellige oppdrag
– både for private og bedrifter.

Snekkere
Enten det er små jobber du trenger å få gjort som
du ikke har tid eller lyst til å gjøre selv eller det
er større prosjekter som du trenger hjelp til tar
Follo Byggservice jobben. Våre dyktige og erfarne
fagfolk hjelper deg til å finne gode løsninger og
en prosjektleder vil sørge for at du alltid får den
oppfølgingen du skal ha .

Murere
Våre profesjonelle murere har mange års
erfaring i både utendørs og innendørs murerarbeid. Kanskje du ønsker en lekker steinmur til
hagen eller grunnmur til drømmehuset, vi tar
jobben! ! En murer fra oss vil levere profesjonelle
løsninger, høyt servicenivå og bruke de beste
materialene på markedet.

OM OSS
FOLLO BYGGTJENESTE
er en profesjonell håndverkerformidling og totalleverandør av
dyktige fagfolk/tjenester til både nybygg og rehabilitering samt
landskapsarkitektur og hageutforming.
Alt arbeid som utføres er underlagt norsk håndverkerlov med fem års
standard garanti. Vi følger alle våre oppdrag tett gjennom hele prosessen
og har som mål å ha de mest fornøyde kundene i bransjen.

Sommertilbud på utvendig maling av hus og legging av terrasse,
ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no for
nærmere avtale om gratis befaring og et uforpliktende tilbud!

Gratis bortkjøring av alt avfall etter utført oppdrag!

www.follobyggtjeneste.no
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En av gassmotorene.
Det er i virkeligen dieselmotorer som er blitt
konvertert til gassmotorer. Dette er en
Mitsubishi.
Jeg har mange ganger sagt at jeg trodde aldri
jeg skulle avslutte min karriere med tennplugger.
Det de har gjort, med enkle ord, er å ha skiftet
ut brennstoffventilene med tennplugger pluss
noen andre enkle forandringer.
Gasstanken. Her lagres all LNG-en.
Dette er i virkeligheten to tanker, en utenpå
den andre med et ekstrem isolasjonsmateriale
imellom.
Settes denne tanken ut i vær og vind et helt
vil ikke temperaturen på gassen stige mer enn
ca 4-5 grader.
Gassens temperatur er minus 191 grader!

Maskinsjefen har et kjærlighetsforhold til sine maskiner.
– De får bedre stell enn kona, sier Steinar som har «seilt på alle have».

Nødstopp for gassanlegget

Dette er de såkalte hjelpemotorene. Det er
Scandia dieselmaskiner.
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7

Dette er en av schottlene. Vi har en i hver ende av skipet. Skal jeg forklare dette på enklest måte kan du
tenke på en påhengsmotor. Der er det en bensindrevet unit på toppen av en horisntal drivaksel ned til
propellen.
Her ombord er den bensinmotoren byttet ut med en elektromotor. Denne motoren får den tilførte kraften fra
generatorene som er hengt på gassmotorene, også dieselmotorene. Så transporteres denne kraften gjennom
store kabler gjennom en konverter til elektromotoren.
Den lille elektromotoren som sees på siden er en av styremotorene. Hver schottle har tre slike.
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Kryssord
Da er vi tilbake med litt hjernetrim til
våre lekne og skarpe lesere - håper det
faller i smak?

Barnekryssord
... og en liten utfordring til våre minste:
Løsningsordet som skal sendes inn er det
som kommer opp i de grønne rutene.
middag guttenaVn

Vinneren av det store
kryssordet, vil få et
gavekort på kr 500,–

på kaka
365
dager
snål

Fattige

agn
mater baby

som kan brukes hos vår annonsør
sår

Nesodden Torghandel
på Fjellstrand

mor
kuer

eksisterer

Vinneren av barnekryss vil få
et gavekort til

Tusenfryd

penger

Løsningen(e) «klippes ut» og sendes i en konvolutt til: Signalen DA,
Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller bare løsningsordet med e-post
med navn og tlf.nr til: Ordlek@Signalen-da.no. Svarfrist: 20. august 2012.
Navn:..................................................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................................
Postnr. ........................-sted: ..............................................................................................
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Velkommen til Kavringen
båtplasser

LEDIGE BÅTPLASSER!

•
vinteropplag
•
kranløft
•

DRIVSTOFF

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

– kortautomat
hele året
Sjøsenteret Nesodden AS
Telefon: 66 91 63 00
nesodden@sjosenteret.no
www.kavringen.no

Kavringen Marina as
Telefon: 66 91 05 50
www.kavringenmarina.no
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Tre og Båt DA
Telefon 911 75 769
post@treogbaat.no
www.treogbaat.no

kiosk/båtutstyr
•
trebåtverksted
•
slipp
•
selskapslokaler
•
kurs/konferanse

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

Korsangeren

Olav Leden Nytrøen fra Fjellstrand synger i
kor, mange kor. Han er fast korsanger i
Sølvguttene, Christiania Mannskor og
Norges Ungdomskor, i tillegg er han vikar i
Sandefjord
Kammerkor
og
Oslo
Håndtverker Sangforening.
Den sangglade billetøren er vikar og ekstramannskap på nesoddbåtene, og tar gjerne en sang innimellom øktene.
– Jeg begynte i Sølvguttene som 11-åring,
forteller Olav, og kommer til å synge så
lenge det er pust i meg. Den eldste
Sølvgutten er bortimot 70, så jeg har
mange år foran meg. Sølvgutter treffer
man over alt. På styrmannskolen i Horten
hvor jeg tok navigatørutdanning var en av
lærerne Sølvgutt. Han synger i Sandefjord
Kammerkor, de trengte en vikar, og dermed ble jeg med der også.
Om bord i Baronessen på rute 716 sitter
Anna Æggertsdottir, som har besøk av sin
bror fra Island. De snakker islandsk, og Olav
stemmer i en sang. Det er den islandske
nasjonalsangen som han synger sammen
med Oslo Håndtverker Sangforening under
feiringen av Islands nasjonaldag (17. juni).
Gjett om Anna og broren ble imponert!
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En

avtale
godt humør

Hver

pakke

bind, tamponger,
eller truseinnlegg

å bli i

gratis!

av?

g
alle t yper og merker - og så inkontinensbind. Mik s produk ter slik det
passer deg. Hva du ønsker å ta ut som gratispakken - bind, truseinnleg g eller tamponger bestemmer du og så selv. Av talekor tet får du i
kassa neste gang du handler.
Gjelder kun til private
h u s h o ld n i n ge r o g v e d k j ø p
k s 4 pakker per gang.

Medisinutsalg

Pakkeutlevering

r på
See dine humørsvingninge
S
nne.no
ly
ttly
mi
på
facebook! Gå inn

7-23
-2
23
Flaskebekk 7

Hjertestarter fra
Blostrupmoen

((også
oggså llør
lørdag)
ørrdag)
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Nye Energihuset
Marius Pedersen åpner «huset»

Her strutter det av energi!

Det var en mektig stolt energibunt som
kunne ønske «halve bygda» velkommen til
åpningfest.
Marius Pedersen strålte som en sol når han

åpnet «Nye Energihuset».
«Rehab-bygget» har fått ny eier og nytt liv.
Nå blir det liv i leiren på Varden.
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Flagget til topps for nye Energihuset!

Tilskudd til folkehelsa på
Nesodden

Ordfører Nina Sandberg
erklærte Energihuset for
åpnet, og sikret seg ett av
de første medlemskapene
i nye Energihuset.

Den offisielle åpningen ble foretatt av ordfører Nina Solberg, som talte til en lydhør
forsamling.
– Dette er et kjempebra tilskudd til folkehelsa på Nesodden, sa ordføreren og fikk
stående applaus med ovasjoner fra energibunter i alle aldre.
– Vi vil at innbyggerne på Nesodden skal
være friske, glade, i god form – og at de
skal holde seg sånn så lenge som mulig. Da
er fysisk aktivitet en viktig nøkkel. Bruker
du kroppen din blir du friskere og gladere.
Du forebygger sykdom og blir den beste
versjonen av deg sjøl. Fysisk aktivitet er
nødvendig, hele livet. I kommuneplanen
har de folkevalgte sagt at folkehelse er noe
vi skal satse ekstra på i årene som kommer.
Dette huset er med på å hjelpe oss å nå
målet. Fysisk aktivitet er bra for kropp og
sjel, og så må jeg tilføye at det er hyggelig
å trene sammen med andre, sa ordføreren
og erklærte Energihuset for åpnet!

www.
signalen-da.no

Det var «stinn brakke» allerede første dag, og «brakka» struttet av energi og treningsvillige nesoddinger.
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WANTED
ALLE UTGAVENE AV SIGNALEN
Har du – eller kjenner du noen – som har samlet på
Signalen siden «tidenes morgen»? I så fall vil vi gjerne
høre fra deg, og låne bladene for scanning.
Som belønning kan vi ikke tilby gull eller sølv, men hederlig
omtale, og nye utgaver av Signalen fritt tilsendt i posten.
Ta kontakt med oss på post@signalen-da.no eller ring oss på tlf. 22830202

ENDELIG SOMMER!
kos dere med kinesisk og norsk mat på

TERRASSEN
Alle
rettigheter

Bordbestilling/take away: tlf. 66 91 48 20
tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 søn- og helligdager : 13-22 • mandager stengt

Velkommen!
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Sommermannen
Han eier, og
driver Sjøsenteret Nesodden AS.
Han er høyt og lavt på Kavringen,
han ER Kavringen!
Paul Støp er «sommermannen» på Nesodden, når han kler av seg på overkroppen er
sommeren her.
I år kom sommeren i pinsen.
Da kledde Paul av seg på overkroppen.

«Sommermannen» i kjent stil, med lensepumpe, tauverk, og fjernkontroll til heisekranen i den ene hånden,
og mobilen i den andre.
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Sommerlykke å ankomme Kavringen for å kjøpe is

Kavringen – en idyll i Oslofjorden

Skal du ha bensin eller is, står gutta til tjeneste. Einar Bratz og Jørgen Moe står i «skipsbutikken»
fra morgen til kveld.
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Da nesoddlandet brøt havoverflaten for
10 000 år siden, fulgte også den lille øya
Kavringen med. Idyllen ligger bare et steinkast fra fastlandet, og har gjennom alle år
vært et sted der fiske, båtliv og maritim virksomhet har dannet grunnlaget. Opprinnelig
lå Kavringen under Skokelfall gård, men ble
senere lagt inn under Ildjernet. I biskop
Øysteins «Røde Bog» fra middelalderen, står
det anført at øya tilhører Mariakirken i Oslo,
som også hadde fiskeretten i området. Og det
er stort sett fiskere som har bebodd øya.
Andre sjøfarende kom også innom for en rast,
eller kanskje et besøk til bevertningsstedet på
Kavringstrand. I 1906 startet Norsk-Amerikansk Petroleumskompani industrivirksomhet på Kavringen. Etter at denne virksomheten forsvant, har det vært ulike former for
maritim virksomhet på øya. Kavringen har
blitt oppgradert på alle områder, og kan i dag
tilby brygge- og opplagsplasser, båt-verksted
og salg av maritimt utstyr. De som besøker
øya vil også finne bensinstasjon med kiosk,
selskapslokaler og kurs- og konferansevirksomhet på denne idylliske øya i Oslofjorden.

Sommeren er her!
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Når Nesoddbåten kommer susende langs
Nesoddens vestside to ganger om dagen i
helgene, da er det sommer.
Kan man ha det bedre?
På Sjøstrand og Ildjernet går folk i land, og
tilbringer late dager i hytter og badehus,
mens andre tar båten videre til julenissen i
Drøbak.

Velkommen til nytt senter!
Moteriktige briller

Sporty utstyr
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Bank

iør
Stemningsskapende inter
Åpningstider:
Mandag - fredag
10-20 (09-18)

Vinmonopolet 10-18 (10-15)
Jernia 09-20 (09-18)
Meny 09-21 (09-19)

Senteroversikt
Arken Zoo
Baker Norby
b.young
Catch
Centrum Frisør
Dnb Nor
Energihuset Sport og Fritid
Euronics
Eurosko
Hansen & Dysvik
Haust Collection
Jernia Nesodden
Kinesiologi/Healing Beate Buchner
Kiropraktor Selsjord MNKF
Krogsveen
Martins Kjøreskole
Massasjeterapeut Madsen MNMF
Meny
NAV Nesodden
Nesodden Blomster
Nesodden Kommune Servicesenter
Nesodden Naturprodukter
Nesodden Tannhelsesenter
Nesodden Trafikkskole
Nesodden Legesenter
Nille
Notabene Nesodden
Posten
Psykoterapeut Syvareik
Rausand Data
Rustikk Interiør
Synsam Nesodden
TilBords
Vinmonopolet
Vitus Apotek
Yes Leker

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET

•

66 91 01 00
91 73 41 89
66 91 84 03
66 96 39 80
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
90 60 01 00
40 00 59 54
46 84 73 43
66 96 18 28
66 91 37 00
66 91 26 00
48 23 19 02
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 43 00
66 91 48 84
66 91 10 73
66 91 22 60
66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
90 63 71 00
66 91 26 85
90 71 75 67
04560
66 96 57 80
66 91 10 01

www.tangennaersenter.no

PREMIERE OSLO NYE HOVEDSCENEN 30. AUGUST

Med: Linn Skåber og Svein Harry Schöttker Hauge

815 52 400

Rosenkrantzgt. 10
Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133
www.oslonye.no

