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enn en kombinasjon av gassferger om dagen og
hurtigbåt om kvelden.
Hensynet til miljøet var en soleklar forutsetning
for anbudskonkurransen, og en annerledes løsning ville ha vært et alvorlig brudd på denne.
Derfor ble hurtigbåten ofret på miljøforkjempernes alter.
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Lørdag 29. august ble en merkedag for alle oss
som er så heldige at vi kan reise på cruise hver
dag.
Fem nye nesoddbåter ble døpt i sus og dus, og
Nesodden Skolekorps spilte «Ja vi elsker» bedre
enn noensinne.
Båtene var pyntet fra for til akter, og var et syn
der de ble døpt på løpende bånd. I dette nummeret av Signalen bringer vi en reportasje fra
dåpen, og tillater oss og gratulere oss selv med
fem nye "Samfunnshus", vår "livslinje" til
omverdenen, og den desidert beste kollektive
reisemåten i landet.

I Tide
Ja, det har vært forsinkelser.
Ja, det har vært tekniske problemer.
Ja, det hadde vært ønskelig med hurtigbåt om
kvelden.
Men, – det var tverrpolitisk enighet om at den
valgte transportløsningen måtte ha en klar
miljøprofil. Derfor ble gassfergene valgt, og selv
om de nye hurtigbåtene er mer miljøvennlige
enn de gamle, viser miljøregnskapet at en løsning med gassferger mellom Oslo og Nesodden,
også på kveldstid, var vesentlig mer miljøvennlig
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Men, – det var den gang!
Hvis fylkespolitikerne nå i ettertid skulle ønske å
se bort fra sine egne miljøføringer er det jo alltid
slik at ethvert politisk vedtak bare varer inntil et
nytt vedtak er fattet.
I Tide gjør de som Ruter har bestemt.
I Ruter gjør de som politikerne har bestemt.
På Nesodden gjør politikerne som vi bestemmer.
Hvis ikke bytter vi dem ut!
Gratulerer med nye nesoddbåter,
som etterhvert helt sikkert
kommer til å gå i tide!

– måtte hell og lykke følge deg!

Yuhong Jin Hermansen får innføring i flaskeknusing av seremonimester Egil Nylund
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Århundrets skipsdåp

En ny konge har inntatt sitt kongerike
– Tidekongen er døpt

Nordre Nesodden Skolekorps har satt en
rekord det blir vanskelig å slå. Fem ganger på
rad spillte de «Ja vi elsker», etterhvert som
de fem nye nesoddbåtene ble døpt.
Tonene runget utover Tingvallakaia og Aker
brygge hvor inviterte gjester, ansatte med
familer og hundrevis av andre bivånet
Norgehistorienes største skipsdåp. Den ene

champagneflasken etter den andre ble ble
knust på første forsøk, bortsett fra Tidebaronen. Baronen og Baronessen er bygget av
Brødrene Aa i Hyen i carbonsandwich, et
fjærlett og ettergivende materiell, og flasken
nektet å la seg knuse.
– Alle god ting er tre, tenkte Asker-ordfører
Lene Winger Conradi og sørget for ekstra
spenning og munterhet i seremonien. På det
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Hedvig Flaten Lie spiller klarinett. Hun har spilt
i snart 10 år. Til våren får hun 10 års medalje.

Nesodding stjal showet
Endelig knuste flasken!

tredje forsøket knuste flasken og Baronen
skled ut fra Tingvallakaia (den heter faktisk
det, selv om de fleste etterhvert kaller hele
området for Aker brygge).
For sin innsats ble Nordre Nesodden
Skolekorps belønnet med stående applaus,
og en konvolutt med penger.
– Vi vet at klingende mynt skaper klingende
toner, sa dagens dyktige seremonimester Egil
Nylund.
– Tusen takk for at dere bidro til å gjøre
dagen til en fest!

Urinnvåneren (født og oppvokst på Nesodden) Thomas Stanghelle fikk en torader i julepresang. Med mormor i Søgne og studier i
Kristiansand, var veien kort til Lindesnes
Trekkspillklubb for å lære å traktere instrumentet. Klubben har gjort en kjempejobb,
Thomas har blitt en trekkspillvirituos og spilte fletta av folk på brygga under skipsdåpen.
– Moro å opptre på hjemmebane, og atpåtil i
forbindelse med skipsdåp, sier operakomponisten. Dealen med Lindesnes Trekkspillklubb var at de skulle lære ham og spille
trekkspill, mot at han fikk trekkspillklubben
inn i Operaen.
– I ti år har de søkt om å få spille i Operaen,
forteller Thomas. – Neste år gjør de det!
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Ny oppsetning i høst med
Alexander rybak i hovedrollen
Mange vil sikkert huske Kjetil Moe, den lungesyke, livsbejaende sørlendingen som ble
behandlet av Thomas sin far, lege Johan
Stanghelle på Sunnaas.
Thomas har skrevet operamusikalen «Some
sunny night» om Kjetil og hans kinesiske
venn Mark Wang, og den 11. november har
den nye versjonen premiere i Møglestuehallen i Lillesand.
– Den 11. november er det ti år siden Kjetil
døde på vei hjem fra sitt 14. New York
Marathon, forteller Thomas, som gjennom
Signalen gjerne inviterer hele Nesodden til
Lillesand. Alexander Rybak spiller hovedrol-

len, og spille gjør også foreldrene Igor og
Natalia Rybak, sammen med 150 andre medvirkende.

– Da jeg fikk se ham i dag, for første gang i ny
gallauniform sa jeg – «spør du meg én gang
til så sier jeg ja på nytt!».
20-årsjubileet feirer paret på Santorini.
Signalen anbefaler at kaptein Nybakk tar
med både den sorte og den hvite uniformen.
Yuhong Jin Hermansen får skryt for vel utført
flaskeknusing av sin yngste sønn, Mads.

Niklas André Nybakk har overrakt
blomster til gudmor.
Askerordfører Lene Winger Conradi
– Alle god ting er tre!

Ville svart ja en gang til!
De møttes på Kypros for 20 år siden.
Den eksotiske skjønnheten fra Libanon, og
den stilige sjømannen i hvit styrmannsuniform fra Norge.
– Jeg falt pladask for uniformen – og mannen
sier Ghada Nybakk og tar et godt tak i
«Baronkaptein» Arild.
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Dame- og herrefrisør
sol- og fotterapi
Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,
Tlf. 66 91 81 81
man-ons: 10-17, tors: 10-19,
fre: 10-16, lørdag etter avtale.

www.haarsenteret.no

Vi hjelper
deg med
alle typer
el-installasjon!

98 28 03 15 • 98 28 03 16 • 98 28 03 17

Gulbjørnrud Sag&Høvleri AS
1455 Nordre Frogn

Åpningstider:
Man-Fre 7-17
Lørdag 9-14
Tlf. 64 93 91 94
Faks 64 93 94 80
www.gulbjornrud.no

64 93 9194

Nordbyveien 41, 1400 Ski • Tlf. 64 97 73 30
Fax: 64 97 73 31 • E-mail: post@catalinaspas.no

Les mer om oss på: www.catalinaspas.no
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Administrerende direktør Ivan Fossan er stolt
over norgeshistoriens største skipsdåp.

Advokat MNA

Yuhong Jin Hermansen er ikke
som andre skipsredere
Ikke har hun fast bord på Theatercafeen, og
så vidt vi vet har hun heller ikke tenkt å flytte til verken Kypros eller til Sveits.
Den vevre damen har Rogalandsbunad, to
barn, og eier 54,32 prosent av aksjene i sel-

Geir Tormod Prøven
skapet som eier Det Stavangerske Dampskibsselskap (DSD) som eier, Tide ASA, som eier
Tide Sjø AS. Nylig var hun på besøk i Oslo og
deltok i døpingen av fem av selskapets skip.
«Dronningen» av DSD var som seg hør og bør
gudmor for Tidedronningen.
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Alm. praksis
inkasso og eiendomsmegling
Flaskebekk Senter, Kapellveien 84
1450 Nesoddtangen - Tlf. 906 19 116
e-post: geirtp@online.no

Mange gode tilbud
til enhver tid!

OPPBEVAR
VIN RIKTIG!

BRA UTVALG I
MOTORSAGER

VINSKAP 18FL 2ROM DIG.TERM
Har ikke du heller en egen vinkjeller?
Ta vare på vinen dini vinskap for 18 flasker
i 2 individuelle rom.
Elektronisk temperaturkontroll

Alt i renovering
av bad

ALLTID
RØR AS
v/Hein Aasen ingeniør og
rørleggermester

TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Willy Thoresens vei 36
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 63 60 T Mob 90 72 10 41
Fax 66 91 63 20
e-post heink-aa@online.no

Blomsterpiken Olaug Sjursø er til daglig
direktør for kommunikasjon/samfunnskontakt
Byråd Merete Agerbak-Jensen var Gudmor for
Tideprinsen. Her har hun funnet en annen
prins; regionssjef Alf Jørgen Fedog

Øl og vin på båtene?
Etter dåpen ble det servert fingermat og leskende drikke om bord i Tideprinsen.
Mange mener at øl og vinservering burde
gjeninnføres, som fast tilbud på nesoddbåtene, slik det var i gamle dager!

Fylkesordfører Nils Åge Jegstad var imponert
over de nye Nesoddbåtene

Ny assistent?
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Kaffe

Prøv vores dejlige lunch
– dansk lunsj for en sulten sjel!
Den typiske og traditionelle ”Danske frokosten”
serveres som buffet. Vi serverer kolde og lune
smørrebrød.

Nå også med
take-away-tilbud!

Dersom man ønsker en enklere lunsj,
er dette selvsagt også mulig.
Kun ett smørrebrød
En salat fra vores salatbuffet

135,–
165,–
... for fei
ring av l
På vores salatbar vil du finde ett varieret udvalg
ivet
av marinerede friske grøntsager, cous-cous,
oster, kylling, scampi, salater og tilbehør
som dressing, oliven og oljer
245,–

Hverdager fra 7.30–11.00
Lørdag og søndag fra 9.00

TRÅDLØST INTERNETT

Hver 6. kopp er gratis!
Tlf. 21 02 36 30

Bryggetorget 4, Aker Brygge
bordbestilling@cafesorgenfri.no
Tlf. 21 50 10 90

www.cafealbertine.no
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Askerordførerens tale
I sin «gudmortale» fortalte Asker-ordfører
Lene W. Conradi om gamle dagers «pappabåter», et begrep som er velkjent på begge
sider av fjorden. Dette er historien til en jente
som bodde på Vettre:
– «Jeg er født i 1903. Far arbeidet forskjellige
steder – Bondi, Bleiker og Konglungen – det
vil si mor hadde fjøset og far gårdstellet på
Løkenes. Vi var fem barn, og jeg en av fire
jenter. På husmannsplassen var det to rom og
kjøkken, pluss et lite kott, så det var ikke så
verst stilt. Kammerset hadde egen inngang,
og dette ble leid ut om sommeren med
adgang til kjøkkenet.
Det var kort vei til Leangbukta og brygga.
Hver søndag klokken 11 kom D/S Sport. Det
var jo anløp hver dag, men særlig søndag
morgen var den store forlystelsen å gå på
brygga og se på Oslo-folket som kom på visitt
til venner og slektninger blant sommergjestene.
Det var ikke bare bygjestene som var fint
pyntet. Alle husmannsungene var pyntet i sin
fineste stas hver søndag. Far synes det var
råflott at mor kjøpte silkebånd til å ha i håret,
men hun hadde høner og solgte egg og for
de pengene kjøpte hun sånn litt ekstra. Far
var nøye han også, skotøyet ble nøye saum-

fart før vi fikk gå ned til brygga. Vi måtte stille opp på rad for inspeksjon før avmarsj.

folk flyttet nesten ut under åpen himmel for
å kunne ta i mot badegjester».

Det var mange foreninger med båten hver
søndag morgen, både religiøse og andre, og
ofte hadde de hornmusikk med, som skapte
ekstra fest på brygga. Lirekassemannen med
apekatt var det og, han tjente ekstra slanter
underveis og siden i land, hvor han gikk
rundt i tettbebyggelsen og holdt konsert, før
avreisen tilbake på kvelden.

Det var fordums tider! Men også i dag ønsker vi besøk til bygda – og gjerne med
M/S Tidebaronen til Vollen som er en idyll og
opplevelse i seg selv!

Det bodde Oslo-folk i alle kroker og kriker, og
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Kanskje noe å tenke på for alle oss på
Nesodden som har tatt nesoddbåten uttalige
ganger til Nesodden, men som aldri har tatt
båten til Vollen. Askerordføreren ønsker oss
alle hjertelig velkommen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å
oppleve nye Paviljongen, med
vår nye spennende lunsj- og á la cartemeny.
Vi har også ny og lun uteplass,
så kom og kos dere i solen hos oss med
Nesoddens flotteste utsikt ...

Se www.paviljongen.as
for konsertprogram

Telefon: 66 91 01 90
E-post: post@paviljongen.as
www.paviljongen.as

ÅPNINGSTIDER:
Mandag, Tirsdag:
Onsdag, Torsdag:
Fredag:
Lørdag:
Søndag:

Kl. 11.00 - 21.00
Kl. 11.00 - 23.00
Kl. 11.00 - 02.00
Kl. 12.00 - 02.00
Kl. 13.00 - 21.00

Vi viser ligakamper og andre sportslige begivenheter på storskjerm.
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operakongen!

l løpet av sommeren har bortimot ti tusen
sett (og hørt) operaen La Bohéme på
Oscarsborg festning. De aller fleste har blitt
ferjet dit med nesoddbåtene.

Et spent publikum ankommer
Oscarsborg etter et «cruise» med
«Operakongen».

«Operaturene» har allerede rukket å bli en
tradisjon. En tradisjon som i år har blitt fulgt
opp av Tidekongen.
15

www.signalen-da.no

Med sine fløyelsmyke sangstemmer synger
«trisene» Malin Sanne (til venstre) og Marita
Hansen om boller og brus i kiosken. I tillegg serverer de velsmakende wraps og leskende drikke. Malin kommer fra den berømte operabygda
Ulsteinvik, og Marita har sunget sine barnesanger i Vesterålen.

Tidekongens «Operakor» anført av kaptein (tenor) Per Håkon Enoksen. Foran sitter maskinsjef
Sigbjørn Myrvang (bass). Bak står matrosene (sopranene) Raymond Hestnes og Helge B. Johansen.
På bildet øver de på musikken fra «Den Flyvende Hollender» idet de passerer Nesoddtangen brygge på vei mot Oscarsborg Festning.
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oscarsborg Festning - helt kanon!

Det var en stilig, og meget stolt kommandant som ønsket velkommen til Oscarsborg Festning.
Obererstløytnant Øivind Sjuls og Anne Schinrud i Oscarsborgoperaen er rene "Romeo og Julie".
De leverer et konsept som er en kjærlighetserklæring til kunsten, og en hyllest til historien.

«Vinn/vinn»
– Helt siden Berlinmurens fall har Oscarsborg
festning gradvis blitt tatt ut av aktiv tjeneste,
forteller kommandanten, og i 1998 ble kruttet tatt ut av både «Moses» og «Aron». De
gamle kanonene som i sin tid senket Tysk-

lands stolthet er nå museumsgjenstander, og
i 1998 ble det for første gang satt opp en
operaforestilling i Borggården. I 2003 hadde
vi «Tryllefløyten», og i 2004 var det «Den
Flyvende Hollender». «Carmen» ble satt opp i
2007, i fjor hadde vi «Tosca» og i år har det
vært «La Bohéme». Sammen med Oscars17

Siri og Knut Haukebø hadde tatt med seg sushi
som "niste" på turen til Oscarsborg.
Drikke som passet til maten fikk de kjøpt om
bord. - God mat og drikke, sammen med
"the one and only" sa Knut idet Tidekongen
passerte Dyna Fyr.

borgoperaen har vi klart å skape noe sammen, riktignok et tungt løft som krever samarbeid, men et årlig kulturarrangement som
vi er overbevist om har kommet for å bli. I år
debuterte Oslofjord kammerfilharmoni, styrket med blåsere og slagverk fra Stabsmusikken, et glimrende orkester. I tillegg har vi hatt

Frode Fagerheim og Kurt Nilsen (ikke bergenseren med mellomrom mellom tenna) gjør en
kjempejobb bak tappetårnet på Tidekongen.
– Det går mest vin, forteller Kurt fra
Fagerstrand, som har vært med på alle de syv
«operaturene».
– Kjempehyggelige folk, fulle av forventninger,
helt topp å få være med som bartender!

et glimrende samarbeid med nesoddbåtene,
et samarbeid som i år begynte allerede før jul
i fjor. Utfordringen var nemlig de nye båtene,
som vi for øvrig synes er praktfulle, sier
oberstløytnanten og retter en stor takk til

prosjektleder Havnerås i det nye operatørselskapet.
Oscarsborgoperaen er en «vinn/vinn»-situasjon for oss alle, vi får vist oss frem fra vår
beste side.
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Oscarsborg festning – helt kanon!

50-årspresang
Du finner oss bak Joker/Moghal

• extensions

«Gammelordføreren»
på operatur med Kongen

Fra venstre:
Inga Lill Norheim, Jar
Marianne Brodin, Bekkelaget/Bomannsvik
Margrethe Grønvold, Jar
og Grethe Rasmussen, Røa
Marianne Brodin med hytte på Bomannsvik hadde
fått «Oscarsborg festning» i 50-års presang av venninnene.
På den måten kunne alle fire nyte godt av presangen; et vidunderlig «cruise» med Tidekongen, og en
uforglemmelig aften i Oscarsborgoperaen.

– Thor Eggen er ikke bare tidligere ordfører
på Nesodden, han er også «an officer, and a
gentleman». Den gamle krigeren følte seg
derfor hjemme på Oscarsborg festning, sammen med kona Åste, svigerinne Anne Grete
og svoger Kjell Lorentzen.
– Tenk at jeg måtte til Drøbak for å få kjørt
med min første Tidebåt, sa gammelordføreren og strålte av begeistring.
– Nå bare lurer jeg på om vi kommer frem i
Tide!

• drop in
mandag 16–21

• hudpleie
• massasje
/steinmassasje
• vipper og bryn
• navlepiercing
• hull i ørene
Med vennlig hilsen

Jane, Kari, Sunniva,
Iselin, Oda, Line
& Lena Mailin

Velkommen!

På bildene ser vi jentene før og etter forestillingen. Etter forestillingen kunne vi spore et
par tårer i øyekroken hos jentene. I siste akt
dør Mimi. La Bohéme har ingen «happy
ending».

66 91 83 92
www.fjellstrandfrisor.no
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Løsningen var
borrelås!

Tangen
Rammeverksted
GRANHOLT • TLF 66 91 14 22
PERMANENT SALGSUTSTILLING MED
BILDER AV BLANT ANDRE:

Rigmor Hansen • Wenche Øyen • Ingrid Ousland

Trygg bilpleie
 Km-service for

Ikke vet vi hva borrelås heter på fransk, og
franskmennene visste åpenbart heller ikke
at det var løsningen.
Løsningen på å holde redningsvestene på
plass, under hvert sete.
«Pettersmart»-løsningen med borrelås har
vist seg å være meget effektiv, og redningsvestene er ikke lenger et irritasjonsmoment
og et hinder for effektiv rengjøring.
Voila!

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

E-mail: fagerhoe@online.no
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Gro Hege Bergan • Petite Werenskiold Skaugen
Søssa Magnus • Terje Resell • John Søraune
Rolf Nerli • Tore Stoa • Ingar Øistad • Terje Risberg
Yngve Reidar Vold • Gunn Vottestad • Kjell Bendiksen
Vigdis Bøyding • Live Carlsen • Tone Flesche
Sigmund Olsvik • Ingerid Blakstad • Morten Magnus
Svallaug Svalastoga • Per Kleiva • Dan Van Ty
SALG AV FERDIGRAMMER!
VELKOMMEN INNOM!
E-mail: christinos@online.no

B.H. BYGG
Tømrer • Tegnearbeid
Snekkerarbeid • Flislegging
Tlf. 90 87 30 93
e-post: bh@online.no

La Bohème
– en opera av Giacomo Puccini
Den er kjent som kjærlighetens
opera, og ble ferdigkomponert i
1896. Operaen er basert på en roman
av Henri Murger og handlingen ble
opprinnelig lagt til Paris i 1830.
På Oscarsborg var handlingen lagt
til Paris i 1950, en frisk nyskapning
av dette vidunderlige verket.
Operaen handler om kjærligheten
mellom sydamen Mimi og poeten
Rodolfo.
Den vakre vidunderlige kjærligheten, som desverre får en tragisk
slutt når Mimi dør.
All ære til de utrettelige «Annene»
på Oscarsborg; Anne Felberg og
Anne Schinrud – de har klart det igjen!
Syv «fulle hus» under åpen himmel
i Borggården på Oscarsborg Festning
med bortimot 10.000 tilskuere,
hvorav de fleste blir transportert
med nesoddbåtene.
Det er bare å bøye seg i støvet av beundring, og ønske lykke til med
ny opera i 2010.
Foto: Hans-Christian Bøhler
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Her er noe av det vi kan
hjelpe deg med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tangen Nærsenter

Spennende småretter, baguetter,
smørbrød, kaffe, kaker og iskrem.
Rimelig og raskt der du ferdes.
Velkommen!

Original Design & Display
Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 - Faks 63 00 76 75
Else-Britt@Original.AS - www.original.as
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Hvem bestemmer hva i kollektivtraﬁkken?
av Hans Andreas Fristad

I Norge er lokal kollektivtrafikk fylkeskommunenes ansvar. I vår region har Oslo og
Akershus sammen dannet administrasjonsselskapet Ruter, som skal planlegge, samordne, bestille og markedsføre kollektivtrafikken i de to fylkene. Alle offentlige tilskuddsmidler kanaliseres gjennom Ruter,
men rammebetingelsene defineres av de to
eierfylkene. Innenfor gjeldende budsjett,
planverk og eventuelle andre politiske
føringer blir det så Ruters oppgave å sørge
for mest mulig og best mulig kollektivtrafikk for pengene.
Selve transportarbeidet utføres ikke av
Ruter selv. Ruter eier verken busser, trikker,
T-baner eller båter, og har heller ingen trafikkbetjening ansatt i eget hus. Kjøringen
utføres av ulike operatørselskap på
kontrakt for Ruter. Kontraktene har tidsbegrenset varighet – for busser vanligvis 7 år
- og tildeles etter anbudskonkurranser.

Men om operatørene skifter, er det alltid
Ruter som definerer hvor linjene skal gå,
hvor ofte det skal kjøres, samt standard og
design på kjøretøy og båter. Uavhengig av
transportmiddel er det Ruters takst- og billettsystem som gjelder. Ruter er kort sagt
selve varemerket for det samordnede kollektivtrafikksystemet i Oslo og Akershus,
og det er Ruters farger, symbol og logo som
kjennetegner alle trykksaker, annonser, billetter, tidtabeller og etter hvert alle stoppesteder, kjøretøyer og lokalbåter i dette
systemet.
I kundenes daglige møter med Ruters produkter har imidlertid operatørselskapene
en helt sentral rolle. Sjåfører, trikkeførere,
matroser og skrankepersonale er kundebehandlere på Ruters vegne og vil i stor grad
påvirke de reisendes oppfatning av kollektivtrafikkens kvalitet og servicenivå.
Håndtering av hittegods er ett av mange
eksempler på operatørselskapenes service-
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oppgaver. For eventuelle glemsomme
Nesodden-reisende blir dermed Concordia
Buss og Tide Sjø rette kontaktadresser.
Om man har synspunkter på rutetilbudet,
linjeføring, stoppestedsplassering og
–utforming, kjøretøystandard, fremkommelighet, informasjonssystemer eller takstog billettsystem, da er Ruter rette adressat.
Prisnivået på billettene er imidlertid en
politisk sak som henger sammen med
offentlig tilskuddsnivå og politiske føringer. Og selv om ruteoppleggene er Ruters
ansvar, må man likevel rette skytset mot
politisk hold hvis man mener at hurtigere
kveldsoverfart er viktigere enn 68% NOXreduksjon og 33% lavere CO2-utslipp, siden
det i anbudsprosessen ble gitt klare politiske føringer om at utslippsreduksjoner
måtte tillegges stor vekt. Ruter bestemmer
nok mye, men er ikke overordnet sine politiske eiere i Oslo og Akershus.

smuget Dinnershow!

De tre har tatt Nesoddbåten inn til hovedstaden
og gjort furore på de «skrå bredder».

I høst feirer de 5-års jubileum på Smuget.
Gjør som Elisabeth, Jostein og Espen:
Ta Nesoddbåten til Aker brygge, kryss
Rådhusplassen og gå på Smuget.
Trioen (og Signalen) lover et fyrverkeri av
en opplevelse!

Elisabeth Skullerud Bakken er født og oppvokst på i Bærum. På sin første visning på
Nesodden falt hun pladask for stedet og er
nå helfrelst nesodding. Hun er utdannet
som danser ved Operaen i Oslo og i
Budapest og har regissert/koreografert
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forestillingen sammen med Jostein Kirkeby
Garstad. Urinnvåneren Espen Parmann har
produsert showet, og har tryllet frem nok
en suksess.

5-årsjubileum
«Smuget Dinnershow» feirer i høst 5-års
jubileum med sin helaftens showpakke
med middag, sang, dans og underholdning. Trioen fra Nesodden har skapt et konsept som appellerer til firmafest, julebord,
eller en romantisk aften for to. Stemningen
og atmosfæren på Smuget er unik, og det
musikalske omfatter forskjellige typer av
showmusikk. Kombinasjonen mat og
underholdning er genial, og som kjent har
Smuget «alle rettigheter». I den forbindelse har vi på Nesodden et fortrinn. I stedet for drosjekø, kan vi spasere over Rådhusplassen og dra på et «After Dinnershow-cruise» med nesoddbåten.
God fornøyelse!
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Vollen – vestsidas sørlandsidyll
linje var selve ferielandet, med frukthager
og jordbæråkre, landsteder og feriekolonier.

av Hans Andreas Fristad

Slemmestad får ha meg unnskyldt – det er
noe helt spesielt med Vollen. Mens hurtigbåtkaia i Slemmestad ligger i en gammel
industrihavn, i skyggen av gigantiske, spøkelsesaktige sementsiloer, er anløpsstedet
Vollen midt i en sørlandsk idyll. Dette er
Askers ”Saltkråkan”. Vi merker det straks vi
går i land. På godværsdager står barn og
besteforeldre på brygga, våte i håret og
med badehåndkle rundt skuldrene, for å ta
i mot svette og støvete mammaer og pappaer, endelig hjemkommet fra storbyen.
Alle båtpendlere deler nok følelsen av å
oppleve en reise mellom to verdener. For
Tidebaronens reisende til Vollen i Asker er
denne følelsen spesielt sterk. Hurtigbåten
er som en moderne utgave av de gamle
pappabåtene som en gang anløp et mylder
av brygger langs Askerlandet. I dag er både
mammaer og pappaer blant de faste passasjerene, men stemningen er fremdeles noe
av den samme som den gangen Askers kyst26
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Vollen er selve kystkultursentret i Asker, et
hovedmål for vandrere langs kyststien.
Sentrum i tettstedet er en hvit husklynge
med historiske bygninger. Dette er Vollen
Handelssted med bakeri og konditori, restaurant, kunsthåndverkere, butikker og
galleri. Riksvei 165 Slemmestadveien slakker på tempoet her, og slynger seg
gjennom Vollen på et prisbelønt stykke miljøgate, der selv bussenes leskur er hvitmalte. Innerst i hovedbukta ligger Vollen marina, båtslipp og fjordkro.
Selv om to minibusser står klar ved hurtigbåtbrygga for dem som skal videre til nyere
boligstrøk høyere oppe i åsen, er det fris27

tende å ta de få skrittene langs Chr Jensens
vei, ut mot badestranda. Veien er oppkalt
etter en kjent båtbygger som holdt til her. I
årene 1905–1915 samarbeidet Christian
Jensen med ingeniør Johan Anker – et
kjent og høyt respektert navn i seilerkretser
– i det felles firmaet Anker & Jensen
Baatbyggeri A/S. Senere ble de konkurrenter, Jensen med Arnestad Træskibsværft, og
Anker med sitt eget båtbyggeri, som eksisterte helt fram til 1950-årene.
I 1916-17 ble polarskuta Maud bygd for
Roald Amundsen ved Arnestad Træskibsværft. Byggingen skjedde i den lille bukta
mellom hurtigbåtkaia og badestranda. I

fjellveggen kan vi se at det er hogd ut en
nisje for å gi plass til baugen etter hvert
som bygget vokste. Fremdeles kan man
også se rester av tresviller i grunnen. Det
var disse svillene Maud hvilte på og som
gjorde det mulig å få sjøsatt skuta.
Maudbukta er i dag et velkjent geografisk
og historisk begrep i Vollen.
Vollenstranda er en av mange flotte badestrender i Asker, og kanskje den med aller
finest beliggenhet, skjønt på det området er
konkurransen hard! Badeplassen består
både av ei bukt med gressplen og fin sandstrand – og et nes med knauser og dypere
vann. Her har badegjestene et rundskue som
savner sidestykke i fjorden: Et panorama som
strekker seg fra Langåra via hele Nesoddlandet til Oslo sentrum og videre rundt langs
øyer og åser i Oslo, Bærum og Asker.

Fornemt tilbaketrukket med utsikt over
badeplassen ligger Selvikvillaen, et sveitserhus fra 1880-årene, som opprinnelig var
landsted for en Kristiania-familie. Hagen
med tilhørende kjeglebane, er fremdeles
intakt. I dag er Selvikvillaen kjernen i
Vollen kystkultursenter, med en kulturhistorisk utstilling om båtbygging, jaktefart,
handel, fiske, isskjæring, hagebruk og
feriegjester.
En tur med Tidebaronen til Vollen kan trygt
anbefales, enten du er jobbpendler med
sans for den køfrie snarveien over fjorden,
eller du bare har lyst på en smak av frisk
sjøluft, sørlandsidyll, vakker natur og spennende kystkultur.

www.signalen-da.no

NESODDEN DYREKLINIKK

ÅPNINGSTIDER

Man - Torsdag:

Kapellveien 117, 1450 Nesoddtangen
Telefon 66 91 00 90 - Faks 66 91 21 12
E-post: post@nesoddendyreklinikk.no
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10 - 19
Fredag:

10 - 13

Gazastripen?

Torstein Bakmand – Biltransport
PUSSE- MURE- STØPESAND
GRUS • SINGEL • PUKK • STEIN
FYLLMASSE • JORD • VEIARBEIDE
Tosletta 21, 1453 Bjørnemyr
Tlf. 66 91 28 53. Mobil 950 83 001

Dette er ikke bilder fra Gazastripen, men
fra Tangen Sentrum. Her kommer den nye
norske nasjonalsporten: Rundkjøring!
Enhver kommune med respekt for seg selv
må ha minst 10 slike.
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Gode reiseopplevelser ...
Vi ønsker å gi våre passasjerer som reiser med oss god service
og et godt serveringstilbud om bord på våre fartøy. Etter at
Tide har overtatt driften av nesoddbåtene og nye ferjer er satt
inn, tilbyr vi en mer variert meny enn tidligere. Den største
forskjellen i forhold til tidligere kioskutvalg er vårt mattilbud
som innebærer nystekte bakervarer, varme paninis/calzone,
baguetter, sandwich, salater m.m Ellers er det et bredt utvalg
av ordinære kioskvarer. Vi har også innvestert i nye høykvalitets kaffeautomater som leverer meget god kaffe. Kaffeutvalget er også utvidet med espresso, cappuccino, latte,
mocca osv. For å vise at vi setter pris på våre faste reisende
har vi «Kaffekortet»... Dette er et klippekort som gir 50% rabatt på kaffen, slik at pris pr. kopp da er 11,–.
Vi håper at våre reisende setter pris på de nye kioskene.

Vi setter stor pris på innspill fra våre reisende som kan hjelpe oss å bli bedre.
Forslag/innspill kan sendes på mail: post@tide.no merket "catering".
Besøk oss på www.tide.no
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ruter-ansatte med hjerte for Nesodden
av Hans Andreas Fristad

Asker-boer og bare en sjelden gjest på
nesoddbåten, møtte en dag opp på 1612avgangen fra Aker brygge og traff fire av
dem. Ytterligere tre Ruter-ansatte skal
være faste fjes om bord, men disse var ikke
å se akkurat denne dagen.
Kollegene i Signalens reisefølge har alle et
hjerte for Nesodden og for båtdriften og
gir samstemt uttrykk for at de daglige båtturene gjør arbeidsreisen til noe mer enn
traurig massetransport.

Fra venstre Signalens Ruter-kontakt Hans Andreas, Vidar (Bjørnemyr), Camilla (Hellvik),
hytteeier Ole (Solbukta) og Ola (Blåbærstien).

Blant Ruters ansatte er det en hel liten
flokk som har tilknytning til Nesodden,

enten som fastboende eller hytteeiere.
Ruters Signalen-korrespondent, som selv er
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Overfartene er mini-cruise mellom to verdener, blir det sagt. Her hersker ikke
samme ståk og mas som i rushtrafikk på vei
og bane. For de morgenfriske med dekksplass gir reisen vind i håret og ny energi før
dagens dont, mens de søvnige kan unne
seg en langsommere oppvåkningsprosess i
salongen. På ettermiddagen legges storbyens stress og jobbens bekymringer igjen på
Rådhusbrygga, og både puls og skuldre
senkes til et nivå tilpasset livet på landet –
20 minutter fra hovedstadens sentrum.
– Ja, båt er tingen.
Og så flotte som de nye fergene er blitt!
Det nikkes ivrig.

Brudeferden i oslofjorden
Noen ror i båt over Hardangerfjorden,
andre tar nesoddbåten til Håøya.
Lørdag 8. august giftet Marte Johnslien seg
med Anders Valde – og matros Svein
Håkonsen «reddet» brudeferden.eida, bilde

Full båt
– I morgen kommer det 60 bryllupsgjester,
fortalte Marte da hun tok 602 til Håøya
dagen før bryllupet.
– Auda, tenkte den erfarne billettøren og
ringte «operasjonssentralen» på Rådhusbrygge 4.
– Da blir båten smekkfull, og noen kan risikere å bli stående igjen på brygga, sa han til
vedlikeholdsleder Yngve Lind, som visste
råd. Etter å ha konferert med regionssjef Alf
Jørgen Fedog ble M/S Fjorddrott sendt på
brudeferd, båten var tilfeldigvis i Oslo som
reservebåt, og kunne på kort varsel trå til.

Fantastisk service
– Bryllupet vårt ble et eventyr, forteller det
nygifte kunstnerparet i kor.
– Våre gjester skjønte lite da de fikk
«egen» båt til Håøya, og «brudeferden»

ut fjorden ble en opplevelse i seg selv.
På Håøya var det duket, og dekket til bryllupsfest i «Messa» i det gamle feriekoloni32

huset som i dag eies av Frogn kommune. En
perfekt ramme for et kunstnerpar, som
møttes i Astrup Fearnley-museet hvor de
begge jobbet som verter.

skulptur
I Utviklingshuset på Vestbanen har Marte
Johnslien stått for den permanente
utsmykkingen – i regi av NORAD. Sammen
med 10 billedhuggere fra Zambia presenterer hun en 8 meter høy skulptur, inspirert
av Picassos Guernica, en fryd for øyet.
Brudeparet inviterer herved Signalens
lesere til å besøke utstillingen i høst.

Septik og høytrykkspyling
Tining av frosne ledninger
TV-inspeksjon av
avløpsledninger
Fyllmasse
containerutleie

Brudefølget ankommer Håøya

Døgnvakt • Tlf. 66 91 82 16
Kløftavn. 100, 1454 Fagerstrand
e-post: post@sandnes-transport.no

Helios Nesoddtangen
Tangen Centrum
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 91 48 84

Din miljøbutikk på Nesodden
Støtt miljøkampen
– kjøp økologisk
hverdager 10-20 og lørdager 10-18
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M/S Bamse Brakar passerer Ildjernet fyrlykt på vei
ut fjorden for siste gang

men dette er min reise
frem og tilbake
i min verden
den lille den store
slik er båtens reise
hele året i all slags vær
tegner den de samme
forgjengelige linjer

Per Slinde kunne ha stått modell for både Bjørnstjerne Bjørnsons «En glad gutt» og Gustav Vigelands
«Sinnataggen». Han er en av Nesoddens mest taletrengte politikere, og en fryktet advokat i hovedstaden.
I tillegg er han hobbypoet, og lidenskapelig
bridgespiller. Kjærligheten til nesoddbåtene
ga han uttrykk for da bygda tok farvel med
NBDS den 31. juni i år.

Båten

båten er trofast
som en gammel venn
kommer den seilende
som en klok hund
tuslende
hver dag like forventningsfull
hver dag like vemodig
båten er tilfreds
nesten lykkelig
det finnes sikkert bedre tenker den
Hellas, Italia, Cuba
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om morgenen
etter en kald natt
nippende taust og ettertenksomt
til kaffen
mens den smyger seg inntil
varmen fra sollyset i øst
om kvelden
under månen
beruset etter en lang dag
sjanglende med ryggen full av stjerner
fullastet med vin og latter
eller nedtynget av slit og bekymringer
slik venter båten på deg
og slik følger den deg hjem
før den møter deg neste dag
for båten er trofast
inntil den en morgen seiler forbi
ut fjorden og ut på havet
for aldri mer
å komme tilbake

Love me
tender
I likhet med Elvis Presley, synger Morten
Johannesen fra Alværn «Love me tender».
Kanskje ikke med samme betydning, men like
vakkert og kjærlig.

M/S Seabourn Pride

Harald Wetlesen – båt-tryllekunstner

Elvis sang om ømhet. Morten synger om «tendere», små lekre landgangsbåter som blir
brukt til å sette cruisepassasjerer i land der
hvor cruiseskipene ikke kommer til.
M/S Seabourn Pride har to tendere. Nylig ble
de pusset opp på Svestad, av «RustfriMorten»,
mannen som tryller i rustfritt stål, og konkurrerer ut både amerikanere og kinesere!

20 dagers tidsfrist
Morten fikk 20 dager på seg til å strippe
båten, skifte alt rustfritt beslag, legge og laminere nye teakdekk, nye fenderlister, og utføre
service på motor og drev. En i utgangspunktet
umulig oppgave, men på Nesodden er alt
mulig. Når man har god tro, og store sko!

7. august 2009 kl 16.00
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27. august 2009 kl 15.55

Supergutta fra Nesodden
Morten kjørte båtene til Svestad, leide
kran og hall av Fagerstrand Båtforening
og engasjerte tryllekunstnere som Harald
Wetlesen. På timen, 20 dager senere ble
tenderne tilbakelevert, og heist på plass
om bord i Seabourn Pride.

Pensjonert bussjåfør Harald Wetlesen er
Nesoddens svar på «Emil i Lønneberget» når
han snekrer båt. Da glemmer han tid og sted,
og jobber døgnet rundt.
– Hadde det ikke vært for han, og den tilsammen 18 mann store gjengen fra Nesodden
36

ville det ha vært umulig å utføre oppdraget,
sier Morten Johannesen. – Jeg kan ikke få fullrost gutta nok, de har virkelig stått på.
Det er et tankekors at mens man i årevis har
diskutert og utredet næringsutvikling på Nesodden – er det noen som bare «gjør det»!

Høstruter nesoddbåtene 2009
RUTE 601 NESODDTANGEN–AKER BRYGGE / AKER BRYGGE–NESODDTANGEN
MANDAG–FREDAG:
NESODDT. – AKER BR: 0530 0600 0630 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1540 1600 1620
1640 1700 1730 1800 1830 1900 1930 2000 2030 2100 2130 2200 2230 2300 0000 0100f 0200fn

AKER BR – NESODDT.: 0602 0632 0712 0732 0752 0812 0832 0932 1032 1132 1232 1332 1432 1512 1532 1552 1612 1632 1652
1712 1732 1802 1832 1902 1932 2002 2032 2102 2132 2202 2232 2332 0032 0132fn
LØRDAG: NESODDT. – AKER BR: 0700 0800 00m 0100 0200n AKER BR – NESODDT.: 0632 32m 0032 0132
SØNDAG: NESODDT. – AKER BR: 0700 0830 1000 00m 0000
AKER BR – NESODDT.: 0632 0802 0932 32m 0032
f = kjøres kun fredag
n = nattakst (dobbel takst, kort gjelder ikke)
m = deretter minutter over hel time

RUTE 716 NESODDTANGEN – LYSAKER
MANDAG–FREDAG:
Fra Nesoddtangen: 0630 0657 0719 0740 0820 1500 1540 1620 1700
Ank. Lysaker: 0639 0706 0728 0749 0829 1509 1549 1629 1709
Fra Lysaker: 0644 0707 0729 0750b 0840 1525 1605 1645 1725
Ank. Nesoddtangen.: 0653 0716 0738 0817 0849 1534 1614 1654 1734
b = Til Nesoddtangen via Sjøstrand og Flaskebekk

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN

VENTEHALL

Mandag 0830–1700
Tirsdag–fredag 0830–1600 NB!Stenger i lunsjpausen!

Mandag–torsdag 0600–0045
Fredag–lørdag 0600–0130 Søndag 0600–0030
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Nå er det høst igjen – og vi trekker
inn i varmen og kosen.
Velkommen innom!
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Vi har spurt fem av
våre medreisende
om hva de synes
om de nye båtene

5 på båten
Rønnaug Fagerli

Maria Rosita Nagvig Rosenberg
og morfar Svein Erik Nagvik
Vi synes de nye båtene er veldig
flotte, og stortrives om bord.
Morfar bor i byen og Maria bor
på Hellvik.

Bjørn Holst
har seilt mellom Oslo og Nesodden i over
20 år. Den staute nordlendingen har alltid
en munter replikk på lur, og trives godt om
bord i de nye båtene.
– Arbeidsforholdene har blitt vesentlig
bedre, våre lugarer er romslige og velutstyrt, og messa er rene drømmen. Med landets hyggeligste, og mest tålmodige passasjerer, kommer dette til å bli helt topp, så
snart vi alle har lært fransk og kan lese
bruksanvisningene til båtene, sier skøyeren.

er fra Ålesund, jobber i Mattilsynet, og har
bodd på Tangen i 5 år.
Hun er litt skuffet over Tide(ne). Båtene
bruker 4-5 minutter lengre tid på turen inn
til Oslo, og trikken venter ikke!
Båtene derimot, liker hun bedre og bedre.
– De er luftige og fine!

Bjørn Lugg

Merete Agerbak-Jensen

operaentusiast og finansmann fra Oslo.
Passasjer på M/S Tidekongen på operatur
til Oscarsborg. Synes at de nye nesoddbåtene er rene cruiseskip, og kunne godt
tenke seg å flytte til Nesodden bare for å
kunne kjøre båt!
Båten er jo helt Konge, sier operafantomet
og istemmer en arie idet han går i land.
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er Byråd for byutvikling i Oslo og Gudmor
for M/S Tideprinsen. Båtene er en fryd for
hovedstaden, som står foran den største
byutviklingen siden 1624. Det dreier seg
om å frigjøre sjøfronten og gi byen tilbake
til folket. Båttrafikken er et viktig ledd i
kollektivtrafikken, og jeg er stolt av
Tideprinsen som nå er litt «min».

Nå er det blitt orden i rekkene!
Vi håper alle våre passasjerer er like fornøyde med det
nye bryggeanlegget som vi er.

Tlf. 45 49 27 00 • Faks: 66 91 06 80
tom.bolstad@concordiabus.no
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Nye «hatter»

– på Flaskebekk rett overfor Statoil

Butikken er stappfull av
høstnyheter fra:
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KNUT BRORSON A/S

og mye mer ...

Hellvikskogvei 87, 1450 Nesoddtangen

E-verksrapporter • Tilbygg – nybygg
Reparasjoner • Trygde- og pensjonistrabatt
Tlf. 66 91 01 74 • Faks 66 91 71 19

post@signalen-da.no
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Det sies at håpet er lysegrønt. I så fall er
det ikke håp for de nye båtene!
Lisbeth Karlsen og Kurt Nilsen har svingt
vaske- og malerkost, og malt alle «hattene» på de nye båtene hvite.
Mye penere spør du oss.

Chill Norway
Timo
Cream
Rosemunde
Edith & Ella
Art
Neosenze
Ib Laursen
Anouska
Housedoctor
Villa

24-timers vaktservice: 90
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61 51 30

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10–17
Torsdag 10–18, lørdag 10–15

Teamwork fra første spatak til siste finish!
Sjekk våre hjemmesider og ta kontakt for et uforbindtlig tilbud

www.oslomobel.no
Tlf. 22 28 85 08 • Munkerudkleiva 9, 1164 Oslo • Tlf. 22 74 54 67
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De gule båtenes historie

Året er 1946. Denne åpne båten fikk navnet
«Båtservice II». Her ligger den klar til slepeoppdrag ved basen på Herbern

Av Harald Lorentzen

«Båtservice IV»
kom i 1948, nå
er den framtidige
malen lagt for sightseeingbåtene.

Vi ser dem fra tidlig på våren og til godt ut
i oktober. «Blåveisbåten» starter opp i
ruten Rådhuset–Dronningen–Bygdønes, og
sightseeingbåtene svinser rundt i Oslo havn
og langs Nesoddlandet, før de fortsetter
inn i Vestfjorden. Egentlig er det to firmaer

vi her vil fortelle litt om.
Firmaet som heter AS Båtservice ble stiftet like
etter krigen, ikke for å bringe folk til Bygdø
eller guide turister på fjorden – nei, forutsetningene for opprettelsen av dette firmaet, og
ikke minst navnet, det var seilerfolket.
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Det var Finn B. Røer (1919-2000), som selv
var av nesoddslekt, men som bodde på
Bygdø i Oslo, som sammen med en bekjent
fikk ideen. De ville hjelpe seilerfolket med
å komme seg opp og ned til Hankø vår og
høst og slepe seilbåter til regattaer og slipper, og ellers tjene seilerfolkets interesser,
derav navnet Båtservice.
Men i 1947 så man at det kunne være et
marked for å bringe turister rundt om på
vår vakre fjord. Dette ledet til at man kjøpte inn en 26 fots tresnekke som tok 16 passasjerer og siden man allerede hadde et par
båter med navene «Båtservice I» og «II»,
som begge gikk i slepetjeneste, ja så fikk
den første sightseeingbåten navnet «Båtservice III».
Man har ikke flyttet mye på seg fra starten
i 1947, for de første årene gikk man ut fra

Allerede i 1951 kom to nye trebåter. «Båtservice III» ser vi her ved
sin kaiplass ved gamle Utstikker B. Denne båten ble senere solgt.

Honnørbryggen, før man fikk de nåværende lokaliteter på Rådhusbrygge 3.
Markedet var voksende og allerede året
etter (1948) fikk man levert to nye sightseeingbåter som tok 35 passasjerer. De fikk
navnet «Båtservice IV» og «II». Malen til de
nåværende båtene la man i 1949 da nok en
båt ble levert, «Båtservice VI», fra Lyngør
Båtbyggeri. Den var 40 fot lang og hadde
en 60 hk. dieselmotor, det var plass til 42
passasjerer. Konstruktør var Sigurd Herbern
som også senere skulle stå for flere av tegningene til framtidige båter.
Vi er kommet fram til 1951 og nå så Finn B.
Røer at det firma som drev passasjertrafik-

ken mellom Oslo by og hans hjemsted
Bygdø, Skibs AS Bygdøfergen, på dette
tidspunkt ikke hadde mer driftmidler og
måtte legge opp båtene. Finn B. Røer slo til
og kjøpte dette firmaet med de gamle
dampfergene som alle bar navnet «Framnæs». Dette var jo ferger som hadde dampet mellom Skillebekk, eller Piperviken og
ut til Bygdø. Allerede i 1952 ble den første,
og eldste, av fergene «Framnæs I» solgt til
opphugging. Finn B. Røer satset på nytt
materiell og i 1953 fikk han bygget «Båtservice IV» og «Båtservice V», spesialbygget
i Holland for en ny triangelrute RådhusetDronningen-Bygdønes. I 1951 og 1953 fikk
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selskapet AS Båtservice levert to nye sightseeingbåter «Båtservice I» og «Båtservice
III», begge trebåter.
Den siste av sightseeingbåtene kom i 1954
da «Båtservice VII», en stålbåt med plass til
over 100 passasjerer, ble levert. Denne ble
da satt inn i en 2½ times rute ut i Vestfjorden. Senere ble denne rundturen redusert til
to timer.
Alle rutene gikk nå fra Piperviken og i 1957
hadde man derfor fått bygget to nye
Bygdøferger som fikk navnene «Båtservice
VIII» og «Båtservice IX», mens de to første,
«IV» og «V», ble rene sightseeingbåter.
Vi må ikke glemme at selskapet også hadde
en liten passasjerbåt som het «Huk» som
gikk ut til badeplassen Huk på Bygdø.
Denne ruten ble nedlagt i 1959 og båten
solgt.
1960-årene var ikke tiåret med de store
omveltningene, man solgte «Båtservice VI»
og Bygdøfergen «Båtservice VIII». Hver

Dampfergene var gamle og dyre i drift , her
er det «Framnæs !V» som ligger ved kaien på
Skillebekk. Herfra gikk den helt til 1956.

Så kom dagens Bygdøferge «Båtservice IX».
Den er nå en gammel dame, men like trofast.
Bildet er fra midten av 1980-tallet da Aker
brygge var under oppbygging.

sesong kunne man se mannskapene i sine
blå kjeledresser og guider med hvite
matrosluer smile om kapp med sola.
Turistene og publikum skulle få den beste
opplevelsen. I 1970-årene ble den eldste av
sightseeingbåtene ”Båtservice III” solgt og
all aktivitet ble nå samlet på Rådhusbrygge
3, som den gang het Utstikker C. I mange år
hadde havnerundturene gått fra daværende utstikker B, mens de lange turene og
bygdøfergene gikk fra Utstikker C. Nå innførte man 50 minutters rundturer i Oslo
havn og 2 timers rundtur ut langs
Nesoddlandet og i Vestfjorden.
I tilegg til dette hadde man i mange år

også firma Oslo Havnebusser, et firma som
var særdeles aktivt før 2. Verdenskrig, men
som i mange år kun var et ”hvilende selskap”.
Med en så stor flåte av båter krevdes et
verksted hvor vedlikeholdet kunne skje.
Selskapene hadde holdt til på øya Killingen
siden oppstarten. I november 1953 fikk de
overta en gammel flyhangar og muligheter
for å slippsette båtene ute på Gressholmen.
Normalt var det at tre av båtene lå inne,
mens to lå på vannet vinteren gjennom.
I 1984 trakk den daglige leder Finn. B. Røer
seg ut av selskapene som han da hadde
ledet i nesten 50 år. Han overlot selskapene
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til sin mangeårige kontorsjef Hermud
Malmer, og dennes datter Gro trafikksjef.
En av de mangeårige bærebjelkene var
Ragnar Sætre, han hadde vært med helt
siden starten i 1947, som guide og ikke
minst trafikksjef. Ragnar Sætre ble sykepensjonert i 1986. Det umulige oppdraget
var aldri umulig for Ragnar. Det var også
han som i sin tid (1981) ansatte denne forfatter som skipper på Bygøfergen. I mange
sesonger fikk jeg kjøre ”Blåveisturen”, den
ble kalt så, første turen på våren med
Bygdøfergen. Den gang reiste selskapets
leder Finn B. Røer alltid med fergen fra
Dronningen til arbeid på Utstikker C. Han
hadde plass ute på akterdekket, første sete
på babord side. Alltid på samme sted. Røer
kom også alltid ned med en liten hilsen på
første tur på våren. Et år uteble han, det
utrolige hadde skjedd. Denne gangen
hadde han glemt at det var innført sommertid. Mannen var nesten sønderknust.
Røer var en streng sjef, han ville ha nyvaskede båter og nypussede vinduer i salongene hver dag og orden på alt. Men så
kunne han også gi ros. En gang kom han
bort til meg og sa: ”Du kjører båten som
den skulle vært av glass”, en fin attest å få
av Røer.
Så gikk Bygdøfergene inn i samarbeid med
Oslo Sporveier og takst og billettsystem

Stasbåten er «Båtservice VII»,
den er størst og har alltid gått
langturene med turistene.

NESODDEN

Torghandel
FJELLSTRAND

Bestill vinterved nå!
blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner
og masse hyggelig

vinterpynt for
både ute- og innebruk
mineralvann, øl
bjerk- og blandingsved

ble samordnet, ruten er derfor trygget.
Gro Malmer overtok selskapene da hennes
far Hermud ble pensjonert. Hun og mannen Petter drev de gule båtene fram til år
2000 da driften ble overtatt av Norway
Yacht Charter.
De gule båtene vil forhåpentligvis være til
glede for turister og byens befolkning i
mange år framover.
Alle foto utenom «Båtservice VII» er gitt av AS Båtservice.
Bildet av «Båtservice VII» er fra egen samling.

utkjøring av blomster
og ved på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83 46
Turister har alltid satt pris på den gode
guiding og service om bord i båtene
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ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 9.30–17 • TORSDAG 9.30–19
FREDAG 9.30-17 • LØRDAG 09–15

minus en benk på sø ndre Flaskebekk brygge
Fast ﬁsk
Kristian Bye og Nils Petter Brokstad fikk
«fast fisk» utenfor Lindholmen.
Der fant de benken, på vei sørover, tidlig
søndag morgen.
– Tenk om noen hadde kjørt på den i løpet
av natten! sier gutta i Strandpromenadelaget, som står for vedlikehold, renhold,
trivsel og idyll langs Nesoddens «perle»,
Strandpromenaden. Benken er blytung, et
ufrivillig møte med den hadde fått alvorlige konsekvenser. Heldigvis fikk vi den på
land før noe skjedde, sier Kristian Bye og

bukserer benken på plass på Søndre
Flaskebekk brygge.
Brygga har dessverre blitt et fristed for tretten og fjortenåringer fra Alværn/Bjørnemyrområdet. Der føler de seg trygge for
ikke å bli «fersket» med Donald-brus og
andre leskedrikker, av foreldre og kjente.
Som «takk for seg» legger de igjen ulike
«visittkort» i form av oppkast, glasskår,
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tomgods og søppel.
– Pokker så irriterende, sier Signalens
redaktør som er nærmeste nabo til brygga.
– De aller fleste oppfører seg pent, og rydder. Synd at de få ødelegger for de mange.
Vedkommende som kastet benken på sjøen
er observert, vi vet hvem han er. Neste
gang han kommer på "besøk" på Søndre er
det han som havner på sjøen!

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

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
hageredskap • stiger • båtutstyr
TREN FR A KU

N

kr 490,- mnd

inkl.
VÆRE
TRENING & VEL

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

SLÅ TIL NÅ!
Å!
SPAR FRA KR 1490,Oslo - Kirkegata 5

Fagerstrand - Myklerudveien 3

22 41 88 01

41 35 29 56

Eiendomsformidling Nesodden as
har profesjonelle medarbeidere med
lang erfaring, som vet hva
forandringene ved å bytte bolig
innebærer for din familie

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

Tangen Centrum • 1450 Nesoddtangen
tlf. 66 91 37 00 • Faks 66 91 44 40
www.eiendomsformidling.no

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Love Boat
Kjærligheten blomstrer på
Dronningen
Det begynte på «gamle» Dronningen, og
har fortsatt på Tidedronningen.
Frøydis + Tore = sant!

Fiskeren ﬁkk fast ﬁsk
Tore Aaslund er Drøbak-fisker og har i årevis trålet reker i Oslofjorden.
Arbeidsplassen har til tider vært usikker og
ensom, og selv om det tidvis har vanket en
sypike i trålen er det dårlig med damer i
fjorden.
Drøbakfiskeren bestemte seg derfor for å
prøve noe nytt og valget falt på Nesoddbåtene, et valg han ikke har angret på.

Forelskelse ved første blikk
– Vi falt for hverandre ved første blikk,
forteller en smørblid og stilig matros om
sitt første møte med Frøydis. Kioskdamen
(«trisa») Frøydis Hansen er kjent for de
fleste som en av de blide damene som sørger for »Oslofrokost» (kaffe og Kvikklunsj)
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til tusenvis av nesoddinger hver dag.
Nå sørger hun mest for fiskeren, og den
24. november er det ett år siden de ble
sammen.
Om bord i Dronningen lever kjærligheten i
beste velgående, Nesoddens «Love Boat»!

Høsten er over oss og nå er det deilig å trekke inn i
sofakroken med en liten utfordring!
Ordleken er kommet for å bli
– vi får stadig flere svar i postkassen
og mange hyggelige tilbakemeldinger.

Ordleken

God fornøyelse nok en gang, og lykke til!.

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

2. Overfør bokstavene (evt. utrops-, spørsmålstegn eller komma) til ruten med
tilsvarende tall i nederste diagram.
Hvert tall har kun én og samme
bokstav – men de enkelte bokstaver
har ofte flere tall ...

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

?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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Tufte
Else-Britt
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Løsningen sender du til:

,

17

Vinneren vil få et
gavekort på kr 500,–

Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen
– merket «Ordlek». Svarfrist: 15. november 2009
Navn: .......................................................................................................

Vinner
av gavekort
i forrige nummer er:

som kan brukes hos vår annonsør:

Anita Helen
Solbakken

Adresse: ...................................................................................................

Flaskebekk Bistro

Lalienvn 6
1453 Bjørnemyr

Postnr. ........................-sted:....................................................................

på Flaskebekk Senter

Vi gratulerer!!
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VI KAN
TILBY:

Velkommen til hyggelige
sammenkomster både ute og inne

• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
• Et utvalg i bilrekvisita, kiosk og
dagligvarer
• Salg av CD-plater

Vårt kjøkken serverer både kinesisk og norsk mat

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Vi serverer deg aller helst her hos oss, men passer det deg bedre å hente,
gir vi deg 10% avslag på prisen.

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

HUSK Å BESTILLE JULEBORD I TIDE!
man: stengt • tirs – tors: 15-24
fre - lør: 15-01 • søn, hellig: 13-22

Tlf 66 91 48 20
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VI HAR
ALLE RETTIGHETER!

Tjuvholmen

Nok en epoke er over. NorCargos ekspedisjon og terminal på Tjuvholmen blir jevnet
Navnet Tjuvholmen stammer fra 1700-tallet. Før
annen verdenskrig var Tyveholmen også i bruk,
som den dannede formen. Tjuvholmen er Vikamålets form. Navnet (Thiugholmen) er første
gang nevnt i 1616, i en innskrift på Akershus
festning. Man vet at tyver ble hengt her i 1730,
og tyver holdt visstnok til på holmen. Det var
vanlig langs kysten med rettersteder på holmer
og odder.
En gang har Tjuvholmen vært en øy, og det er
oppfyllinger som ga landfeste. En bratt knaus

med jorden for å gi plass til enda flere leiligheter, kontor og restauranter.
på Tjuvholmen ble sprengt bort midt på 1800tallet. Bukten mellom Tjuvholmen og Aker
brygge, i dag Dokken, ble opprinnelig kalt
Rakkerbukten,
senere
Tyveholmsbukten.
Tyvholmsgrunnen som lå utenfor odden var en
mye brukt fiskeplass.
Stiftsprost Holmboe startet i 1757 pottemakeri
på Tjuvholmen, med leire fra Pipervika. Driften
varte i 80 år, og bedriften laget blant annet blå,
glasserte takstein, glasserte kakkelovner og
ornamenter. Fra 1856 drev F.H. Frölich Holmens
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«Bybildet» sett fra nesoddbåtene forandrer
seg fra dag til dag.
fyrstikfabrik på Tjuvholmen, til den brant i 1861.
I 1839 ble det åpnet sjøbad for kvinner på Tjuvholmen, etter initiativ fra Oslo Byes Vel. Badet
ble kommunalt i 1872, og flyttet til Filipstadbukten i 1899. Fra 1869 var det et herrebad på
vestsiden av holmen, i drift til 1921.
På 1960-tallet leiet Fred Olsens rederi kaien, fra 1971
drev Nylands Mek. Verksted verft her. Fra 1982 har
holmen blitt brukt til kontor, lager, terminal. Blant
andre har Statens balletthøgskole, Operahøgskolen
og andre hatt lokaler på Tjuvholmen.
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Billett
Billetter:
Smuget Dinnersho
Dinnershow 815 70 435
Eller:: Billettser
Eller
Billettservice
vice 815 33 133
Epost: billett
billetter@smugetdinnershow.no
er@smugetdinnershow
dinnersho .no
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Hotels:
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Radisson
R
adisson SAS: 09901

www.smugetdinnershow.no
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Båtbyggerne på Kavringen
– Trebåteiere er på fjorden for å kose seg,
sier Svein Aage Hopstad, – de som har
plastbåt kan jo prøve!
Den trivelige trønderen bor i trebåt, og jobber med trebåt. M/S Nordstjernen I er en
gammel kutter fra Hemnesberget som gikk
i fraktfart på Helgelandskysten. Nå ligger
den dørgende stille i Kavringsundet og er
familiens bolig.

Far og sønn
– Han må vær så god hjelpe til, sier Svein
Aage på ækt trøndersk og smiler lunt bort
til sønnen Sondre. Russ av året, og klar for
studier i informatikk i Trondheim til høsten.
Selvfølgelig måtte det bli Trondhjæm kommer det fra opphavet. - Den beste byen i
Norge, med de nest beste folkene i landet.
De beste, og hyggeligste er de som finner
veien ned til Kavringen ifølge trebåtbyggeren. De har både kondis og humør!
Man venner seg til de rareste tingene i
livet. Trappene ned til Kavringen er intet
unntak i så måte.
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Vi ønsker alle våre kunder
velkommen til
vår nye kiosk på brygga!

Tangenveien 129 - Granholt - Tlf: 67 43 09 10
www.ferdinandpub.no

Ferdinand-Quiz hver torsdag kl 20.00
Champions League + landskamper på storskjerm

Live musikk:
Mandag 14/9
Fredag 18/9
Fredag 9/10
Fredag 16/10
Lørdag 24/10
Fredag 30/10
Lørdag 31/10

Karaoke fra lørdag 3/10 (deretter
hver lørdag i like uker, om ikke
annet står på programmet)

- Valgvake v/Arbeiderpartiet
- Trubadur Elling Hem
- Jan Dahlen
- Viktor Halvorsen
- Åpent NM FIFA 2010 (forhåndspåmelding)
- Barbarian Twins +The Rusty Trombone
- Vibeke og Lillan

Norges laveste priser:
Hvis dere finner lik vare
billigere et annet sted,
så betaler vi mellomlegget!

Spiller/synger du? Vi inviterer til låtskriver-kveld
første søndag i måneden.

Mandag-Torsdag: 11.00-23.00 Fredag: 15.00-02.00
Lørdag: 17.00-02.30 Søndag: 17.00-02.30

Gjør årets julebord på Ferdinand - bestill nå!
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Havari
– Det meste vi får inn er reparasjonsarbeid
og vedlikehold, forteller Svein Aage. Vind
og vær tærer på treverket, og kombinasjonen sjø og land er «bad news» for en trebåt. Det fikk også Signalens reportasjebåt
erfare.

Trebåtbyggere er ikke som andre båtbyggere.
De har flis i fingra, snus i leppa,
og båt i hjertet.
I tillegg har de god tid
og er veldig hyggelige.
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Vår 10 fots trepram fikk et ublidt møte med
værgudene, og ble nesten slått til pinneved.
Da er det godt å ha trebåtbyggere på
Kavringstrand. En bordgang ble forsterket
og klinket, og en ny bit av fenderlisten ble
spunset inn.
Alt til en overkommelig pris og med en
hyggelig rotur hjem på kjøpet.

Alltid et møtested
til hverdag og fest!

Velkommen til å se vårt store utvalg
av gaveartikler m.m

• Spennende, smakfulle matretter
• Varmt og kaldt drikke av alle slag
• God atmosfære – med gode venner

GRO-senteret på Bjørnemyr - Tlf. 66 91 91 81
nesodden@givingdining.no

Flaskebekksenteret – tlf 66 91 74 00

MANDAG – LØRDAG 10–18
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Kitchen

PL. 10.

I

II

III

Hettemåke

Tidekongen

Skrubbeflyndre

Larus ridibundus

Aestus rex

IV

V

VI

Tidedronningen

Hummer

Tideprinsen

Aestus regina

Homarus gammarus

Platichthys flesus

Aestus dynastes

Vi har byttet ut båtene som går mellom Nesoddtangen og Aker Brygge med nye og mer komfortable båter som går på naturgass. Dette fører til
en betydelig reduksjon i CO2- og NOx-utslipp. Dermed kan du nyte overfarten i en båt som spiller på lag med resten av livet i Oslofjorden.
Rutehefter finner du om bord. For mer informasjon, kontakt Trafikanten på tlf. 177 eller se
www.trafikanten.no
2. oppl.

- Oslofj. -

Juli 2009
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