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• Hauk over hauk • Kjønnsskifte på Aker Brygge • Paramedic på Nesodden • SOHO • Folkemusikk og ny bok
• Treskiltmaleren • Ramsløk fra Flaskebekk • Symennene på Søndre Granerud • Sykkelfestival

X-ord
!

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:36 Side 2

Stranden 3
Aker Brygge, 0250 Oslo

Velkommen
til vår nye bistro!
Se frem til en ny matopplevelse
på Bryggas nye stamsted!
Albert Bistro er en enkel restaurant med et
fransk fortaussnitt. Her snakker vi om en
uformell, men stilfull bydelscafé med
fristende franske klassikere på menyen.

Bordbestilling:

21 02 36 30
ALBERTBISTRO.NO
2
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• Hummer med med utvendig rogn er
fredet hele året.
• Minstemål for hummer er 25 cm.
Postadresse: Øvre Utsiktsvei 43 A, 1450 Nesoddtangen

Disse reglene er enkle og klare, og brudd på
regelverket straffes med inndragning av
fangst, redskap, båt, og bøter.

Utgiver: Signalen-DA i samarbeid med:

Ran på høylys dag!

I REDAKSJONEN:

Tore Henning Larsen (red)
Else-Britt Tufte
Harald Lorentzen
Jan-Erik de Bruyn Lundby
GRAFISK UTFORMING:

Original AS

Det er nesten ikke til å fatte og begripe, men
midt på lyse ettermiddagen forsynte to
dykkere seg med hummer i Tangenbukta.
Datoen var 26. august og såvel tidspunkt
som fangsmetode er ulovlig.
Dykkerne gjorde «rent bord», og mannskapene på nesoddbåtene reagerer med
avsky på «hummerdykkerne»-

www.original.as - tlf. 22 83 02 02
TRYKKING:

Nilz & Otto Grafisk AS
ANNONSEANSVARLIG:

Ole-Erik Tufte - tlf. 22 83 02 02
Opplag: 6000
ANNONSEPRISER OG INFORMASJON:

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

Hummerbestanden langs norskekysten er
sterkt redusert.
For å gjenoppbygge bestanden er det derfor
innført strenge regler for fangst.
Her er de viktigste reglene:
• Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.
• På kyststrekningen fra svenskegrensen til
og med Sogn og Fjordane er det tillatt å
fange hummer i perioden fra 1. oktober
klokken 08.00 til og med 30. november.
3

Problemet er bare at enkelte gir blaffen i
lover og regler, og forsyner seg av «matfatet» på en ulovlig, uetisk, og uakseptabel
måte.
Å «plukke» hummer i dykkerdrakt er som å
plukke blåbær i shorts.
Enkelt og risikofritt.
Med mindre man blir observert og tatt på
fersken med fangstnettet fullt av hummer,
av mannskapet på nesoddbåten.
Dette er miljøkriminalitet av
verste sort og forholdet er
meldt til politiet som
etterforsker saken
og har sikret
spor.
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Stappfulle båter
Kombinasjonen tidenes sommer og
medieomtale (ikke minst i Signalen)
har medført stappfulle hurtigbåter
i hele sommer.
Sommerruten til Son har blitt en
innertier, og folk har stått i kø i
opptil fire timer for å sikre seg plass
om bord.

Aller først i køen sto Liv Lassen og Edith Hustoft. De skulle på Blues-festival i Drøbak og hadde
planlagt turen lenge.

5

Matros Astrid Egner hadde sin fulle hyre med
å billettere. Damene i forkant skulle tur retur
Drøbak, men valgte Son i stedet da Astrid fortalte at båten gikk helt dit.
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Den «verste» helgen sto over 400
passasjerer igjen i Oslo.
Ikke alle tok det med et smil.

daglig trafikkerer «Lysaker-ruten» tar 180
passasjerer, mens Baronen som går i
Vestfjorden tar 250.

Baronen og Baronessen

På enkelte avganger ble selv Baronen for
liten, selv med begge båtene i drift hadde
det stått folk igjen på Aker brygge.

Det ble tidlig konstatert at Baronessen ble
for liten. Den minste hurtigbåten, som til

Køen for å komme med rute 602 har i sommer strukket seg nesten opp til Rådhuset!

Et tankekors for Ruter og Norled, Oslofolk

Skuffelsen var enorm da kaptein Rolf Møklebust måtte avvise bortimot 40 passasjerer den siste
lørdagen i juli.

6
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Kaptein Rolf Møklebust og styrmann Kjetil
Nitteberg har full kontroll på brua.

båten (eller neste båten) tilbake for samme
prisen som en bussbillett.
– You must be kidding me! sa Kjersti Myre (til venstre) da kaptein Rolf Møklebust fortalte at
Baronen var full. Sammen med venninnen Ruth Lona Knudsen hadde hun tenkt seg til Villa
Malla på Filtvedt med medbrakt juice og kaffe som skulle nytes på soldekket. – No, I am not
kidding, sa den stilige, men bestemte kapteinen, og venninnen tok det hele med et smil.

Er det rart at folk står i kø?

Brudeferden i Oslofjorden
og tilreisende har oppdaget det vi som reiser med nesoddbåtene til daglig har visst i
årevis.
Oslofjorden er en severdighet, på linje med

Geirangerfjorden,
Lysefjorden,
og
Holmenkollen for den saks skyld. I tillegg
kan man gå i land på Oscarsborg Festning,
Drøbak, Filtvedt og i Son og nyte forfriskninger i alle varianter. Hvoretter man tar
7

Den siste lørdagen i juli hadde et helt brudefølge stilt seg i kø på Aker brygge.
Det var Torgun Algot og Dag Engelberg fra
Oslo som hadde giftet seg, og bryllupet
skulle feires med lunsj på Villa Malla.
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Nye eiere og minst like godt og spennende
utvalg i både norsk og kinesisk mat
... også Take-Away!

Alle rettigheter

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

tlf.
66 91 48 20
FLASKEBEKK SENTER
8
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vi lager også all norsk julemat
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Med bakoversveis til Filtvedt! Torgun Algot
og Dag Engelberg leste om Villa Malla i
Signalen og bestemte seg for å feire
bryllupet sitt der.

Brudeferd anno 2013!

– Vi leste om stedet på Filtvedt i Signalen,
og var aldri i tvil om at det var der vi ønsket
å slå ut håret.
Sammen med sine forlovere, søsken og
venner sto de nesten helt først i køen, og
var på plass allerede ved 7-tiden for å sikre

seg plass, og plass fikk de.
På soldekket, med bakoversveis da Baronen
gikk i plan.
Vi gratulerer paret med bryllupet og en vellykket feiring på Filtvedt.
9

Villa Malla
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Foto: Terje Rakke
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Andedrama på Baronessen
På selveste dagen for sommersolverv
utspant det seg et andedrama på
Sjøstrand brygge.
Andrine Mc Duck hadde viklet seg inn i
et fiskesnøre (som en eller annen idiot
hadde lagt igjen på bygga) og Andrine
hadde blitt et lett bytte for mink eller
rev hadde det ikke vært for Baronessen, hennes mannskap og dagens
helt, Sverre Berg.

Heltemodig innsats
Baronessen var i rute fra Lysaker til
Ildjernet, Sjøstrand og Flaskebekk når
Andrine viklet seg inn i snøret. Sverre Berg
skulle ta båten fra Sjøstrand og var i full
gang med å forsøke å befri Andrine fra fiskesnøret når Baronessen anløp brygga.
Han hadde imidlertid verken kniv eller
saks på seg, og tok følgelig Andrine med
seg om bord. Der fortsatte redningsoperasjonen, sammen med maskinsjef Viggo
Espås, og den dyrekjære passasjeren lyktes. På Flaskebekk brygge ble Andrine satt
i land, til ellevil jubel fra påstigende passasjerer og mannskap.
11

Sverre Berg, mine damer og herrer,
Andrine Mc Duks redningsmann!
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Aker Brygge - Tingvallakaia
Nå har vi bladd i alle de gamle Signalenutgavene vi har fått låne av Arne Sørby, og
da fant en artikkel skrevet av Odd Brovold i
nr. 1 - 1991. Dette har vi sakset fra den:

Reiser vi til og fra Aker brygge, eller
Tingvallakaia?
Begge deler er riktig.

Aker brygge
Aker brygge er navnet på området til tidligere Nyland Vest, hvor det ble drevet verksted- og skipsbyggingsvirksomhet fra 1854
til 1981.

Nærmest fotografen er DS «Sartor» en rutebåt som gikk fra Piperviken ut til Snarøya,
Sandvika, Nesøya bl.a. Deretter ser vi DS «Oscar». Dette var en av rutebåtene som gikk ut til bl.
annet Vollen i mange år. Vi ser så polarskuta «Fram» som nå ligger på Bygdønes. Den nedriggede seilskuten heter «Reform». I bakkant ser vi et langt lagerbygg og dette er Tingvallakaia.
Der den slutter mot venstre, der begynner Akers mek. verksted. Der ligger kystbåten DS «Trio».
Foto er fra året 1902 da «Fram» var kommet hjem fra en av polferdene.

12

Det 60 mål store området ble til en bydel
med forretninger, kontorer, boliger, restauranter, småbåthavn, og en lang rekke
kulturaktiviteter. Den 15. september 1986
flyttet nesoddbåtene fra Rådhusbrygge 2,
til Aker Brygge, nærmere bestemt til
Tingvallakaia.
Oslo Bystyre vedtok samme høst følgende
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gatenavn på Aker Brygge:
Holmensgate, Grundingen, Bryggegata og
Stranden. Navn som var i bruk den gang
Akers Mek. Verksted etablerte seg i Tjuvholmsbukta i 1854.

Foto: Ukjent
Oslo Byarkiv

Senere reguleringer førte til at navnene
forsvant, og det er gledelig at disse navnene er tatt i bruk igjen. La oss håpe på at
også Tingvallakaia blir bevart og brukt.

Tingvallakaia
Kaia ble anlagt i 1880 og ble først omtalt
som Parafinkaia.
Navnet Tingvallakaia kommer av at kaia i
sin tid ble benyttet av Det Danske
Thingvalla Dampskipsselskab. Dette selskapet seilte først på Island, men utvidet
senere virksomheten til også å gjelde rutetrafikk til Amerika.
Selskapets båter ble i 1898 overtatt av Det
Forenede Damp-skibs-Selskab som inntil
1907 var Norges eneste direkte oversjøiske
ruteforbindelse.
Selve betydningen av ordet Tingvalla kommer av «Tingvellir» som var navnet på sletta hvor Alltinget på Island møtte fra 930
til 1798.

Tordenskiolds plass med rundkjøring og Tordenskioldstatuen, Rådhusplassen med bassenger og
fonteneanlegg, Rådhusbrygger med turistskipet "Meteor", Utstikker C. Akers mek. Verksted
med havnekraner, skip ved Tingvallakaia, skip i dokk. Buss, biler, parkeringsplass. Dokkveien.
Postkort.

13
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Søstrene Knutsmoen på bytur
ren hennes Bente kom trillende på lemmen
med hver sin sykkel. - Det er bare å ta av
seg hjelmen for jentene sa Jonny, og ga
kona en stor vlkomstklem. Jeg visste at søstrene Knutsmoen er gærne, men jeg hadde

aldri drømt om at jentene var tøffe nok til
å utfordre sjebnen i Rundvollbakkene og
langs E18. Sykkelturen hadde imidlertid
gått over all forventning, ikke så mye som
en fjert hadde jentene sluppet på veien til

Søstrene Bente og Anita Knutsmoen har
syklet fra Nesodden til Drøbak, Vestby og
Son, men inntil nylig hadde de aldri syklet
til Oslo.
Nå har de gjort det, og tok nesoddbåten
hjem!

Stor overraskelse
- Ja, det får'n si, sa matros og ektemann
Jonny Arvesen da kona Anita og lillesøste-

Roll on/roll off er en skipsbetegnelse som passer godt på nesoddbåtene.
– Dette kan vi anbefale, sier Bente og Anita Knutsmoen. Sykle fra Nesodden til Oslo, og
båten hjem. En fantastisk tur!

14
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byen, og lunsjen ble inntatt i form av salat
på Vinterbrosenteret.

Fantastisk tur
– Dette kan anbefales, sier Anita som til

daglig jobber som «trise» om bord i MS
Dronningen. Rundvollbakkene er riktignok
en utfording, men tar man grusveien om
Frogn kirke unngår man svingene, og får
Årungen med på kjøpet. Derfra er det
«piece of cake» langs gamle Mossevei, med

Matros Jonny Arvesen lover en klem
til alle som sykler fra Nesodden til
Oslo, og tar båten hjem.

idyller som Gjersjøen, Villa Sandvigen,
Motorsenteret (gamle Tyrigrava) og
Ingierstrand. Fra Fiskevollbukta og inn er
det sykkelsti hele veien, og man kommer
raskere inn til hovedstaden med sykkel enn
med bil i rushtiden. Tilbake til Nesodden
går det alltid en båt, og i kiosken får man
kjøpt det man trenger for å slukke tørsten
og sulten.

Treningsfantomer
Søstrene har blitt bitt av treningsbasillen.
Anita, som sluttet å røyke den 4. april, trener 3-4 ganger i uken på Energihuset, og
Bente pumper jern hos Stamina Hot i
Drøbak. I tillegg sykler jentene et par ganger i uka, og de seks milene inn til Oslo ble
unnagjort på rekordtid.
Neste sommer stiller søstrene Knutsmoen i
Tour de France, riktignok ikke hele turen,
men langs kysten av Normandi og
Bretagne. Ektemennene skal være med
som groupies og støtteapparat, og sportsredaksjonen i Signalen kommer til å dekke
begivenheten.

www.signalen-da.no
15
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Kjønnsskifte på Aker brygge
I det stille har det foregått et kjønnsskifte på
Aker brygge, et meget vellykket sådan!
Albertine har blitt til Albert, og restauranten
har blitt dobbelt så stor, og enda koseligere.

Frokost på brygga
– Dersom du ikke rakk å spise frokost før du
dro hjemmefra, er du hjertelig velkommen
til oss, sier Helene Skjenneberg, som er administrerende direktør i Akerrestaurantene.
– Vi har endret konsept og utvidet, men
varmen, atmosfæren, maten og servicen er
minst like god som før, lover hun.
– Vi ligger bare noen få skritt fra nesoddbåtene, og serverer frokost fra klokken 07.30
hver hverdag. Egg & bacon med en lekker
salat og toast, frokostblanding med honning og nøtter, juice og kaffe, da er man
klar for det meste.

Fra Vollen i Asker
– Frokosten står klar hver morgen, lover Helene Skjenneberg. Det er bare å komme innom!

16

– Vi tok 08.22 fra Vollen, forteller siviløkonom Vibeke Mogstad, som inntar sin frokost
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sammen med sønnen Vetle Mogstad Fjeld
(1/2 år) som nyter «medbrakt».
– Han elsker å kjøre båt, og båtforbindelsen

var faktisk avgjørende for at vi kjøpte hus i
Vollen, sier tobarnsmoren som har permisjon
fra jobben i NETS. Turen inn fra Vollen er en

Helene Skjenneberg får servert frokosten som Anders Adamsson har laget av Elin Loflin.
Trioen garanterer deg en pangstart på dagen etter en frokost på Albert.

17

opplevelse i seg selv, og i dag skal jeg møte
en venninne og hennes sønn til frokost, som
vi har gjort mange ganger før. Ingen stillestå-

Frokostgjest Vibeke Mogstad nyter den
deilige maten.
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Denne
annonseplassen
kan bli din
for kun
kr. 2200,–
(+mva)

Vibeke Mogstad og mannen hennes valgte å bosette seg i Vollen i Asker på grunn av båtforbindelsen til Oslo.
Vetle Mogstad Fjeld er allerede en bereist smårolling. Han har tatt båten fra Vollen i Asker til
Oslo flere ganger. Storesøster Celin (4) går i barnehagen, og er i likhet med alle barna i Vollen
lei seg for at båten ikke går til byen i helgene når hun har fri. – Det må Ruter gjøre noe med,
sier mamma Vibeke Mogstad

ende kø og stress på veien, bare en deilig
duvende båttur med MS Baronen.
– Er det rart at Vetle og jeg føler oss som grever og baroner her vi sitter?

Frokost hos Albert er tingen!
Og frokost glir over i lunsj med spennende
retter også utover dagen og kvelden.
18
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Paramedic på Nesodden - første i landet!
Nei du leste ikke feil, og vi er ikke i USA
hvor yrkesbetegnelsen kommer fra, men
på Nesodden.
Nærmere bestemt på Brannvakta.
Der befinner det seg nå 12 paramedics, som
er klare til å rykke ut, døgnet rundt, 365
dager i året.
Seksjonsleder Ole Christian Fylling ved
Søndre Follo ambulanseavdeling er stolt
som en hane. Prosjektet har kostet fire millioner kroner, og utstyret i paramedic-bilen
er det mest moderne i livreddende akuttmedisin. -Vårt hovedfokus er å få hjelpen
frem så fort som mulig, og mens det tar 2025 minutter å få en ambulanse fra
Korsegården, vil det ta en paramedic 4-6
minutter å nå frem til folk flest på
Paramedic Bjørn Eidissen kommer fra Gvarv i Telemark og har vært bosatt på Bjørnemyr i 10 år.
Han begynte sin karriere i ambulansetjenesten i Oslo i 1989 og har brent for paramedic-tjeneste
på Nesodden i årevis. - Hver dag er en utfordring, sier Bjørn. Vi blir aldri utlært, men drar nytte
av våre erfaringer og søker stadig etter ny kunnskap. Bjørn har vært sentral i oppbyggingen av
tjenesten på Nesodden og "sto" den første 12-timers vakten fra klokken 08.00 den 2. september
2013. En historisk dag på Nesodden!
Nå mangler vi bare en døgnbemannet legevakttjeneste!

19

Nesodden.
Fylling presiserer at en paramedic ikke er
en lege, men en erfaren ambulansesjåfør
med fagbrev, to års praksis, og høyskoleutdanning. Selv har han jobbet som parame-
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dic i mange år, og har sett og opplevd det
meste. Han er overbevist om at tilbudet vil
kunne redde liv, når det står om minutter..

Øyeblikkelig hjelp
Det er AMK som dirigerer paramedicene,
og tar stilling til om det skal sendes ambulanse eller helikopter i tillegg til paramedic.

Nummeret vi skal ringe er 113.

Døgnbemannet legevakt
Selv om det akuttmedisinske tilbudet på
Nesodden nå er styrket, er det likevel
behov for døgnbemannet legevakt på
Nesodden. Selv om det kanskje ikke står om
livet, vil en livredd småbarnsmor eller en
engstelig bestemor, ikke akseptere å måtte
reise til Ski.
Et samarbeid mellom AMK, en paramedic
på Nesodden, og en døgnbemannet legevakt vil gi oss den tryggheten vi trenger.

Paramedic-tjenesten på Nesodden er lokalisert i «Brannvakta». Innredningen er smakfull, praktisk og «hjemmehyggelig». Her kan paramedicen slappe av mellom oppdragene.

20
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Samhandlingsreformen har som intensjon
å styrke det medisinske tilbudet i kommunene. For vårt vedkommende innebærer

det at vi må få tilbake en døgnbemannet
legevakt, og en akuttpost på Nesoddtunet,
så snart som mulig.

PARAMEDIC
Ambulansearbeider er i Norge en beskyttet yrkestittel for en gruppe helsepersonell som gir akutt
og livreddende behandling til syke og skadde personer, og sørger for profesjonell transport til og
fra ulike behandlingssteder. Arbeidsdagen består
ofte av møte med pasienter med akutt sykdom
eller skade. Ambulansearbeiderens jobb er å finne
ut hva som må gjøres med en gang for at situasjonen ikke skal bli verre, og å bringe pasienten inn
til behandling.
DEFINISJON
De skal primært:
• dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader
og sykdomstilstander
• bringe syke/skadde pasienter til adekvat
behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten
har behov for overvåkning og/eller behandling.
transportere pasienter fra hjem/institusjon til
lege, legevakt eller sykehus

Vi har et nært samarbeid med Oslo Brannvesen, og kan disponere ambulansebåten dersom det er hensiktsmessig. Skulle noe skje på Tangenbrygga eller om bord i Nesoddbåtene er vi på plass i løpet av få minutter.

21

SENTRALE ARBEIDS- OG ANSVARSOMRÅDER
• Utrykning til og transport av pasienter under
alle vær- og føreforhold
• Undersøkelse, observasjon og identifikasjon av
svikt i vitale organfunksjoner hos pasienter i
uavklarte situasjoner
• Prioritering mellom pasienter i akuttsituasjoner
når flere er skadd
• Sette i gang akuttmedisinske behandlingstiltak,
pleie og omsorg
• Assistere og samarbeide med annet helsepersonell, spesielt primærleger, anestesileger,
anestesisykepleiere, samt leger og sykepleiere i
sykehus
• Rapport og dokumentasjon av pasientopplysninger
• Kontroll og vedlikehold av utrykningskjøretøy
og medisinsk utstyr
• Veiledning av elever, lærlinger og andre i
praksissituasjoner
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Døgnlegevakt på Nesodden - nå!
I forrige århundre (årtusen) da Norge var
et fattig land, hadde vi politi, legevakt og
en rekke postkontorer på Nesodden.
Nå må vi gå i butikken for å kjøpe frimerker og politi og legevakt er i Ski.
Postkontor får vi neppe tilbake, og politiet
har sannsynligvis flyttet til Ski for godt,
men døgnlegevakten vil vi ha tilbake!
Det skulle bare mangle!
Nesodden har det beste rehabiliteringssykehuset i landet (verden?), og vi skal (selvsagt) også ha det beste legevakttilbudet.
Turen til Ski er lang og kronglete, og uten
egen bil blir veien lang med buss, båt, og
tog.

Astrid H. Johansen hadde benket seg på Tingvallakaia, og samlet inn underskrifter i fleng. Folk
sto i kø for å skrive under. Hun har også startet en Facebook-aksjon. Gå inn og skriv under!
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Send gjerne
tips til
post@signalen-da.no
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Folkemusikk fra Nesodden og ny bok
Vi sitter på fjellet ved badestranden på
Fagerstrand i et deilig sensommervær.
Ved siden av oss – Ann-Turi Ford og
Signalens utsendte – er plassen der den
gamle gården Grisebu en gang lå, og plassen er valgt, ikke uten grunn, noe vi
senere skal komme tilbake til.

av Harald Lorentzen

– De fleste kjenner deg som et kulturmenneske og en dyktig journalist, men hvordan
begynte din interesse for folkemusikk? spør
vi henne.
– Det er Cato Hals, som jeg var kjæreste
med da jeg var 15-16 år på Bjørnemyr, som
skal ha æren for det. Han hørte på platene
til den keltiske harpe-spilleren Alan Stivell
fra Bretagne og på Draumkvedet med
blant andre Agnes Buen Garnås. Dermed
åpnet jeg meg for folkemusikk også, noe
jeg er evig takknemlig for.
– Du har vokst opp med musikk, og arvelig
belastet er du vel også?
– Faren min, Trevor Ford, har først og
fremst drevet med korps og klassisk musikk

Ann-Turi Ford med Grisebuhuset på Fagerstrand i bakgrunnen.
Foto: Harald Lorentzen
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Velkommen til
orientalsk mat, sushi
og kontinentale retter
– og vår hyggelige pub!

Pa iljongen
B A R

&

R E S TA U R A N T

NYHETER: HOT POT OG DUMPLINGS!

Vi kan ordne konfirmasjon, bryllup, konferanser og julebord etc
i våre lekre nyinnredete lokaler ... kom innom for et godt tilbud!
SEPTEMBER/OKTOBERTILBUD mandag–fredag

Husets indrefilèt

239,–

Indrefilèt av okse, medium stekt med hjemmelaget
peppersaus, serveres med pommes frites og frisk salat.

Telefon: 66 96 22 23

PAVILJONGENS NYE ÅPNINGSTIDER:
Man–fre 11–22 Lør 13–23 Søn 12–22
Håkonkastet 5, 1453 Bjørnemyr (ved Energihuset)
24
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føles det fint å få en viss revansje.
– Nesodden er ikke først og fremst kjent for
folkemusikk, når fant dere på å prøve å
samle inn stoff til en CD plate?
– Jeg hadde veldig lyst til å lage noe fra vår
egen bygd, det er klart det har vært lokal
folkemusikk også her, men det har tatt en
del år å samle inn godbitene".

Den gamle Grisebu gården, et foto fra rundt 1900.
Foto utlånt av Torunn Jørandli.

og vi har nok vært et stykke fra hverandre
rent musikalsk – noe som har endret seg litt
de siste årene for nå spiller vi mange sanger sammen. Da jeg traff Gjermund
(Kolltveit) var det folkemusikken som brakte oss sammen. Så bestemte vi oss for å
melde oss på landskappleiken begge to,
han klassisk utdannet fiolinist og hedemarking som spilte hardingfele, jeg nesodding

med engelsk etternavn. Med andre ord: alt
var feil. Så nervøs har jeg aldri vært der jeg
sto i Unn Solheims Follodrakt. Det gikk faktisk ikke så verst, men etter det tenkte jeg
at det egentlig er litt diskriminerende at
man må være fra folkemusikalske høystatusområder som Telemark og Setesdal
for å gjøre seg gjeldende. Nå, 25 år senere
har dette endret seg, men likevel
25

– Hvordan har dere gått fram for å samle
visene inn? - kan vi få en smakebit av hva
dere har samlet?
– Dalsmusikken er jo kjent, så vi har med
Masurka etter Hokholtkarene derfra, og
spillemannen Jens Aaslund fra Hasle er
også representert. Juvelen i krona er en
middelalderballade fra Bunnefjorden, samlet inn av Ludvig Mathias Lindeman på midten av 1800-tallet. Den fikk jeg snusen i
etter noen års jevnlig masing på Astrid
Nora Ressem i den glimrende institusjonen
Norsk visearkiv. (En kuriositet i den anledning er at mannen vi har engasjert til å
mikse og mastre cd-en er etterkommer
etter Lindeman.)
Jeg begynte å se litt nøyere på våre bygdeviser, det er jo tre av disse. De ble laget til
en sangkonkurranse i 1938, og på grunn av
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munn og klovsyken på bygda fikk ingen
utenbygds være med på denne kåringen.
Det var Erling Fjørtoft som bodde her på
Fagerstrand som vant, mens Amanda
Nilsen fra Blylaget og Aasmund Andersen
ble nummer to og tre.Vi fremfører tre litt
tilpassede vers, et fra hver av disse til en
irsk melodi, som vi har gitt Aasmund
Andersens tittel: Vårt Nesoddland.
– Du og mannen din Gjermund er rundt og
spiller og synger – hvilken rolle har han i
dette prosjektet ?
– Gjermund er det viktigste folkemusikalske alibiet. Han spiller en haug med tradisjonelle instrumenter. I polkaen vi har med
etter Jens Aaslund spiller han alle instrumentene selv. Uten ham ville det vært mye
mindre av et folkemusikkprosjekt.
– Men Ann-Turi, når kommer CD platen? –
og hvor kan folk få kjøpt den?
– Den skal være klar til presentasjon 13. september og blir å få kjøpt i bokhandelen og
våre lokale matbutikker, håper jeg. Den er
jo først og fremst for Nesoddens befolkning, så den bør være lett tilgjengelig.
Dessuten kan den bestilles på nettet.

– Så tilbake til hvorfor vi sitter her ved
siden av den gamle gården Grisebu? En av
visene har en direkte tilknytning til gården
Grisebu hvor vi sitter nå, har den ikke?
– Etter å ha fått tips fra Espen Tjernshaugen
ble jeg spesielt fascinert av en kar som levde
på 1700-tallet som het Kristian Grisebu og
som ble dømt til døden to ganger, han var jo
herfra. Det var vanlig på denne tida at man
laget en vise når folk ble dømt til døden og
avrettet, så jeg har altså laget En Grisebumorders skafottvise, en vise om ham ut fra
det Velle Espeland på Visearkivet har fortalt
meg om hvordan det ble gjort.
Her er første verset:
Å tilgi, Gud, en synder grov
Som aldri brydde seg om lov,
Min Gud av Arelds minne!
Deg prise skal min ånd og munn,
jeg skal i neste morgenstund
fra denne jord forsvinne
Til himmelfryd opp fra min bunn
og over alle tinde
– Men det er vel ikke bare du og Gjermund
som står bak musikken?
– Vi kaller oss Ford Folk og i tillegg til meg
med sang er det Gjermund Kolltveit på
fele, hardingfele, bratsj, nøkkelharpe,
26

rebek, kantele, lyre, harpeleik, munnharpe,
beinfløyte, enrader, torader, pianotrekkspill, triangel og sang. Dessuten Bjørn Ivar
Henriksen på trommer, klangsteiner og
sang, Jan Helge Henriksen på gitarer, sang,
synth og trøorgel, Lars Svanberg Jakobsen
på gitar, elbass, kontrabass, banjo, sang og
vår gjestestjerne; Halvor Håkanes. Han er
ekte kveder fra Telemark og bor på
Nesodden.
– Apropos Kristian Grisebu; det har latt oss
fortelle at du kommer med ny bok til høsten og den har også tilknytning til Grisebu
og dette stedet?
Kan du røpe litt om innholdet i denne?
– Faktaene i historien har jeg fått av Espen
Tjernshaugen. Rettsnotatene ligger på
hans fantastiske nettside tjernshaugen.net,

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no
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men jeg har diktet det som manglet og
prøvd å sette meg inn i om hvorledes det
kunne ha vært å leve her på hans tid og
ikke minst hans tragiske liv.
Tenk her satt Kristian Grisebu som ung gutt
å så på skutene som hadde ankret opp i
bukta for å laste tømmer – nå i september
i 2013 er det 303 år siden han ble født
akkurat her – litt rart å
være her, så nær historien – takket være
Signalen.

gode sider, men det får jo leserne bedømme, boken kommer ut litt senere i høst.
Etter en hyggelig prat med en særdeles aktiv
musiker, skribent og kulturformidler på
Nesodden, Ann-Turi Ford, pakker vi ned kaffekoppene, sier farvel til Kristian Grisebu –
og håper at både CD-platen og boken vil finnes i mange hjem utover høsten.

N ESODDEN

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

– Dette må da bli årets
julegave for oss som
liker historier fra bygda
vår, en bok om en kar
som virkelig har levd
og hans tragiske liv.
– Ja, det gikk ikke så
godt med Kristian
Svendsen fra Grisebu,
men jeg prøver å
finne noen gode trekk
ved denne mannen
som ble en morder,
jeg vil så gjerne at han
også skal ha noen

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
27
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Fllas
Fla
ask
ske
keen
Lun
Lu
uns
nsj
sj og Vi
Vin
ins
nsst
stue
ttuue
Flasken Lunsj- og Vinstue, Flaskebekk senter, www.flasken.no tlf. 66 91 74 00
På Flasken lunsj- og vinstue
kan du nyte spennende retter og godt drikke i
hyggelige omgivelser både uten- og innendørs.
Skiftende kunstutstillinger på veggene skaper en lun
og god atmosfære. Vårt nybygde selskapslokale kan
du leie til private og lukkede selskaper. Arrangementer som julebord, private tilstelninger, firmafester, kurs og konferanser med opptil 60 deltakere
passer godt inn i disse lokalene der det finnes AVutstyr, musikkanlegg, egen bar og kjøkkenavdeling.
Følg oss på facebook eller på www.flasken.no
for oppdatering av alle arrangementer vi har
som konserter, quizkvelder, utstillinger,
vinsmaking m.m.
Vi viser Premier League og Champions
League kamper på storskjerm!
28
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Treskiltmakeren
Han har prydet halve halvøya med sine
praktfulle skilt.
Neste år fyller han åtti, og reiser til fjerne
strøk med sin kone Tove («Duracell») som
også fyller åtti neste år.
Vi tar av oss capsen for treskiltmaker Bjørn
Hilding Thorsen.

Arvelig belastet
– Far skar tre, forteller Bjørn.
– Han hadde en egen forkjærlighet for
stavkirker, jeg koser meg med tall og bokstaver. Det var tall og bokstaver jeg jobbet
med som avdelingssjef i personalavdeingen
i Christiana Glasmagasin i 36 år. Derfor trives jeg best med bokstaver og nummer.
Dersom noen har behov for et nummer er
det bare å ringe meg, sier skøyeren som i
aller høyeste grad har glimt i øyet, og øye
for det meste.

Far skar stavkirker, jeg skjærer skilt, sier den snart åtiiårige morroklumpen.

29

– Dersom skiltet skal til fjells passer det best
med furu, ved sjøen egner eik og svartor
seg best, mener skiltmakeren med dype
røtter i «skauen» på Nesodden. Morfar
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Med 30-dagersbilletten
på mobil er det én ting
mindre å huske på
Vi sender deg nemlig
en varsling 24 timer
før billetten din utløper,
slik at du med et par
tastetrykk kan fornye
den i tide.
Kjøp 30-dagersbillett
med RuterBillett-appen
i dag.

RuterBillett

RuterBillett

30
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kom fra Ellingstad gård, og farfar fra
Torsbakken på Fjellstrand. Selv har jeg
bodd i hus med hage i Skaugumveien på
Fjellstrand helt til i fjor.
Da flyttet vi til leilighet uten hage i Drøbak.
Et sjakktrekk for «godt voksne» som har
fått nok av snømåking og hagearbeid.
Verkstedet mitt har jeg på Froen storgård,
ved siden av Frogn kirke, en svipptur med
bil fra Drøbak. Gården er litt eldre enn
meg, forteller Bjørn, den er først omtalt i
diplom fra 1189-90 da kong Sverres mor og
søster bodde her.

Gotisk light
Skrifttypen Bjørn bruker betegner han som
90% «Gotisk light», den er modifisert slik at
også barn kan lese bokstavene. Først påføres skiltene tre lag med treolje før bokstaver og tall freses inn i treverket.
– Det må jeg gjøre for å forhindre at
malingen jeg bruker på bokstavene trekker
inn i treverket. Treoljen gir skiltene en gylden farge og et eksklusivt preg, men det
eneste som ikke er eksklusivt med skiltene
er prisen. Bjørn har ikke tjent seg rik på
skiltene, men han har skaffet seg en hobby,

Er du på jakt etter et nummer? spør Bjørn.

som gjør at han holder seg i aktivitet, og i
god form.
– I tillegg treffer jeg hyggelige og fornøyde
kunder, og kommer til å holde på med
dette så lenge jeg orker. For uten en hobby
står du svakt som pensjonist, sier Bjørn –
sofaen og TV-stolen tar livet av mange pensjonister hvert år!
31
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Ramsløk fra Flaskebekk
Det er ikke ofte Signalen får «tusentips»,
men i vår gjorde vi det.
– Vet dere at det står «Ramsløk fra
Flaskebekk» på menyen på de beste restaurantene i Oslo? spurte tipseren.
– Nei, sa vi, men nå vet vi det!

Eget ﬁrma
«Alt fra skog og mark» heter firmaet, forteller Thor Henning Løkke, som er kokk av
yrke og bor «midt i skauen».
– Jeg har plukket sopp og granskudd siden
jeg var en neve stor, og nå er jeg offisiell
leverandør av alt fra skog og mark til
Augusta Arnesen, som «leverer frukt og
grønt fra alle verdenshjørner». Nå også
ramsløk fra Flaskebekk!
Augusta Arnesen leverer til BAMA
Storkjøkken, som leverer til bl.a. Maaemo,
Oro, Solsiden og Sorgenfri. Landets beste
restauranter kan simpelthen ikke få nok av
den smakfulle urten fra Flaskebekk, og
Thor Henning smiler hele veien til banken.
Hobbyen har blitt til en velsmakende og
32
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innbringende bigeskjeft, for i tillegg til å
levere ferskvare, produserer han puré av
ramsløken, og hvem vet. Kanskje ramsløken blir like etterspurt som hvit trøffel?

Afrodisium
Fra vanligvis velinformert hold har Signalen
fått opplyst at det i frukt og grøntbransjen
lenge har vært kjent at ramsløken (fra
Flaskebekk) ikke bare smaker godt, men
gjør godt.
«Kålhandlere» (frukt og grønnsakshandlere) i alle aldre (spesielt eldre) oppnår særdels gode prestasjoner, og under sommerens «sex hour»
ble det spist store
mengder ramsløk av sentrale aktører i
bransjen. Ramsløken fra Flaskebekk river
med andre ord ikke bare i nesa!

Ramsløk (Allium ursinum) er en plante som brukes i matlaging. Bladene kan
brukes i salater og som krydder i suppe
og til spinat.
Ramsløk er en opp til 50 cm høy plante
som lukter av hvitløk og brer seg som et
hvitt teppe over skogbunnen. Den er en
vårplante og skogen fylles med en

intens lukt av hvitløk. Løken som hører
til hver stengel har vanligvis bare to løkblader, og begge fortsetter oppover i
urtebladsskiver. Ramsløkens blader er
mye tynnere og dypere grønne enn hos
andre løkvekster.
Ramsløk vokser i skyggefulle bar- eller
løvskoger. Finnes i lavlandet langs kys-
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ten fra Østfold til Trøndelag.
Den blir brukt i folkemedisin og til matlaging. Vær varsom når en plukker blader at
de ikke forveksles med liljekonvallblader;
de er giftige og lukter heller ikke hvitløk.
Det er blitt hevdet at den har blodrensende og kolesterol-senkende egenskaper.
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HØSTRUTER NESODDBÅTENE 2013
601 Nesoddtangen - Aker Brygge

601 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

- Nesoddtangen

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag–fredag: 0700–1900
Lørdag: 1000–1800

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

VENTEHALL:

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

34
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Kvalitetsklær og tilbehør du ikke finner overalt
SO FISTIKERT M AN U FAK TU R

DU FINNER OSS PÅ FLASKEBEKK-SENTERET • TELEFON 45603411

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

35
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Mange gode tilbud
til enhver tid!

PARTY KJELESETT

i 3 deler

KULLSYREMASKIN
(inkl. patron)

LAG din egen TØRSTEDRIKK
SodaStream kalles ofte
«originalen», men få vet at
den kom allerede i 1903,
da den kom med nyskapende
løsninger for drikkemarkedet.

599,-

1199,Pris kjøpt løst 2799,–
Passer for alle komfyrtopper.

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Førpris 699,–
TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

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

36
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Valgkamp
Tenk om vi kunne oppleve alle regnbuens
farger på Tangentorget hver lørdag
gjennom hele året. Se så vakkert!
Ikke nødvendigvis politiske farger, men
foreninger, lag, kunstnere og klovner. I alle
størrelser og varianter. Se bare på det politiske «landskapet», der finnes det spirituelle spilloppmakere og underholdningskrefter i alle størrelser og fasonger.
Bare så synd at det går 4 år mellom hver
gang de underholder oss med sine vyer og
løfter.

Erik Adland har drevet valgkamp for Høyre så lenge han kan huske.
Her «underholder» han Vigdis Bjarøy.

37
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Oslo Tannlegesenter
Tordenskiolds gate 6B
0160 Oslo
Tlf: 22 42 49 50
Vaktelefon: 95 36 65 28
NB! Lange åpningstider:
8–20 (11-15 lørdager)

• Sentral beliggenhet – ved Rådhuset.
• Moderne utstyr og flotte lokaler
• Tannlegesenter og tannlegevakt
• Akuttime samme dag
• Usynlig tannregulering
• Tannimplantater
• Tannpleie og kosmetisk behandling
• 30% rabatt på første undersøkelse
• Gratis konsultasjonstime ved store behandlinger eller tannlegeskrekk

15% tstudbeantt
ra

www.signalen-da.no

www.oslotannlegesenter.no

38

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:13 Side 39

SOHO: Det nærmeste man kommer London på Nesodden
Catherine Østrem har skiftet hårfarge og
navn på butikken sin i Flaskebekksenteret.
– Jeg synes Soho høres så internasjonalt og
spennende ut, og det er på tide med noe
nytt på Nesodden. Tapeten på veggene er
den samme, men ellers er butikken totalt
forandret. Her finner du klær og tilbehør,
smykker, og lys som lukter godt. Jeg har
fått god hjelp av Maren Eidsvik til å velge
ut de rette merkene, Maren er et unikum
når det gjelder klær, hun har en utrolig god
smak, og kjenner markedet på Nesodden
siden hun er født og oppvokst her ute. Selv
kommer jeg fra Stovner, sier butikkinnehaveren som har gjort nesodding av seg.

39
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Ny «konge» på MS Kongen
Bjørnar Hansen fra Sortland i Vesterålen er
ny kaptein på Kongen.
Bjørnar har lang erfaring fra utenriksfart,
de siste årene har han vært ansatt i supplyskipsrederiet DOF med hele verden som
arbeidsfelt.
For to år siden flyttet han til Hvaler sammen med kone og barn, og ønsker seg nå
mer tid sammen med familien.
– Hjemreisen til Hvaler fra jobb om bord i
Nesoddbåtene er noe helt annet enn fra
Svartehavet, sier Bjørnar og styrer Kongen
trygt forbi Bygdøy, og Dyna fyr.
Det er tydelig at han trives, og vi ønsker
Bjørnar velkommen om bord!

41
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Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!

Velkommen om bord!
42

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:13 Side 43

Sommeren vi husker
Noen ganger kan
det være lurt å se
seg tilbake.
Sommeren i år er
en det er lurt å
legge seg på minnet. Jeg husker den
fordi den minner
meg om de gode,
gamle, (alt var jo
mye bedre før) barndomssomrene med
bare? sol og varmt vann i sjøen.

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

Med mellom 11 og 12 tusen passasjerer som
reiste med denne ruta i juli måned så hadde
vi dessverre ingen mulighet. De aller fleste
ville jo være med oss i helgene når det var
fint vær. Er det overskyet og regn er det
svært få som ønsker å dra på «cruise».

Oslofjorden når sesongen er slutt. Vi trafikerer jo fortsatt Drøbak (t.o.m. 6. oktober)
på fredag ettermiddag, og to ganger på
lørdag og søndag. Her er det fortsatt
mulighet for å oppleve Drøbak i en flott
ettersommertid.

I samarbeid med Ruter vil vi se på hva som
kan forbedres til neste år, til beste for alle
de som ønsker å reise på «cruise» innerst i

Selv har jeg dyrket tomater i sommer og det
blir en flott avling. Jeg vil ønske alle en god
avling og en fin høst.

Overskriften stemmer også for ruta vår fra
Oslo til Drøbak og Son. Norled har aldri hatt
så mange passasjerer på denne ruta som i
år. Den fine sommeren og Ruters markedsføring av rute 602 har gjort at det ble en
rekordsommer.
Dessverre har altfor mange måtte stå igjen
på bryggene fordi båten har vært fylt opp.
«Baronen», som tar 250 passasjerer har
måttet sette igjen opptil 150 mennesker på
Aker Brygge. På vegne av alle oss som jobber om bord; BEKLAGER.
Vi skulle så gjerne hatt dere med.
43
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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.

FOLLO BYGGTJENESTE AS
Vi utfører alt av mur- og tømrerarbeid. God service, gode
referanser og dyktige fagfolk, vi utfører både små og store
oppdrag, ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende befaring.
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.
Gratis bortkjøring av alt avfall etter utført oppdrag!

Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no
for nærmere avtale om gratis befaring og et
uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
44
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Symennene på Søndre Granerud
sy den selv. Her blir vi så lenge vi lever, sier
duoen som har kjent hverandre hele livet.
Jørgen vokste opp i Solbergskogen, og
familien til George hadde hytte på Sørby. I
høst fyller begge guttene 70 og har ingen
planer om å gi seg, de skal bare bevilge seg
litt mere fri.

Trossekaster og matros
Både Ibsen og Lie har fartstid fra nesoddbåtene. Jørgen mønstret på som trossekaster
om bord i M/S Nesodden i 1959, og har seilt

George Lie og Jørgen Olvar Ibsen utgjør firmaet Ibsen & Lie ANS.

Dersom du er på jakt etter et nytt storseil
til seilbåten, ny kalesje til motorbåten,
eller å få reparert sandalene dine er Søndre
Granerud stedet.
Det finns ikke en søm eller et sting som
Ibsen & Lie ikke kan, eller kan repararere,
men ikke kom når sola skinner.
Da tar gutta fri!

Ingen aldersgrense
– I firmaet vårt har vi ingen øvre aldersgrense, sier Jørgen Olvar Ibsen og legger til at
Olvar betyr «Ølkonge» på gammelnorsk.
Dersom vi skal ha en «gylden fallskjerm»
som de store gutta i næringslivet får, skal vi
45

George Lie forbereder "banan- og kaffesømmen",
en av de vanskeligste sømmene i verden.
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Mens Lie reparerer en kalesje tar Ibsen seg
en strekk i ringene. HMS står sentralt i firmaets personalpolitikk.

som matros på Drøbak, Veslefrikk, Tyrihans
og Prinsessen. Om bord i Nesodden og
Drøbak var lugaren hans i "ruffen", helt
forut i båten. Doble køyer på størrelse med
et penal, og en bysse (kjøkken) som besto av
en primus, men du verden så hyggelig vi
hadde det, forteller den brunbarkede seilmakeren fra Solberg-skogen.
George Lie mønstret som matros i 1968 og

Doble fustasjeopphengsforkoblinger eller hjørnebeslag for kofferter.
Alt finnes hos Ibsen & Lie.

sto som ferieavløser i mange år. Båtene
«hans» var Oksvald, Prinsen og Prinsessen.

Fra sko i Stensgaten
til seil på Nesodden
Etter en tid i linjefart mellom Indonesia og
Europa, samt oljeborring i Nordsjøen
46

bestemte «Ølkongen»" seg for å ta med sin
greske hustru til Norge.
Han tenkte at sko var tingen, og begynte å
sy sandaler og moccasiner i Stensgaten på
Adamstuen, sammen med barndomskompisen George. Virksomhetene ble utvidet med
kalesjer, og bedriften flyttet til Stortinget.
Riktignok ikke selve Stortingsbygningen,
men til et kjellerlokale vis à vis, hvor de
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Økologiske og
naturlige varer
av høy kvalitet

«Ølkongen» tar seg en tur på kontoret.

kunne se beina til forbipasserende i
Akersgaten fra kjellervinduene.
Mange pene ben, men ikke akkurat drømmeutsikten, så da Norsk Rehab bygget bygg
på Sunnaas, flyttet gutta «hjem» til
Nesodden.
De siste årene har imidlertid bedriften holdt
til på Søndre Granerud. Gutta kjøpte det
gamle verkstedet/bruslageret, sammen med
Frank Hansen i Franks Skipssmie, og deler

kjøkken og do med ham. Lokalene er i seg
selv verdt et besøk, det er som å komme inn
i et museum, men «museumsbestyrerne»
Ibsen og Lie er langt fra å være «museumsgjenstander». Turnringene i taket er i bruk
hver dag, og gutta tar baklengs salto uten å
blunke. «Kontoret» befinner seg på en liten
avsats oppunder taket, og for å komme dit
må man forsere ribbeveggen. Kontoret er
imidlertid ikke så ofte i bruk, sier gutta og
smiler i skjegget.
47

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

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

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:14 Side 48

48

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:14 Side 49

LØSNING I FORRIGE NUMMER: NYDELIGE SEILSKUTER PÅ OSLOBESØK

Vinneren av kryssordet i
sommernummeret er:
Leif Sandholt og Anne-Beth Bø som får
tilsendt et gavekort for bruk hos vår
annonsør Paviljongen Restaurant
på Bjørnemyr - Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Øvre Utsiktsvei 43, 1450 Nesoddtangen – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 23. november 2013.

SETNINGEN ER:

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

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:

som kan brukes hos vår annonsør

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

Synsam på Tangen Nærsenter

Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
49
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Over fjorden etter ved
Det er ikke hver dag man treffer en 9-åring
med sleggeøks og jernkiler på båten.
Bjørn Bekkedal går på Steinerskolen i
Bærum og hugger ved på Nesodden sammen med bestefar og far.
Bestefar hjalp ham om bord på Tingvallakaia og far sto på Tangenbrygga og ventet.
Signalen fikk være med den unge vedhuggeren på turen til Nesodden.

Ved fra Nesodden

Tøff niåring. Bjørn Bekkedal på vei til Nesodden for å hugge ved, med en sekk som
er tyngre enn ham selv!

51

– I fjor hugget vi i Bomannsvik, forteller
Bjørn, og i år er vi på Torvik. Bestefar har
ved over alt, han hugger og stabler, og
sjekker på nettet. Er man flink til å lete på
nettet finnes det alltid noen som skal bli
kvitt noen trær, og da kommer vi sier lysluggen og smiler fra øre til øre.
– Sleggeøksa har hickory-skaft og er helt
ny, pappa knakk den gamle, sier Bjørn som
i tillegg til vedhugst har sykkel og ski som
hobby.
Familien Bekkedal kommer ikke til å fryse i
vinter!
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Nesoddens nye storstue, Nesoddparken,
rommer mye mer enn folk vet om!

Velkommen innom for

en hyggelig dyreprat!
•
•
•
•

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

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

Fór og utstyr til ditt kjæledyr
Fisk og akvaristikk
Kloklipping – timeavtale
Salg av dyr

... samt mange andre tjenester

TANGEN

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

DYREBUTIKK
Tangen Nærsenter • Tlf 66 91 01 00

Følg oss på

ORIGINAL AS

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

52

Nesoddparken Kunst- og kulturnæringssenter
Løeshagaveien 49 - 1450 Nesoddtangen
Tlf. 22 83 02 02 / 98 81 06 06
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Sykkelfestival på Nesodden

For første gang i verdenshistorien er det
arrangert «Sykkelfestival» på Nesodden,

men det blir ikke den siste.
Festivalen ble en stor suksess, med barn og
53

voksne på sykkelsetet, i terrenget og langs
landeveien.
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Fra tidlig morgen til sent på kveld står vi
i KIWI Flaskebekk til tjeneste for deg.
I tillegg til faste, lave priser og Norges tøffeste garantier har vi:

Medisinutsalg

Uansett hvilken Libero-variant du
velger gir vi deg hver 4. pakke gratis
på toppen av våre faste, lave priser.
Du behøver ikke kjøpe alle på en gang eller i en og samme KIWI-butikk.

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
54

7-23

Hjertestarter fra
Blostrupmoen
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Sykkeltrening
og sykkelkarusell

Benedikte Bølling har ansvaret for
barn og ungdom i Nesodden Sykkelklubb. På bildet står hun sammen med
sin datter Nora (10) og sønnen Adrian (7).
Begge er ivrige, og dyktige syklister.

– Vi har startet en tradisjon, sa lederen i
Nesodden sykkelklubb Thomas Henriksen,
når han ønsket velkommen til festivalen.
Hver mandag har vi trening og sykkelkarusell, og sykkelfestival skal vi ha hvert år. Det
er en glimrende anledning til å vise frem
klubben vår, og rekruttere nye syklister. Vi
«leker» på sykkel, og griller og koser oss,
«Sykkelfestivalen» har kommet for å bli!

Sjarmtrollet Linnea Henriksen er «født» på
sykkelsetet. Begge foreldrene er store
sykkelentusiaster.

55
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NESODDEN
• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

!

FJELLSTRAND

Bestill
vinterved nå!
blomster
buketter & dekorasjoner
sorg- & brudebinderi
potteplanter
hagesenter
anleggsgartner
og masse hyggelig
vinterpynt for
både ute- og innebruk
bjerk- og blandingsved
utkjøring av blomster og ved
på Nesodden
Bråtenveien 37, 1458 Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48 Faks 66 91 83
ÅPNINGSTIDER
MANDAG-ONSDAG 10–17 • TORSDAG 10–19
FREDAG 10-17 • LØRDAG 09–15
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Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi

Flink og
selvstendig
frisør
søkes!
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,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Tidenes sommer!
Det er lenge siden solsikkene, og vi mennesker, har slikket så mye sol som i sommer. Nesodden har vist seg fra sin beste
side, og mens regnet ved flere anledninger
har øst ned på «skyggesida», har vi badet
og solt oss.
Regnbygene kommer sørfra, trekker langs
Asker og Bærum, og forsvinner nordover.
Et værfenomen som vi på Nesodden setter
stor pris på!
Vi har riktignok fått vannet solsikkene
ovenfra vi også, men da har det vært «tropisk regn», og sol kort tid etterpå.
Tenk om vi hadde hatt det slik hvert år.
Da måtte «Syden» se langt etter solhungrige nesoddinger, for bedre feriested finnes
ikke på denne jord!
57
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Hauk over hauk
Det er nesten ikke til å tro, men i løpet av
sommeren har her og fru Hønse Hauk hekket på Nesodden.
Vi skal ikke røpe nøyaktig hvor, men vi kan
fortelle at det stolte paret ikke har lagt
skjul på sitt kjærlighetsforhold eller sitt
kjærlighetsrede.

Når fruen har ruget i redet har den stolte
far sittet rakfjøret i tretoppen ved siden av,
og når uvedkommende har kommet for
nær, har begge vist sin vingeprakt i luftige
svev.
Familien er nå utvidet med tre, muligens
fire hønsehaukunger, og vi takker paret for
at de valgte å «bosette» seg på Nesodden.

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no
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Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
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Velkommgeeling
til en hyg
handel!

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

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

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

66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

S
3 timers GRATI
S
R
INNENDØ
parkering!

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

www.tangennaersenter.no
www
.tangennaersenter.no

Signalen-3-13_Layout 1 02.09.13 01:15 Side 60

URPREMIERE 7. SEPTEMBER

SPILLES T.O.M. 16. OKTOBER

EKSTRAFORESTILLINGER I
NOVEMBER

DET

LYKKELIGE VALG
av Kjetil Indregard, etter en ide av Jon Van Tidemand

av Nils Kjær. En co-produksjon med Akershus Teater

- en benskjør komedie
av Andreas Markusson

En skikkelig feelgoodkomedie
Strålende moro Dagbladet

815 52 400

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

VG

