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Nesoddfolkets nye stamsted!

– kom innom og få alle stamkundenes fordeler!

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

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

fremst får et forhold til.
Joakim Holand er det umulig å unngå å få
et forhold til.
Han er ustoppelig i sin iver og entusiasme
for passajerenes ve og vel, og er stort sett i
hundre.
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Selv om han «bare» er femti, er matros
Joakim Holand vanligvis i hundre!
Karikaturtegningen fikk han i fødselsdagspresang av sine kollegaer om bord i
M/S Baronen, og tegneren har tatt «Jokke»
på kornet.
Lenge før hanen galer er han ute på
brovingen og knipser stemningsbilder fra
fjorden. Soloppganger er hans spesialitet,
og mange av hans bilder kunne med fordel
blitt vist på TV-skjermene om bord. Kanskje
noe å tenke på i disse «reklameskjermerpå-båten-tider»?
Tiden som FN-soldat i Libanon er med, og
kjærligheten til nesoddbåtene kommer
tydelig frem.
I motsetning til kapteiner, styrmenn og
maskinsjefer, er det matrosene vi først og
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Tidenes fest på Nesodden

Snoop Dogg leverte et fyrverkeri i lys og lyd (mest lyd).
Han skapte en fest og en stemning på Nesodden
som vi kan leve lenge på. Etter han og tidenes
sommer kan vinteren bare komme!
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Elisabeth Larsen og hennes OhMama
dj-crew!

Tropisk regn
Det var et smilende vertspar som tok i mot
bortimot 900 mennesker på Signalen.
Det nå nyslåtte ekteparet Lise og Dick
Jensen hadde forberedt seg godt, men
hadde ikke alliert seg med værgudene.
Odin oh Tor ankom sammen med Snoop
Dogg, og hadde med seg tonnevis med
vann som de øste ut over Signalen. Det la
imidlertid ikke noen demper på stemningen. Nesodden var klar for tidenes fest, og
det ble det.

Lise og Dick Jensen – og Elisabeth Larsen før det «tok av» på Signalen.

Søndag 3. august 2014 vil gå inn i historien
som den dagen verden kom til Nesodden.

Snoop Dogg laget tidenes fest på Signalen,
med god backing av nesoddenjenta
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Elisabeth Larsen hadde varmet opp stemningen med sitt OhMama dj-crew, og da
megastjernen overtok spakene løftet han
lydnivået til himmels og skremte bort både
Odin og Tor. Det ble opphold og vindstille,
og lyden nådde tvers over fjorden, og helt
inn til byen. Signalen Restaurant og Bar er
nå satt på verdenskartet, og Dick Jensen
har bevist at det ikke bare kan lages fest på
Fornebu og Tryvann.
Vi kan lage lyd på Nesodden også!

Alt under kontroll
Bortsett fra at lyden (bassen) bar i lengste
laget var alt under kontroll. Buss og båt
gikk som normalt, og mannskapene fra
hjelpekorps og politi hadde full oversikt og
kontroll.

Det samme hadde Tore Morten Lier i
Tangen Terminal AS som holdt kiosken og
venteværelset åpent hele natten.
– Vi måtte jo passe på terminalen, sier Tore

og smiler hele veien til banken. For i tillegg
til å passe på brygga solgte han varme pølser og hveteboller i lange baner. Folk sto i
kø fra Signalen til terminalen, som for
anledningen hadde egen dørvakt.
Utpå morgenkvisten hadde de fleste kommet seg hjem og det var bare et fåtall festdeltakere som tok første båten til byen.

Tømrerne Hilde Lundberg og Bent Madsen fra Fjellstrand mistet sin hund Mitch for fire år
siden. Paret har laget "dreads" av hundens hår, og hunden er derfor "med" på alt paret gjør av
reiser og events. Paret var definitivt det mest fargerike på Signalen med sitt Bob Marley
antrekk, og hundehårene fra den ungarske vakt- og gjeterhunden
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Anna Holen sto i «døren» og tok smilende i
mot festklare nesoddinger.

Ikke rart at dansken Kim Anders Schiøtz-Poulsen synes det er deijlig å være dansker i Norge
omgitt som han er av vakre damer. Fra venstre: Katja M. Bye, Camilla Schelderup og Siri Bye.

Stein Erik Skar hadde tatt turen fra California
sammen med sin kone

Jørn Bjørnstad og Svein Tore Viken fra Nesodden Røde Kors Hjelpekorps
hadde (heldigvis) ingen ting å gjøre.

Dick Jensen spanderte ekstrabuss. En på østsiden, og en på vestsiden av Nesodden
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TIBE Drammen

Velkommen til Jarmann Gastropub
- det uformelle stedet hvor deilig mat møter et rikt utvalg av godt
drikke, i en hyggelig og serviceinnstilt atmosfære.
[ Åpner 1. oktober - på Aker Brygge ]

St rand e n 1 - 0250 Oslo - j arm an n g ast rop u b.n o
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Stemningen og luftfuktigheten var høy på
Signalen

OhMama dj-crew er det eneste "all female dj-crew in the world". Jentene har spilt i Rio de
Janeiro, New York, Helsingfors og Stockholm, og nå også sammen med Snoop Dogg på
Nesodden!

Daglig leder i Tangen Termial AS Tore Morten
Lier solgte pølser i lange baner.
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Velkommen innom til ny og spennende mat
– både norskeog kinesiske retter!
Restauranten kan leies for store selskap på opptil 60 personer, som
konfirmasjoner, bryllup, etc.

HUSK!

Fra 20. nov.
serverer vi
julemat!

K

ASKEBEK
L
F Nesodden

tirs – tors: 14-22 • fre - lør: 13-23
søn- og helligdager : 13-22 • mandag stengt
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66 91SENTER
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Nå utvider vi!
og får egen inngang fra torget for våre firbente kunder!

Ombyggingsalg: 30–50%
på utvalgte
varer!
NYHET! Et biologisk korrekt fôr og
godbiter til hund og katt. 80% kjøtt
og uten korn.

FRI HJEMK
JØRIN
ETTER AVT G
ALE !

TANGEN

DYREBUTIKK

Tangen Nærsenter • Tlf 66 91 01 00
Telefon 66 91 26 85
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Følg oss på

LUNSJ OG VINSTUE

ÅPENT

ALLE

DAGER

K AFFE TE LUNSJ MIDDAG
M USI K K BAR U T E S E RV E R I N G
F O R ED R A G U N D E R H O L D N I N G Q U I Z
UTLEIE privat selskap D A N S
VINKURS KUNSTUTSTILLING følg med på
STORSK JERM KONSERTER www.flasken.no
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Filtvet Brygge Bazar
Årets nyhet på Filtvet var
Filtvet Brygge Bazar
Ustoppelige Sonja Lee på Villa Malla har mobilisert
«hele» kommunen og skapt et trekkplaster til Hurum
som det står stor respekt av.
I sommer har over 2639 mennesker tatt «nesoddbåten» til Filtvet, fordelt på 72 anløp!

Bryggevertinne
Det er en hoppende glad bryggevertinne
som tar i mot Baronen og/eller Baronessen
når de ankommer Filtvet brygge. Hege
Strømstad er kjempestolt av bazaren og sin
kommune.
- Fitvedt Brygge Bazar er en del av Hurum
kommunes omstillingsprosjekt, som har til
hensikt å gjøre kommunen kjent, skape ny
næring, og vise luksusen det er å bo og
jobbe på Hurum. Hege bobler over av iver
og entusiasme og sier at Filtvet er selve perlen i smørøyet i Hurum!
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Alle som har besøkt henne i sommer er
enig i det!

Kortreist mat
Makrellen er fisket rett utenfor brygga,
grønnsakene er fra bondens åker, og eplesaften kommer fra Eplegården. Det bugner
av markens grøde, lokale råvarer i verdensklasse, tilbudt av blide og joviale torgmenn
og koner. Det er kanskje ikke så mange som
vet hva en torgkone er. På Filtvet Brygge
Bazar finner man torgmenn og koner bak
bøtter og spann, iført kledelige forklær.
Det oser av god gammeldags stemning på
Fitvedt brygge, bazarstemning!
Ikke rart at folk har strømmet til Filtvet i
hele sommer.

Magiske steiner
– Jeg er steingær'n, sier Unn Eli Walsøe som
jobber med steiner fra hele verden.
– Visste du at steiner har magiske egenskaper spør hun, og forteller at steiner gir deg
godt humør, kurerer sykdommer og holder
deg frisk og god. Den steingærne dama

Unn Eli Walsøe viser stolt frem shungitten som den russiske tsar Peter grunnla vanningsanlegget sitt med. Shungittvann har ingen giftstoffer eller konsentrasjon av nitrit, salter,
eller tungmetaller. Shungittvann har høyt antibakterielt innhold og shungitt er verdens
eneste mineral som inneholder Fuller, en helt spesiell type molekylær form som er en
sterk antioksidant.
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viser stolt frem en Shungitt.
– Denne steinen finnes bare i Karelenområdet i Russland, forteller hun i gløden

av shungitten som er mer enn to milliarder
år gammel. Det sies at denne unike steinen
kan en dag være mer verdt enn gull. Den
vil hjelpe deg til å sikre god helse ved å
infusjonere din aura med intens lys. Ikke
dårlig for en stein man kan få kjøpt for en
rimelig penge på Filtvet Brygge Bazar.

NE SODDEN

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

I butikken til Hege Strømstad Eventyrskogen - får man kjøpt fargerike og
unike ting. Overskuddet fra T-skjorter med
påskriften Gratis Klemmer går til surfebrett
til barn i Mexico.

Eplegården er en familiegård som har vært
i samme familie i 5 generasjoner. De tilbyr
friske epler i sesongen, epleprodukter på
glass og flasker, og eplebrennevin. På
Eplegården finnes det 25 forskjellige eplesorter og 50 dekar med epletrær.
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Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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En hoppende glad bryggevertinne Hege
Strømstad tar imot Nesoddbåten på Filtvet
brygge.

Linda Kristjansson er daglig leder i Blomsterkroken garn og gaver og stortrives som torgkone
på Fitvedt Brygge Bazar.

Terje Lauritzen i
Eplegården forteller at
de produserer ca. 35
000 liter eplemost pr.
sesong. Til det går det
med ca. 55 tonn epler.
Etter tidenes sommer
blir eplemosten fra
Hurum ekstra god. Det
er bare å besøke gårdsutsalget i løpet av høsten, etter at siste båten
til Filtvet har gått
for i år.

Trond Rasmussen og hans kone Laura
Arzavska i «Helt Vilt» tilbyr det beste av det
beste. Norske råvarer hentet fra fjord og fjell.
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«The Wilsons»

Det er fire av dem, Thomas, Andreas, Jonas
og Mathias. Alle er født og oppvokst på
Nesodden og alle fire jobber innen bygg og
anlegg. Nå har tre av dem slått seg sammen
og stiftet Wilson Eiendom. Sammen bygger
de hus - LillesandHus - basert på tradisjon
og godt håndverk.

To svensker og ei ku

Thomas, Mathias og Andreas Wilson bygger hus. Fjerdemann Fjerdemann, sivilingniøren
Jonas er ansatt i konsulentselskapet Lean Communications. Der jobber
han med prosjektstyring, og forbedring av prosessene innen bygg og anlegg.
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I 1870 var det magre tider i Norge, men i
Sverige var det enda verre. Derfor dro to
unge svensker fra Värmland vestover, til
fots, og livnærte seg på melken fra kua
som de hadde med seg på turen.
Anders og Carl fant lykken på Nesodden.
Hanna og Julia tok varmt i mot dem, ekteskap ble inngått, og barn ble født. En av
Anders døtre, Amanda, giftet seg med
Carls sønn Konrad. «The Wilsons» var på
gang. Som sin far og svigerfar ble Konrad
håndverker. Langs hele Nesoddlandet ligger det brygger på rekke og rad som vitnesbyrd på Konrads innsats som murer.
Husene han støpte grunnmurene til, står

støtt som fjell. I rett linje fra Anders, Carl
og Konrad går håndtverksyrker som en rød
tråd gjennom slekta.
«The Wilsons» er «made by» Konrad
Werner og Tove Wilson – hun også av
svensk avstemming – to staute og arbeid-

somme foreldre som har skapt et godt
hjem og gode oppvekstvilkår for gutta. Fra
barnsben har de lært å «stå opp om morran» og gå på jobb. Det sitter i ryggmargen
og er en arv fra Anders og Carl. Lage barn
kan de også. Det har de lært av foreldrene.

Vi fører
alt i naturlige
hudpleieprodukter

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

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

Wilson Eiendom sine hvite biler synes godt på veiene.
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Foreløpig er åtte barnebarn et bevis på det,
og at disse kommer til å føre de gode genene videre er vi overbevist om.

Wilson Eiendom
– Wilson Eiendom AS er en drøm som har
gått i oppfyllelse, sier Thomas Wilson.
– Vi utfyller hverandre faglig, og kjenner
hverandre inn og ut. Selv dro han til
Grimstad for å gå på ingeniørhøyskolen.
Der traff han Veronika og resultatet er
(foreløpig) tre barn. Mathias er fagmannen
med fagbrev som tømrer og er gift med
Yvonne. Sammen har de to jenter. Andreas
er eiendomsmegler og kjenner markedet
på Nesodden og i Frogn bedre enn de fleste. Han og Cecilie ligger litt etter og har
foreløpig bare en sønn.

.NSammen med sin onkel Bjørn Arne Wilson har Thomas 25 års erfaring fra LillesandHus i
Grimstad. Nå bygger han nøkkelferdige hus, levert med rødvin på kjøkkenet dersom
kjøperen ønsker det.
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Selskapet har kjøpt gården «Lille Glosli» i
Drøbak og etablerer sitt hovedkontor der.
– I låven blir det lager, forteller Thomas og i
hovedhuset blir det kontor, møterom og
utstilling. I tillegg til å bygge LillesandHus,
utfører vi alt innen renovering, tilbygg eller
hva det måtte være. Det er bare å kontakte
oss, sier gutta.

Nesoddspelet: Terningkast 6!
Større spilleglede, iver og
entusiasme har vi aldri opplevd på Nesodden!
Nesoddspelet tok pusten av oss, og viste at
det går an å konkurere med et hvilket som
helst spel i landet.
Spelet gikk for fulle hus (tribuner), folk
«snek» seg til og med inn ved å sitte på
«gratishaugen».
En kjempesuksess for Fjerdeklasses
Produksjoner, Espen Klouman Høyner og
«Sopelimbygda».

Henriette Faye-Schjøll var Nesoddens egen
høvdingdatter, Kjellaug Skoklefallsdatter.
Fremragende!

Jo Adrian Haavind ruvet i rollen som Sture fra Skoklefall.
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Nesoddspelet
Sammenliknet med «Spelet om Heilag
Olav» er neppe de historiske hendelsene
på Nesodden store nok til å skape et spel,

men «er det egentlig så nøye», spurte
Fjerdeklasses Produksjoner seg selv. Spelet
skulle bli noe alle var stolte av, og samle
bygda, og Gudene skal vite at det klarte
de. Med sopelimen som redskap sopte
23

Henriette Faye-Schjøll var Nesoddens egen
høvdingdatter, Kjellaug Skoklefallsdatter.
Fremragende!

Espen Klouman Høyner enhver tvil til side,
og plaserte Nesodden på norgeskartet
for spel, med en politisk-satirisk musikalkomedie.
Vi gleder oss allerede til fortsettelsen, som
forhåpentligvis kommer på samme sted, til
samme tid, neste år!

Espen Klouman Høiner i rollen som GammelErik fra Granholt. En bedrevitende, klok og
kontaktsøkende artigkrok.

Ingen smilte bredere og klappet høyere enn vår egen høvding, ordfører Nina Sandberg. Her er
hun omgitt av skuespillerne Jo Adrian Haavind, Espen Klouman Høiner, Henriette Faye-Schjøll,
Ingvild Holthe Bygdnes (Frida fra Fagerstrand) og Ester Grenersen (Unni fra Ursvik).
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Posten stenger
Hermann har korte bein, og gruer seg til å gå
til Skoklefald i høst og i vinter. Franske bulldogger kan ikke fordra snøslaps, sier matmor
Nina Meland, som synes det er trist at en
hjørnesten i vårt samfunn nå blir borte,

Lindis Moen, Tor Kristian Berg og Joakim Tornes står uten jobbe den 6. oktober.
Da stenger postkontoret på Tangen.

Hermann (fransk bulldog) og Nina Meland
fortviler. Mandag 6. oktober 2014 klokken
12.00 stenger postkontoret på Tangen
Nærsenter. Fortviler gjør ogå Lindis Moen
og de andre ansatte.
De står uten jobb!

Det er et tankekors at kolonialkjøpmenn er
bedre «postbud» enn posten, men at Rimi
klarer å tjene penger på det også, er vi
overbevist om.
For samtidig som Posten stenger på
Tangen, åpner Rimi «post i butikk» på
25

Skoklefald.
– Det kommer til å bli et stort savn, sier
Nina Meland, som er storbruker av postens
tjenester.
– Jeg sender kort og brev, og mottar noter
og klær på postkontoret. Hermann har
korte bein og vi har ikke bil, men bussen
går heldigvis til Skoklefald, sier Nina og
smiler tappert til Signalen.
– Vennligst send et signal til postgeneraldirektøren og si at dette er dårlig gjort,
legger hun til.
Det er ikke alt som var like bra før i tiden,
men Posten er en del av vår kulturhistorie.
Det er synd at den nå blir en hylle i en
kolonialbutikk.

Nyhet! Linje 100 - Forneburuten
NB! Uts
att

fra 1. ok
tober ti
l 1. nov
ember

Det er Norled som skal operere den nye båtruten med hurtigbåten Tide Vind. Båten er nesten identisk med
Baronessen og vil tilbakelegge strekningen Aker brygge - Fornebu på 12 minutter. Den nye ruten er imidlertid
avhengig av ny brygge på Fornebu. Arbeidet med brygga er forsinket, og «jomfruturen» er utsatt.
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Tor Resser
MarineYTraffic.com

Matros Joakim Holand har fylt 50

Nye matroser

Humørsprederen på Baronen feiret dagen med bløtkake - som
han hadde bakt selv – på frivakt, uten noe særlig halloy.
Halloy skaper han på jobben, det er bare å trykke på «Jokkes»
halloy-knapp, så er han i gang. Alltid en munter replikk, eller en
saftig selvopplevd sjømannshistorie.
Fra pålitelige kilder har vi fått opplyst at det var saltvann i døpefonten i Sjømannskirken i Gøteborg da Joakim ble døpt, og
allerede som 16-åring dro gutten til sjøs som førstereis. Turen
gikk til Kiel, og var selveste jomfruturen til Jahre Lines M/S
Prinsesse Ragnhild.
Siden har det vært tankfart, cruise, og nordsjøfart, men ingen ting
slår ferjefart i Indre Oslofjord. Siden 1987 har Joakim seilt som
matros om bord i stolte skuter som Lykkeper, Tyrihans og Huldra.
Nå er det Baronen som er «Jokkes» arbeidsplass. Der får han oppleve askerværinger på dagtid og nesoddinger på kveldstid, og
stortrives med det. På Facebook er Joakim uslåelig. Ingen legger
ut flere stemningsrapporter og bilder enn
ham. Soloppganger
og solnedganger, vind
og vær, alt fanges opp
og legges ut på nettet.
Ære være «Jokke» for
det!

Det nye radarparet om bord i Prinsen kommer fra to av de mest eksotiske byene i verden.
Graham Lloyd kommer fra Sidney i Australia, og Bror Broen kommer
ifølge ham selv fra det som er vestlandets indrefilet, Haugesund.
Skøyeren påstår i tillegg at han har flyktet fra politiet i hjembyen, og
tatt hyre på en båt som han trodde gikk i utenriksfart.
Graham falt pladask for en norsk pike som han traff i sin hjemby, og
ble med henne til Norge. Den muntre matrosen er utdannet «master» i hjemlandet og kan føre båter på inntil 80 meter. Sertifikatet må
imidlertid godkjennes i Norge, og fartstid må opparbeides.
Graham har seilt for Norway Yacht Charter de to siste årene, og stortrives i sitt nye hjemland. En vakker dag blir han nok å finne bak spakene på brua.

Vi bukker og nikker,
og gratulerer jubelgutten med vel overstått!
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Barnas Dag 2014 på Cafe Sorgenfri
Det ble ikke satt ny verdensrtekord, men
du verden for et langt smørbrød som ble
laget på Café Sorgenfri.
Barn og unge fra nær og fjern stimlet sammen rundt bordet, og laget det lengste
smørbrødet i Caféens historie.

Verdens lengste smørbrød
Verdens lengste sandwich ble lagd i
Libanon og inneholdt 3500 skiver brød, 280
kilo agurk, 280 kilo tomater, 21 000 oliven,
og ble til slutt 700 meter lang.
Så lang ble den ikke på Aker brygge, men
du verden så smakfull.
Alt fra lun leverpostei, til ost med skinke,
pyntet med markens grøde og dandert på
bordene i en av byens mest maksimalistiske
restauranter.
Kokken Johan Berlin og klovnen Malin Vangsnes fra Bergen, sammen med Ulla Sponvik, datteren Lykke, sønnen Sebastian – og søsteren Therese Bergerud, som er booking- og markedssjef på Café Sorgenfri
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Det eneste som manglet var at kokken
danset på bordet og at sjefen sjøl, Helene

Med litt salat, paprika og gulrøtter blir
en skive med ost rene kunstverket.

Tilde Sponevik fra Jessheim blir malt i ansiktet av Olesya Skorodumova fra Russland.

Skjenneberg sang «vi har en grevling i
taket».
Klovn som kunne gjøre ballonger til hva
som helst, og ansiktsmaler som kunne sine

saker var på plass, og barn og voksne frydet seg med feiringen av barnas dag 2014
og livet.
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Vincent J. Douglas Larsen fra Nesodden
safet med ost og skinke

Vi har den beste utsikten på Nesodden!
www.paviljongen.as

Alle rettigheter!

Take
away!
God mat!
Velkommen til nye og gamle kunder!
Vi har et godt og spennende utvalg i sushi, norsk
og kinesisk mat. Kom innom
for vårt høsttilbud:

B A R

&

R E S TA U R A N T

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

Indrefilet Szechuan

kr 185,–

Pa iljongen

(Ordinært 255,–)

Bordbestilling: 66 96 22 23
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601 • Nesoddbåtenes høstruter 2014
Sone Stoppesteder

GJELDENDE FRA 15.12.2013

Nesoddtangen - Aker brygge

Mandag-fredag (normalrute)

Merknader
2S Nesoddtangen
0530 0600 0630 0700 0720 0740 0800 0820
1 Aker brygge
0553 0623 0653 0723 0743 0803 0823 0843
Sone Stoppesteder

0840 0900
0903 0923

Lørdag

Merknader
2S Nesoddtangen
0700
1 Aker brygge
0723
Sone Stoppesteder

m
00
23

1500 1540 1600 1620 1640 1700 1730 1800 1830 1900
1523 1603 1623 1643 1703 1723 1753 1823 1853 1923

Søndag
m
00
23

0400
0423

0700
0723

m
00
23

2400
0023

Aker Brygge - Nesoddtangen

Mandag-fredag forts. (normalrute)
Merknader

1 Aker brygge
2S Nesoddtangen
Sone Stoppesteder

1945 2015 2045 2115 2145 2215 2245 2345
1957 2027 2057 2127 2157 2227 2257 2357

f
g
f
f
f
0032 0045 0132 0232 0332
0055 0057 0155 0255 0355

Lørdag

Søndag

Merknader
1 Aker brygge
2S Nesoddtangen

0632
0655

m
32
55

0332
0355

0632
0655

256 • Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

m
32
55

0032
0055

716 • Nesoddtangen - Lysaker - Nesoddtangen

GJELDENDE FRA 18. AUGUST 2014
Sone Stoppesteder

Mandag-fredag

1
2S
2V
3V

Merknader
Aker
brygge
0640 0745 . . .
1510 1620 1730
Ildjernet
0655a 0805a . . .
|
|
|
Vollen
0723 0833 . . .
1535 1645 1755
Slemmestad
0710 0820 . . .
1542 1652 1802

3V
2V
2S
1

Slemmestad
Vollen
Ildjernet
Aker
Brygge

0605 0715 0825 . . .
1545 1655
0613 0723 0833 . . .
1535 1645
|
|
|
...
1603a 1713a
0638 0748 0858 . . .
1615 1725

a.Seiles kun i tiden 11. august - 3. oktober.
Linje 256 seiles av hurtigbåt. Den er innstillt i romjulen, påsken og sommerferien 6. juli - 2.
august, samt ved isproblemer i fjorden.

GJELDENDE FRA 15.12.2013
Sone Stoppesteder
2S
1
1
2S

Merknader
Nesoddtangen
Lysaker
Lysaker
Nesoddtangen

Mandag-fredag (normalrute)
0630
0638
0644
0653

0657
0705
0706
0714

0720
0728
0729
0737

0740
0748
0749
0757

0800
0808
0809
0817

0820
0828
0829
0837

0840
0848
...
...

1500
1508
1525
1533

1540
1548
1605
1613

1620
1628
1645
1653

x
1700
1723
1725
1733

x. Ikke fredager i sommerhalvåret 22. april - 5. oktober.
z. Ikke i sommerferien.

Sone Stoppesteder
2S
1
1
2S

Merknader
Nesoddtangen
Lysaker
Lysaker
Nesoddtangen

Mandag-fredag (reserverute når hurtigbåt
0630
0650
0655
0715

0720
0740
0755
0815

0820
0840
...
...

Rutetabellene er klippet fra Ruters nettsider. Vi tar derfor forbehold om evnt. feil og/eller endringer.
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ikke kan benyttes)
...
...
1515
1535

1540
1600
1615
1635

1640
1700
1715
1735

Historier fra en «svunnen tid»
Det var mye nytt som skjedde på begynnelsen av 1970-årene i lokaltrafikken. Da
jeg i 1968 sluttet og begynte på Norsk
Sjøfartsmuseum hadde vi billettkanon og
rullebilletter i alle mulige valører og farger.
Billettruller for barn og voksne og klippekort for ulike soner.
I påsken 1970 mønstret jeg på igjen og nå
var det blitt Almex billettmaskin og klippekort som man stemplet med Almex’en ved
å sette dem inn i siden på maskinen.

av Harald Lorentzen

Nå var det slutt med å «plugge» billetter.
Før kunne man (sier ikke gjorde!) finne
brukte billetter, stryke dem og sette dem
inn i billettkanonen og selge dem på nytt,
en kjekk liten biinntekt!
Nå var det ikke mulig å gjøre det lenger,
men oppfinnsomheten var stor. Man kunne
jo slå en 0 billett og bruke de grønne tastene til å markere summen, men det var jo
ikke så lett – for tenk hvis noen gjorde en
oppmerksom på det!.
Vi fikk ny båt i 1969 – MS «Lykkeper». 380
passasjerer og med egen gangvei fra aktre
salong, hydraulisk må vite. Men hvor var de

Billettør Helmuth Pietzynski

praktiske arkitektene. Lyse, nesten hvite
seter i hovedsalongen, og med en liten søppelkurv hengende ved hvert sete. Her ble
det vask og tøm, vask og tøm.
Det gikk ikke lenge før man fikk gjort om
setefargen til gul. «Lykkeper» var en fin
båt, men ganske så rank når det var full
båt, og det var det ofte på morgenturene.
Da la den seg over så «spylgattene» flommet over. Dette var hull hvor vannet skulle
renne ut når man spylte og vasket i nedre

Lykkeper i 1977
Billett kr 3.00 - 1971
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salong, men når båten la seg over, ja da
kom vannet inn i stedet. Ikke rart at mange
ble forskrekket.
I 1974 fikk vi «Huldra» og framskrittet gikk
videre. Om bord var det vacumtoaletter. Når
man trykket på knappen så ble det som var
i toalettet sugd ut og ned i en tank. En av
maskinistene hadde sin morgenstund på
mannskapstoalettet. Etter at han hadde fått
dagens avis var dette hans beste tid på døgnet. En dag var det noe ekstra interessant i
avisen og maskinisten ble så opphengt i
dette at han trykket på knappen og vacuumet gjorde at det som var i potta ble trukket ned med en god kraft. Siden vår kjære
kollega satt der ble det jo ikke noe luft
ovenfra og hans edlere deler ble sugd ned
i røret. Etter at han hadde kommet seg,
husket han for all fremtid at det ikke var
lurt å trekke ned før han hadde kommet
seg opp av skålen.
Kaptein om bord på «Huldra» var Oddvar
Bjerkås. Alltid blid og hyggelig mot alle og
enhver. Han tok over båten da den ble satt
i rute i mai 1974. Den samme kapteinen var
utpreget sosial og med sin rormann
Arvesen kunne han be inn folk til en prat
på overfarten. «Huldra» hadde styrespak
fremme i front av rattet, men også ute på

sidene slik at skipperen kunne justere når
«Huldra» lå med siden til kai, som den gjorde de første tretten årene. Så en dag hadde
Bjerkås en bekjent oppe og praten gikk livelig. Plutselig la «Huldra» seg over, roret
ble lagt hardt over til babord. Kapteinens
gjest hadde selvsagt lent seg på styrepinnen. Etter dette ble det laget en treplugglås som hindret gjentagelse.
Bjerkås var en som likte å tippe. Det var
populært med tippelag og systemer. Bjerkås
tippet system og måtte altså fylle ut mange
kuponger. Som den sosiale person han var,
inviterte han skoleelever inn i skipperlugaren for der kunne de sitte å skrive tippekuponger på overfarten på vei til eller fra skolen. «Huldra» gikk gjerne 14.35 fra Oslo
(Utstikker B, østre side) og det passet med
skoleelevene.
Vår kjære kaptein Bjerkås er borte for
mange år siden.
Av andre nymotens innretninger kan nevnes «rullestolheisen». «Huldra» hadde to
store gangveier – og på den aktre ble det
montert en rullestolheis. Det ble jo fraktet
mange pasienter fra Sunnaas sykehus og
den moderne båten hadde bratte trapper
innvendig fra landgangen.
Her var det maskinist Sagvolden som
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regjerte. Ingen av oss matrosene, og billettørene fikk lov å bruke den når han var på
vakt. Han skjøttet sin stolheis med stor dyktighet, alltid korrekt i sin maskinistuniform.
En av de ansatte var en riktig skøyer. En av
kontordamene hadde alltid en stor veske
der hun hadde sitt frikort liggende øverst.
Vår venn hadde sett sitt snitt til å legge en
tom 1/2-flaske brennevin på toppen av vesken i et ubevoktet øyeblikk. Damen gikk
om bord, stilte seg i køen og da hun kom
opp til billettøren som sto og løste billetter
øverst på gangveien, ja da knipset hun på
låsen for å fiske opp frikortet.
I stedet falt den tomme brennevinsflasken
ut, trillet ned blant de andre passasjerenes
ben før den la seg til ro, ikke knuste den
heller. Vår venninne kunne ha sunket
gjennom dekket i det øyeblikket.
Det ble oppvask bak lukkede dører dagen
derpå!
Den samme personen gjorde også meg et
pek. Han la en rakfisk oppe i billettveska
mi, også det uten at jeg var klar over dette.
Tror dere det luktet da jeg gikk runden
min?
Ja, dette var noen minner fra de gode
årene på nesoddfergene på 1970-tallet.

Mens vi venter på solnedgangen ...
Sjekk vår nye meny og opplev
live-music nesten hele året!

signalen@live.no - tlf. 6691 8000
www.signalen-tangenbrygga.no

ONSDAG-TORSDAG 16-23, FREDAG-LØRDAG 16-02, SØNDAG 16-23

Velkommen til

Vi Ieverer

NesoddenPakka på bil
kr.14900,-*
8 timer + obligatorisk kjøring
+ førerprøve.
25% på øvrige
nødvendige
kjøretimer.

Tilbudet varer
til og med
2. oktober.
Påmeldingsskjema:
www.nesoddentrafikkskole.no
Vi holder til i 2. etg. på Tangen Nærsenter og har Telefon: 66 91 22 60
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*gebyr til NAF og Statens Vegvesen kommer i tillegg.

Sue and Paul
Sue
og
Paul
Williams, to av de
mange tusen som
har reist med
«Baronessen» ut
fjorden
mot
Drøbak i sommer.
Kanskje er det de
som har reist
lengst av de passasjerene vi har
hatt med oss i år? De bor nemlig i
Christchurch på New Zealand.

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

godt at Paul mente dette var mye bedre enn
å tusle rundt på museene på Bygdøy, eller
som begge sa når de gikk av båten tilbake i
Oslo; – «Oh, this was just meant to be».
Takk for besøket Sue og Paul. Takk til alle
dere andre som også har oppdaget denne
perlen av en båtreise.
Og til Sue Paul. Hope you had a pleasant stay
in Norway, and welcome back. Thanks for
meeting you.

Politianmeldelse
Nylig hoppet en passasjer over bommen
på Aker brygge, løp ned til båten og forsøkte å hoppe over lemmen, som var på
vei opp.
Dette er ikke bare farlig, men helt ulovlig.
Når bommen er nede, har båten gått, og
man har følgelig kommet for sent.
På samme måte som når døren på trikken
er lukket.
Det skjønner alle, bortsett fra pasasjeren
som ble nektet å hoppe over lemmen, og
kvitterte med å spytte matrosen i ansiktet.

Etter 24 timers flyreise skulle de oppdage
Oslo. Så klarte de å gå ombord i feil båt.
Bygdøy var det egentlige målet for dagens
oppdagelsesferd. Etter at vi var passert
Nesoddtangen begynte de å lure på om de
snart var framme. Etter litt diskusjon seg i
mellom var de helt klare for en tur til
Drøbak.

– Sånt finner vi oss ikke i, sier driftsleder
Svein Hugo Nilsen i Norled, som har politianmeldt saken.

Har du tips?
post@signalen-da.no

Jeg fikk fortalt litt om Drøbak og Oscarsborg
og historien om Blücher og jammen viste
ørnen på Håøya seg fram også. Som de fleste andre likte de seg også godt i Drøbak. Så
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Mange gode tilbud
til enhver tid!

PIZZAOVN

PARTY KJELESETT

i 3 deler

1299,-

1249,-

FØR 1499,–

LAG din egen STEINOVNSPIZZA
Pris kjøpt løst 2799,–
Få steinovnsbakt pizza hjemme med denne pizzaovnen fra
Passer for alle komfyrtopper.
OBH Nordica. Passer for pizza opptil 28,5 cm i diameter, både
frossen og hjemmelaget pizza. Pizzaovnen har rask oppvarming, fire varmeinnstillinger samt over- og undervarme.
Timer opptil 20 minutter, signallampe og todelt
pizzaspade følger med.
TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

Skjønnheten og udyret
Eventyrlig, eventyrlig, helt
eventyrlig!
Nesoddingene Espen Parmann (produsent)
og Jostein Kirkeby-Garstad (regi) har brakt
eventyret til Norge. En magisk forestilling
utført av et fantastisk ensemble. Ingen forlot premieren uten en klump i halsen eller
en tåre i øyekroken. Signalens utsendte
hadde begge deler!
Gå ikke glipp av Skjønnheten og Udyret.
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Espen Seim Parmann og Jostein Kirkeby-Garstad fra Nesodden har
gjort suksess i teatermiljøet i hovedstaden.
Espen som produsent, og Jostein som regissør.
På Christiania Teater har de skapt Disney-magi på norsk, et kunststykke som ingen har gjort før dem. Ungdommelig pågangsmot kombinert med faglig dyktighet og innsatsvilje kjennetegner barndomsvennene, som begge er blodfans av nesoddbåtene.
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Med KNS på seiltur

Det var staselige seilbåter som kom for å hente pasienter fra Sunnaas på Alværn brygge

Helt siden 2006 har medlemmer i Kongelig
Norsk Seilforening stilt opp med båter og
mannskap for å ta Sunnaasinger med på
tur. Enkelte år både på vårparten og sensommeren.
I år gikk turen fra Alværn i praktfullt
augustvær, med vind fra nord, som gjorde
det enkelt å sette seil mot Vestfjorden.

Derfra troner Sunnaas som et Soria Moriaslott i all sin prakt, et velsignet sted å
være, for de som trenger det.

Ulykken
– Det var «The day that Jesus went to heaven» (Kristi Himmelfartsdag) det skjedde,
39

Morten Sveen gjør store fremskritt på
Sunnaas sykehus. Det gjør han også på
Alværn brygge!
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forteller Morten Sveen.
Motorsykkelen, en Suzuki GSX 1400 skled
på asfalten – uten forvarsel – og ulykken var
et faktum. Takket være bra utstyr gikk det
etter forholdene rimelig bra, men resultatet
ble minus en fot, indre blødninger, og
brudd i arm, nakke og diverse ribbein.

På Sunnaas har han vært siden 3. juli, og nå
går turen til CatoSenteret i Son. Der skal
han være i fire uker før han vender tilbake
til jobben i DnB hvor han jobber med strategi og analyse. Morten kan ikke få fullrost
Sunnaas nok, og KNS som gjør det mulig
for ham og andre pasienter å komme seg
en tur på fjorden. Med spons fra Sunnaas-

Fokkeslask Karl Kjørestad og skipper Johan Tegri om bord i den 50 fot store seilbåten. Begge
har deltatt på «Sunnaasturene» flere ganger
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stiftelsen (mat og drikke) la 27 pasienter og
medhjelpere ut på tur, en tur de fleste bokstavelig talt har sett langt etter i hele sommer. De fleste har i likhet med Morten sett
båtene – med lengselsfylt blikk – fra
Sunnaas sykehus.
Nå var det endelig deres tur til å komme på
fjorden.

Hønefossjenta Lene Carine Vik jobber som
idrettspedagog på Sunnaas. Her gjør hun
seg klar til å hjelpe Morten Sveen og de
andre pasientene fra Sunnaas om bord

Vi ønsker alle våre
passasjerer en fargerik
og strålende høst!

Velkommen om bord!
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Stille før stormen
For noen år siden gikk det tog over
Rådhusplassen, – nå får vi busser, mange
busser.
I rushtiden vil 60 busser i timen kjøre mellom
trikketraseen og Rådhuset og vi må leve
med det til 2017!

Gravearbeider i sentrum
Så lenge vi kan huske har det blitt gravd i
Oslo. Det graves opp og igjen, for så og bli
gravd opp på ny. Nå skal det graves ved
Stortinget og Prinsens gate skal oppgraderes
til å bli en ren trikkegate med toveis trafikk.
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I tillegg skal Stortinget få nytt post- og varemottak under Wessels plass.
Det blir trafikkaos av denslags og derfor må
Rådhusplassen bli bussholdeplass.
Det er bare å glede seg!

Skolegutten
Mandag 18. august 2014 vil for alltid være
en merkedag i livet til Julian M. Douglas
Larsen.
Sammen med 83 andre 6-åringer begynte
Julian i 1. klasse ved Nesoddtangen skole,
og gjett om han hadde gledet seg!!

Ny ransel
Allerede i juni kjøpte han
ransel og penal, og noen
dager før skolestart ble nytt antrekk
anskaffet, og krøllene trimmet. Alt skulle
være klappet og klart før første skoledag.

Er dette klasserommet mitt?
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En stolt skolegutt, som ikke kunne komme
seg avgårde til skolen fort nok.

Nesoddtangen skole
Det sies at når en brud får regn i brudesløret, blir ekteskapet vellykket. Dersom dette
også gjelder for rektor og skolen, kommer

Rektor Bente Haugland ønsker skolegutten
Julian velkommen til Nesoddtangen skole.

skoleåret til å bli meget vellykket.
Idet fjorårets førsteklassinger skulle synge
årets førsteklassinger velkommen, åpnet
himmelens sluser seg. Rektor Bente
Haugland og alle de andre på scenen ble

Velkomstseremonien for årets førsteklassinger ble en søkkvåt, men flott opplevelse.

søkkvåte, men lot seg ikke affisere av det.
Sangene ble sunget og da førsteklassingene skulle hilse på rektor og ønskes velkommen, sluttet det å regne. Elevene ble
ropt opp, en etter en, og entret scenen som
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perler på en snor. Endelig var klassene 1.
rød, 1. blå, og 1. gul på plass, og elevene
marsjerte på rekke og rad inn i sine respektive klasserom.
Skoleåret 2014/15 er i gang!

EENDA
NDA

lavere
PRISER!
PRISER!

KIWI Flaskebekk

KIWI Flaskebekk

Mandag-lørdag
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7-23

Hannibals Hybel er historie
Hannibal har blitt pensjonist og Jarmann
overtar.
Tom Erik Andreassen fornekter seg ikke, og
er tilbake på brygga. Nå har han funnet opp
kruttet, sammen med vedkommende som i
sin tid fant opp et gevær!
Jarmanngeværet ble i sin tid brukt av det
norske forsvaret, og Jacob Smith Jarman
anla Nylands Verksted i 1854.
Derfor skal det nye in-stedet på brygga hete
Jarmann Gastro og gevær/pub (alt etter
som).
Selv om glasshuset blir nytt og veldig
moderne, blir det gammel stil innvendig.
Vi snakker gammel engelsk panel og industrilook med gjenstander fra Nylands Mek og
Akermuseet.
Jarmann får eget kjøkken med retter som
bangers and mash, fish & chips og hamburgere. Digre hamburgere med alt av tilbehør!
Fra 1. oktober er det ikke så nøye om du
ikke rekker en båt eller tre.
Mat og drikke får du hos Tom Erik.

Tom Erik Andreassen var førstemann på brygga. Da Aker brygge åpnet i 1986 var han på plass
med Hannibals Hybel. Nå har Hanibal blitt pensjonist, men Tom Erik gir seg ikke. 1. oktober
2014 åpner han det nye venteværelset for nesoddbåtene, og nye og ikke minst gamle gjester
er hjertelig velkommen til nye Jarmann Gastropub.
Tom Erik har gledet seg, og ventet på dette i snart to år!
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LØSNING NR. 4-13: KOS DERE MED ALLE KULTURTILBUDENE I DENNE UTGAVEN

Vinneren av kryssord i sommer
nummeret er Kaare O Guldbrandsen
fra Nordre Frogn. Han får tilsendt
to premierebilletter fra vår annonsør
Oslo Nye Teater. 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 21. november 2014.

SETNINGEN ER:

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

Navn: ...........................................................................................................................................
Tlf.:
Adresse: .......................................................................................................................................
Postnr. ........................-sted:........................................................................................................
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Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

som kan brukes hos vår annonsør

Ferryman Bar,
Stranden 53, på Aker Brygge

Morrabrød
Det begynte egentlig for 12 år siden da jeg
restaurerte en svensk «flakmoped», forteller Joachim Fjelberg. Derav navnet «Flaket»,
Nesoddens mest velsmakende nyetablering, hvor folk har stått i kø i hele sommer.
Joachim og nevøen Filip er gründerne bak
suksessen i rundkjøringa på Flaskebekk, og
de har store planer for fremtiden.

Brød til folket
– Det har vært en sinnsyk pågang, forteller
Joachim.
– Vi begynte med varer for femtenhundre
kroner og ingen vekslepenger. Helgen etter
var det kø over hele plassen og siden har
det tatt helt av. Alle skal ha morrabrød, og
alle får!
I løpet av høsten får man også lunsjretter,
baquetter, smoothies og delikatessevarer
som patéer og andre godbiter.
Vi bygger ut Flaket etterhvert som pengene kommer inn i kassa. Etterhvert skal vi
få hyller og en platting foran konteineren,
og kanskje også litt pleksiglass så vi ikke

Joachim Fjellberg på «Flakmopeden» han
skrudde på for 12 år siden. Nå har mopeden
gitt navn til det eneste bakeriutsalget som
ligger i en rundkjøring.

fryser ihjel til vinteren.
Gutta har planene klare, men vil ikke gape
over mer enn de kan svelge. Begge har
andre jobber/inntekter, men synes det er
dødskult å servere morrabrød til sultne
nesoddinger.
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Rigmor Gervad kjører gjerne ens ærend fra
Bjørnemyr for å kjøpe nystekt morrabrød til
Fredrik. - Flerkornbrød er det beste han vet,
sier Rigmor

Er du klar for
høstsesongen?
Vi fører robuste og solide klær fra
Didriksons f.eks
Didriksons Theron Parkdress
«Testvinner Foreldre & Barn»

Energihuset Sport & Fritid
fører et bredt sortiment for
de fleste aktiviteter. Gode
priser kombinert med en
meget erfaren betjening
sikrer deg et trygt og
riktig kjøp.

Kr 1.099,-

Alfa Walk King/Queen GTX
Vår netto pris kr 1.999,En av markedets mest
populære fjellstøvler
Walk King er laget i fullnarvet lær med Gore-Tex
som gjør den vanntett
og pustende, for å
holde deg tørr på
beina under alle forhold.

Bergans Breheimen
Vår netto pris

kr 1.499,-

2-lags Dermizax™
materiale.
Vanntett, vindtett
og pustende.
Foret med pustende
Fieldsensor™.
Et unikt nettingfôr som
tørker raskere og føles
tørrere og mer behagelig
enn ordinære
fôrkvaliteter.

Den skal tidlig krøkes, som god baker skal bli! Felix Fjellberg er 10 år,
går på Berger skole og hjelper til i Flaket så ofte han kan. Her selger
han croissanter til Cathrine Muryn som er billedkunstner. - Dette var
det eneste vi manglet på Nesodden, sier Cathrine som håper å få til
en utstilling med sine bilder.
Så snart hun får bildene hjem, fra croissantenes hjemland, Frankrike!

www.e-huset.no - Tlf: 66 96 32 00
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Høstjakker fra Bergans,
Norrøna og Helly Hansen, eks

Bergans Isogaisa
kr 3.500,3-lags jakke spesielt utviklet for
alpint og telemark.
Den er vann- og vindtett og laget
i mykt og behagelig 2-veis
stretchmateriale for maksimal
bevegelsesfrihet.
Den prisvinnende Dermizax®
NX-membranen gir enestående
pustende egenskaper.

SPORT & FRITID

Tangen
Nærsenter

Det gamle mannskapet
av Harald Lorentzen
Ikke alle arbeidsplasser sveiser mennesker
sammen slik som mannskap på skip.
Gjennom mange år jobber man sammen
med de samme mennesker, og man kommer nær på hverandre, enten man arbeider
kvelden og natta, dagen eller i helger og
høytider.
Tre glade pensjonister fra det tidligere AS
Nesodden-Bundefjord DS har holdt sammen også privat i mange år, og 15. mai var
det kakefest og mimrestund for mannskapet på skift 1 fra gamle «Prinsessen».

Marcus Mars
KUNSTSMED

www.marcusmars.com
info@marcusmars.com
tlf: +47 40608360

Vi var samlet hos pensjonert kaptein Per
Bakke og kona Liv i deres koselige hjem i
Drøbak denne kvelden. Per Bakke har vært
pensjonist siden 14. februar 1994, da han 62
år gammel gikk i land fra MS «Prinsessen». I
det første crewet var også maskinsjef Kjell
Ivar Larsen som først ble pensjonist da han
sluttet i NBDS i 2012. I de første årene på
«Prinsessen» var tredjemann, Harald
52

Gamleskippern slår i klokka på Prinsen

Lorentzen overstyrmann, men avanserte til vikarkaptein da
Bakke gikk av med pensjon, senere ble han fast kaptein på
«Prinsessen» til Lorentzen sluttet i september 2003.

lig på 1990-tallet?
Bakke ville gjerne ha en nattkikkert for å
kunne se når isen la seg og vi skulle manøvrere mellom isflakene i kveldsmørket. Han
tenkte at denne måtte testes grundig så
han satt nattkikkerten på hodet da han
kjørte med bilen hjemover til Drøbak. Midt
oppe på skogen slo han av alt lyset på bilen
og kunne konstatere at dette var en bra
investering, – han satt i stummende mørke
og kjørte.

Kaptein Harald Lorentzen på Prinsessen i 1998

Det litt spesielle med dette mannskapet var
at alle tre satt i byggekomiteen for hurtigbåten «Prinsessen» fram til den ble levert i
november 1990.
Alle tre var i Stockholm og en av historiene
som kom fram var da vi satt og hadde en
forfriskning på Hotel Reisen på en studietur
i 1989. Plutselig ser vi baugen på en båt
sigende inn til kai, og det var ikke hvilken
som helst båt – nei, det var gamle «Prinsen»

som da het «Rex Solaris».
Ned på kaien løp vi alle tre, for alle hadde
jo arbeidet om bord på denne båten, Bakke
som skipper, Larsen som maskinsjef og
Lorentzen som billettør.
Nå var det i disse årene bare for sluttede selskaper at denne båten gikk rundt i skjærgården, men Lorentzen og flere fra NBDS
skulle få reise med den i de siste årene opp
til i dag.
– Husker dere nattkikkerten vi fikk kjøpt tid53

Styrmann Harald var skikkelig interessert i
fly, og vi kjørte jo i en rute hvor flyene kom
inn for landing på Fornebu flyplass. En dag
satt han og så på et fly som kom nedover for
landing. Plutselig sa skipper Per – «så du
den?». Hvorpå Harald repliserte, – «ja var
ikke den flott?». Men Per hadde sett en tømmerstokk i vannet, mens Harald var opptatt
med luftfarten.
Apropos luftfart. En av kapteinene på
«Baronen», Terje Solberg, var i disse årene
kaptein på Boeing 737 i Braaten S.A.F.E. Han
var en god venn og ikke sjelden hadde han
første tur til Stavanger klokken 0700. Da han
kom tilbake fra Stavanger var vi på siste mor-

gentur og da hendte det at det ble et lite
blink med lyskasteren frem og tilbake.
En morgen kunne det gått skikkelig galt.
Det var i november, kaldt og grått. Vi skulle
gå fra Aker brygge og Per hadde koblet inn
propellen og Harald gikk ned på dekket for
å kaste løs fortøyningene slik at bare
springet var tilbake. Per og Kjell satt i messa
og tok morgenens første kaffe. Nede på
dekket skulle Harald vippe av trossen i baugen, men det gikk ikke likere en at han tippet over rekken og falt i vannet. Han skadet
seg heldigvis ikke i fallet og klarte å svømme bort til en leider og klatret opp, men da
var klærne begynt å trekke vann så det var
skikkelig tungt å komme opp.
– Husker du det synet, Per? sa Kjell
– da Harald kom inn som en druknet katt
inn messedøren?
I de første årene var det mange barnesykdommer med «Prinsessen». Man hadde fått
et helt nytt fjernstyringsanlegg for manøvreringen av gasspådrag og propellvridning.
Men stadig gikk det ut over kjølevannstemperatur og andre ting. Da var det å ringe til
Øverland, men problemet var at han hadde
kontor i Dalen i Telemark. Når Kjell ringte
satte han seg i bilen og var på plass før vi

skulle gå ettermiddagsruten. Så lå han bak
styrekonsollen med sin ekstra lange skrutrekker og justerte og justerte. Til slutt fikk
Kjell en egen slik skrutrekker.
Men Kjell hadde sine «blemmer» han også.
Sommeren 1994, Haralds første uke som
avløserskipper, skulle vi gå 1420 fra Aker
brygge til Ildjernet. Fortøyningene var tatt
inn, da plutselig Kjell så at han ikke hadde
mer sigarettpapir igjen – krise.
– Vent litt! ropte han og hoppet i land og
løp over til kiosken på kaia. Handlet i en fei
og hoppet om bord igjen.
– "Kjør!" ropte han. Harald bakket ut, men
etter femten meter kom et smell og et
gnistregn. Kjell hadde vært så opptatt med
sigarettpapiret at han hadde glemt å ta ut
strømledningen av støpslet. Ikke nok med
at ledningen røyk, men den falt i vannet og
tullet seg rundt propellakselen! Alt løste
seg, men med én maskin kjørte vi til
Tjuvholmen, fikk brannvesenet med froskemann ned og kunne komme i rute ca. én
time forsinket.
Så tilbake til gamle «Prinsen», nå «Blue
Charm» i Stockholm. Den 25. mai hadde vi
booket «brunchtur» med «Prinsen» i
Stockholm. Sol fra skyfri himmel og en utro54

lig dag møtte oss. Skipper Mikael og cruisevertinne Marianne (hans kone) tok i mot og
etter en forfriskning på toppdekket gikk vi
til bords. Nå kunne man bespise 125 personer og med fantastisk levende taffelmusikk
på pianoet av «Pancho» var stemningen
høy.
For dere som ønsker mer nostalgi – gå inn
på hjemmesiden til www.charmcharter.se
– der ser dere når neste tur går ut fra
vakre Stockholm.

Per Bakke til rors 40 år senere

Franzefoss Pukk, avd Nesodden
Har du, eller disponerer du en henger, kan
du gjøre et kupp, dersom du trenger sand
eller subbus.
Hent selv, og få en opplevelse på kjøpet.

Det er Oddgeir Herrem som driver
Franzefoss Pukk, avd Nesodden.

Store maskiner
Har du levert et lass med søppel på Teigen,
og trenger singel eller sand, er et stopp hos
Franzefoss besøket verdt.
Spesielt dersom du har små gutter i famili-

en, som liker store maskiner. Kjempestore
maskiner!
Maskinene tar en jafs av en pyramide av
sand, og fyller hengeren på et blunk.
Et syn for gutter i alle aldre.

Franzefoss Pukk, avd Nesodden ligger på Søndre Granerud, på Midtveien. Samme vei som til
Teigen Miljøstasjon.
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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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Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no

En mann
Det er trønderen Oddgeir Herrem som driver bruket., og han driver det helt alene.

Han kommer fra Rennebu og har jobbet for
Franzefoss i 13 år. Han forteller at vi i Norge
bruker 50 millioner tonn, dvs 9 tonn per
innbygger hvert år på alt fra strøsingel og

Franzefoss Pukk, avd Nesodden ligger på Søndre Granerud, på Midtveien. Samme vei som til
Teigen Miljøstasjon.
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grøfting, til prosjekter som Bjørvika.
Skal du bygge en 15 km lang vei går det
med 500 000 tonn pukk, grus, og sand, men
da nytter det ikke å komme med en hobbyhenger.

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

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin
Velkommen til en god handel!
Åpent: 07-18. Lør 09-15

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

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

• Salg og utleie av
DVD- og Bluerayfilmer

Jorun Karlsen
MNNH

www.nesoddhelse.no
Tlf. 97 67 66 91 for timeavtale
58

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57

Velkommgeelil ng
til en hyg
handel!

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

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

Nille
Noras Verden AS -Stjernebarn
Notabene Nesodden
Nuvo Herreklær AS
Posten
Psykoterapeut Sylvareik
Rausand Data
Røtter Naturprodukter
Rustikk
Interiør
Synsam NesoddenNesodden
Tangen Dyrebutikk
Dyrebuti
Tangen Helseklinikk
Helseklin
Vinmonopolet
Vita
Vitus Apotek
Yes Leker
Zavanna

94 86 07 89
45 91 62 72
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 7100
47 89 27 99
66 96 08 14
66 91 48 84
90 63 71 00
66 91 26 85
66 91 01 00
48 23 19 02
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01
66 96 39 80

TS
3 timeers GRATI
INNENDØRS
parkering!

Føllgg oss ppå
ok/
FFaacebo
aersenter
tangenn

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

www.tangennaersenter.no
www
.tangennaersenter.no

SESONGPREMIERE 12. NOVEMBER
Oslo Nye Hovedscenen

Varm fabel
VG

– dee vil ungene elske
Dagbladet

PREMIERE 6. NOVEMBER

I SISTE MINUTT
Oslo Nye Centralteatret

av Carin Mannheimer

Oversa av Elisabeth Egseth Hansen

Suksessen fra Sverige om tre aldrende venninner
som ønsker å leve livet l fulle.

av Gudny Ingebjørg Hagen
Musikk: Geir Bøhren/ Bent Åserud

Billetter:
www.oslonye.no
22 34 86 80815 33 133

