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Les mer om:
• Sommeren som ingen ende ville ta
• Fotballfeber på Tangen
• «Helgolf» – Eventyrhuset på Oksval
• Kunstnerkommunen Nesodden
• Veggene på Steinerskolen • Stiv kuling
• Granbaren på Granholt
• Elektriske lastesykler
• Nesoddbåtenes Fantom
• Neste stopp Steilene
• Polarskuten Mauds hjemkomst
• Fagbrev med beste karakter
• Bringebærfestivalen
Alexandra hadde reist helt fra Chamonix for å
spise is på Flaskebekk sammen med Vincent
Johannes og Dina. – Magnefique, sa den unge
damen om isen og Norvège.

Vi ligger sentralt til i flotte lokaler på Aker
Brygge, med fantastisk utsikt. Vårt mål er å gi
deg en hyggelig og smaksrik opplevelse, og at
du går hjem med et smil om munnen. Og i
magen.
Til lunsj kan vi friste med alt fra fish 'n' chips til
en skikkelig gastroburger med gode smaker,
masse spennende drikke og gode viner!
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stad og Drøbak har hatt en økning på over
20%, og når polarskuten Maud er på plass
i sitt permanente museum, skal «hele verden» til Vollen.
Det påpekte ordføreren i Asker Lene Conradi,
og poengterte at sammenslåingen av kommunene Hurum, Røyken og Asker vil aktualisere økt hurtigbåttrafikk.
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Den fineste, varmeste og tørreste sommeren
siden 1947.
For «båtfolk» i alle størrelser og fasonger,
og badegjester, var sommeren 2018 selve
drømmesommeren.
Sommerrutene til Drøbak, Filtvedt og Son
hadde sin siste avgang 31. august, og søndag
7. oktober går den siste «sommerbåten» til
Drøbak. Årets tall er fenomenale.
Økningen på rute B22 Aker brygge - Drøbak
er på 41%. Nesten 22 000 mennesker tok
båten til Julenissebyen i sommer.
Reserve/tilleggsbåten Tidevind måtte settes
inn, i tillegg til Baronen og Baronessen, med
en samlet kapasitet på drøye 500 passasjerer.
Dessverre var selv det ikke nok, køen på
Aker brygge strakk seg ofte nesten helt opp
til Rådhuset.
I Vestfjorden er utviklingen den samme.
Sommerrutene til Fornebu, Vollen, Slemme3

Sightseeingbåtene, «Øybåtene», og «Ribbene»
rapporterer alle om en voldsom interesse
for fjorden. Det skjønner vi som bor på
Nesodden veldig godt. Vi drar på «cruise»
hver gang vi reiser til byen.
Tusen takk til mannskapene om bord i båtene. Den innsats- og ståpåviljen som er utvist i sommer er beundringsverdig.
Ferie og fritid har kommet i andre rekke for
å få «kabalen» til å gå opp.
Hver båt skal ha kaptein, styrmann, maskinsjef og matros før den kan gå fra kai.
I tillegg skal kioskene være bemannet.
Det har vært en varm sommer for mannskapene i mer enn en forstand.

God høst!

Følg oss på

Sommeren som ingen ende ville ta
«Issommeren»
– Vi har aldri solgt så mye is før, forteller Tom Harald Wilberg, som driver
Circle K på Flaskebekk, og kiosken på
Sjøstenteret på Kavringen.
– På Kavringen gikk vi tom for is, og det
tok tre dager før vi fikk ny forsyning.
Ildjernsfolket og andre besøkende rev
seg i håret i fortvilelse da vi fortalte
at nærmeste brygge med isdisk var
Tangenbrygga.

Fagerstrand Vel ble stiftet i 1918 og kunne feire sine
første 100 år i år, og hvilken feiring det ble!
Vanntrampoline og hoppeslott ble en kjempesuksess
på stranda, som er kåret til den beste i Oslofjorden!
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– Det skal aldri skje igjen, lover Tom
Harald, samtidig som han lover å vurdere å få softisen tilbake til Flaskebekk.
– Den har vært savnet av mange i år,
og jeg vil ikke utelukke at softisen gjør
comeback neste år.

Hurtigbåt til Son, og tilbake til Nesodden på
sykkel. - En drømmetur sier Liv Anmarkrud
og Gunnar Bogh-Olsen fra Blylaget.

På Fjellstrand summet «Humla» i hele sommer. Folk valfartet til Annas Hybel, og varemopeden tok utallige turer til Fjellstrand brygge med forfriskninger.
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Det du trenger til høsten!
VINDUSVASKER PARTY
KÄRCHER
OPPLADBAR WV 2 PREMIUM

599,-

Grytesett - 3 deler
Kjøpt løst kr 2.797,–!

Oppsug som hindrer vannsøl.
Tilbehør batterilader og
vindusmunnstykke for
påføring av vann/såpe.

899,-

Gir stripefritt resultat!

Vi ønsker alle våre kunder en god høst!
TANGEN SENTER TLF. 40 00 59 54

MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00
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Livia Doubleday (nesten 7) og Mali (6) på tur til Håøya, sammen med
sine mødre Else Hartmann-Johnsen og Kristin Asbjørnsen. - Vi skal
på skattejakt etter søppel, fortalte de to solstrålene ...

... og som vi ser er det stort behov for ”skattejakt” på Håøya!

Even (5) hadde leid «Kystledhytte» på Søndre Langåra sammen med
mor Hilde og besteforeldrene Anne Kirsti og Knut Wormstrand.
Familien hadde møtt opp grytidlig for å sikre seg plass, og sto først
Vennegjengen
fra Nesodden
hadde
Gjøglere
og musikanter
fyller
«TolfArte Kids»
med liv og
røre. tatt båten til Filtvedt for å nyte
i køen på Aker brygge. Her blir de ønsket velkommen
ombord
av
livet i «Syden», på Villa Malla!
matros Joakim Holand
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«G0’middag
på 1,2,3»!

49

00

8 SERVERINGSKLARE MIDDAGSRETTER:
Pasta Carbonara, Lasagne, Tex Mex Pølsegryte,
Lys lapskaus og 4 populære supper.
2 store og 2 små porsjoner.

KIWI Flaskebekk
Mandag-lørdag

7-23

Hjertestarter

Medisinutsalg
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Fotballfeber på Tangen
Fotballfesten i Tangenbyen ble en kjempesuksess.
Tangentorget var stappfullt av fotballfans,

som spiste pizza og drakk leskende drikke
etter smak og behag.
Fotballfesten forløp uten en eneste be-

merkning fra skjenke- og matkontrollen,
og alle var enige om at det var tidenes fest
på Torget.

Det sies

Ny skole
Nesoddtangen
All ære og stor honnør til familien Løge
Myhre, som satset på fotball – og vant!
9
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Fagbrev med beste karakter
Markus Stenehjem
Han har nylig avlagt fagprøven som
matros, en prøve han besto med
glans og med beste karakter.
Om bord i M/S Dronningen kom ikke
dette som noen bombe.
– Vi hadde ikke ventet oss noe annet,
sier kaptein Vidar Klokk om ungutten
fra Nøtterøy.
For på Nøtterøy finns ikke bare «verdens vakreste kvinns», der finns også
dyktige sjøfolk.
Markus er en sympatisk, og ikke
minst en dyktig ung mann, med klare
mål.
Han vil opp i lufta, og begynner på
Luftfartsskolen til høsten.
Markus er arvelig belastet med en far
som flyr, og målet er flysertifikat og
jobb i Luftambulansen.
Vi er sikre på at Markus kommer til
å «ta av» en vakker dag, men før det
kommer han fortsatt til å ta vakter,
som matros om bord i nesoddbåtene.
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Bli med Tore Henning Larsen, redaktør i Signalen,
og Vista Travel på julemarkedscruise
på Donau 14.–18. desember
I hjertet av Europa har julemarkedene en helt annen og livligere tradisjon enn hos oss. Det er som
om hele byen kles i sin beste adventsdrakt. Her er
det festpyntede torg som dufter av pepperkaker,
glühwein og forventning. Opplev sjarmerende og
julepyntede Budapest, Bratislava og Wien hvor du i
tillegg til julemarkedene også får med deg byenes
største attraksjoner og severdigheter. Vi seiler med
det lekre førsteklasseskipet MS Vivaldi som byr på
hyggelige fellesområder og kun utvendige lugarer.

Pris fra kr 9 990
Alt dette er inkludert: Flyreise, helpensjon,
transporter og julemarkedsbesøk

T: 21 99 56 00 | E: info@vistatravel.no
www.vistatravel.no
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«Helgolf» - Eventyrhuset på Oksval

«Helgolf” har fått tusenvis av beundrende blikk fra forbipasserende i Oksvallveien opp gjennom årene, og det vil huset fortsette med å få.
13

Adolf Sørensen var bokholder i
gamle Kristiania.
Sammen med sin hustru Helga kjøpte
han tomt, og bygget «Helgolf», det
første sommerhuset på Oksval.
Huset har i alle år tronet som et
«Soria Moria-slott» der det ligger
på en høyde i Oksvalveien, og vi er
mange som synes det er det koseligste og vakreste huset på «Odden».
– Det synes vi også, sier Trine Birgit
Blakstad Thoresen og Mette Blakstad, to av tre søstre som eier «Helgolf».

1892
I år er det 126 år siden våre oldeforeldre bygget huset, forteller søstrene, som hvert år
setter kursen mot Oksval når vårsol i bakkane
blenker. Det er som oftest i april, og vi flytter
ikke til byen før snøen legger seg, da blir huset
i kaldeste laget.
Innlagt vann og avløp fikk vi i 2003 og huset har
tre bad/toalett, ett til hver av søstrene, som har
delt huset søsterlig. Hver har sin egen leilighet
i det store huset, som i sin tid huset Helga og

Trine Birgit Blakstad Thoresen og Mette Blakstad eier «Helgolf» sammen med søsteren Kari Lise
Andresen. Alle tre har hver sin leilighet i huset.

Adolf (Helgolf) og datteren Betsy, søstrenes
bestemor. - Nå har også vi blitt besteforeldre,
jeg har atpåtil blitt oldemor, sier Mette stolt.
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7. generasjon
Mettes oldebarn er følgelig 7. generasjon etter

sine tipp, tipp oldeforeldre, og «Helgolf» er som et familiemuseum. Det
finnes ikke en centimeter i huset som ikke er fylt med bilder og minner,
kunst og historie. Det er som om tiden har stått stille i det erværdige
huset, selv om moderne hjelpemidler og fasiliteter har gjort sitt inntog.

Nederland er ikke bare tulipaner.
Det finnes vindmøller også!

Huset har sjel og en atmosfære. Det er i sannhet et eventyrlig hus.

Fra altanen er det utsikt mot Oksval Båthavn og Holmenkollen.

Helga og Adolf Sørensen, sammen med sin datter Betsy,
malt av Mette Blakstad i 2010
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Velkommen til vårt nye verksted
og butikk på Fjellstrand!

EKTE HVERDAGSLYKKE
FINNER DU HOS OSS
VI HAR OGSÅ LUNSJ,
VARME OG KALDE DRIKKER,
FERSKE BAKEVARER OG WIFI.
VELKOMMEN!

ÅPNINGSTIDER
Ma.–on.: 07.30–17.00
To.: 07.30–22.00
Fr.: 07.30–02.00
Lø.: 10.00–02.00
Sø.: 10.00–17.00

Fjellstrandveien 1 - T. 476 35 718 - post@lillehave.no

ÅPNINGSTIDER:

Tirsdag-fredag 10-17 – Lørdag 9-15
Søndag og mandag, stengt

Følg oss i sosiale medier: @annashybel #ektehverdagslykke
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Vi kjører ut blomster
på Nesodden!

- I sommer har Belli og jeg sovet ute på altanen under myggnettin??
gen, hver natt, sier Trine. – Helt fantastisk, som å være i Afrika!

??
Innredningen og dekoren i «Helgolf» er langt fra minimalistisk!
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Kunstnerkommunen Nesodden
Nesodden ynder å betegne seg som «Kunstnerkommunen» i Norge.
Journalisten og forfatteren Kathrine Geard,
fikk kunst og kultur inn med morsmelken, og
skriver bok om «Kunstnerkommunen - pionerene som forandret Nesodden».
Boken skal være ferdig til jul, og du kan allerede nå bestille praktverket.

Miljøet på Blylaget
Boken trekker linjer tilbake til kunstnermiljøet
på Blylaget i begynnelsen av forrige århundre,
men hovedvekten ligger på bølgen kunstnere
som bosatte seg på Nesodden etter 2. verdenskrig og frem til vår tid.
Hvem var, og er kunstnerne som flyttet til Nesodden og hvorfor flyttet de hit?
Hvordan ser det ut i dag, hva drømmer dagens
kunstnere om, og hvordan ønsker de at kommunen skal utvikle seg?
Boken inneholder historisk dokumentasjon,
og er rikt illustrert med Kathrines egne foto.
Du blir kjent med både de framtredende og
de mindre kjente kunstnerne som har satt sitt
preg på halvøya.
Årets julegave er sikret!

Helge Revold bodde på Nesodden i 60 år. Her viser Kathrine Geard stolt frem ett av hans bilder.
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Nesodden kommunes kulturfond
Kulturfondet har støttet bokprosjektet med et forfatterstipend, nå kan
også du bli med på prosjektet ved å forhåndsbestille boken.
Da bidrar du også til å finansiere de høye produksjonskostnadene en slik
praktbok innebærer.
Bestiller du den innen 15. oktober får du navnet i støttelista som trykkes
i boka og blir invitert til lanseringen.

Kampanjen skjer med folkefinansieringsplattformen
startskudd.no (DNB) spredd via Facebook av forfatteren og
kunstklubben, kulturrådet og andre som deler informasjonen.

Bildene er tatt av Kathrine Geard –
badehusene på Oksval i tre årstider
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Veggene på Steinerskolen
Veggene på Steinerskolen blir aldri tagget.
Det har elevene selv sørget for.
I flere år har elevene malt kunstverk på veggene, initiert av skolens «syvende far i huset».
Nå har Winfried Walter også havnet på veggen, men ikke i et horn!

Skolebygget besjeles
– «Vi ser vår skole bedre fordi eldre venner
eller søsken har malt her før oss og de var
flinke. Vi håper at vi blir like flinke når vi kommer i 10. klasse». Sitatet kommer fra en elev,
som uttrykte det mange har sagt og følt, forteller Winfried Walther som har vært ALT på
Steinerskolen.
Den pensjonerte læreren og kunsthistorikeren har på ingen måte gitt seg, og er, om mulig
enda mer entusiastsik på skolens vegne enn
før. Veggmaleriene som pryder skolens vegger
er ikke bare praktfulle kunstverk, resultatet er
veldig lite skribling, og billig vedlikehold, sier
mannen med det karakteristiske fippsjegget og
det underfundige smilet.

- Det ene tempelet er «mitt», sier Mari Katarina Midthun, jeg malte det da jeg gikk i 10. klasse.

- Det blir som å «hoppe etter Wirkola», sier
hun beskjedent.

Om å «hoppe etter Wirkola»

Hun malte selv et tempel da hun gikk i 10.
klasse. Nå er hun tilbake på skolen som kunstlærer, og har sørget for at Winfried har kommet på veggen.

Det er Mari Katarina Midtun som har fått oppgaven med fortsette tradisjonen med veggmalerier.

Mari Katarina er «arvelig belastet». Hun er
datter av illustratøren og tegneren Kjell E.
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Midthun (mannen bak bl.a. «Midthun-nissen).
Selv har hun en datter, som foreløpig går i Steinerskolens barnehage, men det vil ikke overraske oss om også hun kommer på veggen når
hun går i 10. klasse.
Se nøye på veggene neste gang du er på
Steinerskolen, kanskje du finner en kjent
signatur.

Veggene er mange, og korridorene lange på Steinerskolen. Det er fortsatt veggplass i mange år fremover, konstaterer Mari Katarine MIdthun og Winfried Walther.
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Vi ønsker alle våre passasjerer
en god og solrik høst!
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Kystkulturisten 2018
I fjor valfartet over to tusen mennesker til Strandpromenaden og Søndre Flaskebekk
brygge. De fikk en magisk opplevelse, som ingen i hele verden kan konkurrere med.
Badehusene var fylt med alt fra hjemmelaget honning til kunst av internasjonalt format. I år blir opplevelsene, og stemningen (om mulig) enda bedre!

Verdens beste fiskesuppe
I år er det medlemmene i det berømte Flaskebekk Fiskesalgslag (har vært på Norge
Rundt to ganger), som står for tilberedningen og salget av «verdens beste fiskesuppe».
Inntektene går uavkortet inn i fiskekassa, som er sørgelig tom – og laget trenger nye
garn. Derfor er ikke suppa spesielt billig, men til gjengjeld er den veldig god.

Glade lakser i Flaskebekk Fiskesalgslag går god for innholdet i gryta.
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Fiskesalgslaget ble i sin tid stiftet for å restaurere bryggehus, brygge og strandpromenade,
etter at orkanen i 1987 hadde rasert området.
Den gang var det salg av fisk og vafler som skaffet penger til sand og sement.
Arbeidet tok tre år, og i 1990 kunne daværende
ordfører Thor Eggen klippe snoren og gjenåpne
Strandpromenaden.
I likhet med i fjor, vil Nesodden kommune rigge
opp benker, bord, scene og telt på Søndre Flaskebekk brygge.

Åpne badehus
- Over 30 badehuseiere har i år åpnet sine badehus, forteller en ivrig og spent kultursjef. Hvor
Ellen Knutsen henter sin energi fra er ukjent,
men fra pålitelige kilder har vi fått vite at hun
fikk den inn med morsmelken. Ellen kommer
fra Haugesund, og elsker derfor alt som har
med kyst og kystkultur å gjøre.
– Badehusene er som skapt for å vise forskjellige kunstutrykk, og når lysene tennes
om kvelden blir Strandpromenaden og Søndre
Flaskebekk brygge omgjort til en unik konsertarena.
– Dessverre er det begrenset plass på brygga
om kvelden, så kjøp konsertbillett på forhånd,
anbefaler hun. Program og informasjon:
www.kulturisten.no
På dagtid koster det (selvfølgelig) ingen ting å
komme «inn».

Cathrine Muryn er en av Nesoddens billedkunstnere som stiller ut i badehusene på Flaskebekk.
dagen til klokken 11 om kvelden.

Konserter og aktiviteter
for hele familien
Klokken 14 lørdag 22. september kommer redningsskøyta ELIAS til Flaskebekk! Han har med
Elias-poser til alle barna.
Det blir konserter på dagtid med Ann-Turi Ford
og Gjermund Kolltveit og «Crispycarrot» med
egnekomponerte låter.
Om brannvesenet har tid, kommer de også
innom med brannbåten sin. Det blir krabbesnører og teater med fokus på plastforurensningen
i havet, og programleder og nesodding Ludvig
Løkholm Lewin lager moro i fjæra!
Fra klokken 18 kan du oppleve tre konserter
på én kveld: Alice Paba (Tolfa, vinner av den
italienske The Voice), Captain John McDonald
(Fagerstrand, kjent fra Norske Talenter) og The
Band of Moonlight Love (Dublin).
Vi sees!

I fjor var brygga stappfull fra klokken 11 om dagen til klokken 11 om kvelden.
24

VED TIL SALGS

Vi gir deg

Bjerk i storsekk,
80 l. og 60 l sekk.
Gran i storsekk.

30%
på brille og

Bestilling mottas på tlf:

66918048/95820102/
90879586 mellom
08.00 - 10.00 og
20.00 - 22.00

solbrille nr. 2

NESODDEN TORGHANDEL

Gjelder ved kjøp av komplett brille
ogved
solbriller
med og
Gjelder
kjøp av komplett
brille og
solbriller meduten
og uten
styrke. Tilbudet er
styrke.
personlig og du får 30% på den rimeligste.
Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Tilbudet er personlig og du får
30% på den rimeligste.
Kan ikke kombineres
med andre tilbud.

Interoptik Optiker Ottestad, Torggt. 32, Hamar, tlf 62 53 82 20

Nesoddens nyeste tannklinikk – du finner oss på Flaskebekksenteret
Vi tilbyr det meste innen tannbehandling
• Tannlege Fredrikke Arenfeldt Omdal
• Tannpleier Annette Seim Karlsen

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

Tlf. 45 00 00 48 - post@dentix.no

Foto: Mester Grønn
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Vi har dag, kvelds- og lørdagstimer!

Granbaren på Granholt
– Uansett hvilken buss du tar, til eller
fra Nesoddtangen brygge, passerer du
Granholt. Hvorfor ikke gå av bussen der?
Spørsmålet stilles av ekteparet
Benjamin og Rita, begge urinnvånere,
som kjenner Nesodden bedre enn de
fleste. Han driver firmaet Byggmester
Grønvold, og hun driver Granbar.
Sammen har de skapt en unik kombinasjon på Nesodden. Byggmester og Bar!

Overveldende mottagelse
– Det har vært «stinn brakke» siden vi åpnet
forteller Rita. Mens flere av de andre serveringsstedene på Nesodden var stengt i juli, var
kranene åpne hos oss. Vi har solgt kilovis med
is, litervis med leskende drikke, og tonnevis
med snacks. Folk har kost seg i sommervarmen, og vi har åpent hver dag. Aldersgrensen
er 20 år etter klokken 20:00 fredag og lørdag,
ellers er det fritt frem for folk i alle aldre.

NM i Shuffelboard
Shuffleboard er en idrett som spilles på et brett,
enten utendørs eller innendørs. Spillet er spesielt populært ombord i cruiesskip, nå finnes
26

det også på Nesodden, og kan utøves av barn
og voksne. Spillet egner seg imidlertid best for
folk som har god kondisjon og konsentrasjonsevne. Pucken sendes glidende bortover en smal
bane, og målet er å få pucken til å legge seg i de
markerte poengfeltene.
– I løpet av høsten har vi som mål å arrangere
NM (Nesodden Mesterskap) i Shuffelboard, og
håper at rutinerte lag og individuelle spillere fra
Flaskebekk, Fjellstrand, Ursvik og Bomannsvik
vil stille til start. På dagtid egner shuffleboard
seg utmerket for folk som har levd en stund,
sier Byggmester Grønvold, og sender en åpen
invitasjon til seniorene på Nesodden.

Mat for monser
Høstens nyhetsbombe fra baren på Granholt er
ansettelsen av Janne ……..som ny kokk.
I likhet med Rita og Benjamin vet hun hva folk
på Nesodden vil ha, og har tenkt å tilby nettopp
det. Gode mettende retter for hardt arbeidende
gutter og jenter til lunsj, og velsmakende,
spennende retter til kvelds.
«Håndtverkerbaquettene» i rundkjøringa på
Flaskebekk var i sin tid et begrep. Nå lover
den nye kokken å skape et nytt begrep i rundkjøringa på Granholt, og det vil ikke forbause
Signalen om det kommer et grantre utenfor
Granbaren til jul!

Lærerne ved Berger skole ble slått av lærerne ved Fjellstrand skole i Holmenkollstafetten.
Nå utfordrer Berger Fjellstrand i Shuffleboard. Fra venstre: Bjørnar Heggdal, Kristin Thormodsen, Kim Viken, Unni Brøndbo, Gøril Brøndbo og lagleder Line Wagnildhaug.
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HAR DU EN

MILJØBOMBE
I HAGEN?
Er du en av de som eier en
fyringsoljetank? Da kanskje du
trenger en rens og godkjenning
av tanken? Eller kanskje du vil
ha den sanert og fjernet?
Vi fikser dette! Alt fra tømming,
rensing, fjerning og innmelding til
kommunen.
Gamle tanker som ruster og skaper
lekkasje til grunn, kan koste eier
store summer.

Norva24 Sandnes Transport

I

post@sandnes-transport.no
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I

Døgnvakt 66 96 55 10 I

norva24.no

Fotokonkurransen
Vinner av fotokonkurransen «Alt som er bra på Nesodden» ble Gry Spange med bildet «Like før, Oksval».

VI GRATULERER!!
Heder og ære tilfaller fotografen, samt vinnerbildet printet og
rammet inn av Original/ Glansbilde Minigalleri + en blomstergave fra Sprolunden blomster.

Rundkjøringa på Granholt kan bli den første i
landet som blir pyntet med en gran til jul!

Rita og Benjamin har skapt sine egne arbeidsplasser på Nesodden. I
tillegg har de «skapt» tre barn i alderen 9, 10, og 12 som alle jobber
i familiebedriften.
– De vasker opp, og ned, rydder og sorterer flasker. Den skal tidlig
krøkes som god byggmester eller bartender vil bli, sier Rita.

Ca
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Vi vil gjerne vite hva du synes om oss.
Svar på noen enkle spørsmål i Tangen App’en.
Takk for hjelpen!

Hv
kan
ga

SI DIN MENING

kr.

i vår app

På Tangen Senter finner du også h
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500,-

du også helseforetak, lege, tannlege, NAV, og andre servicetjenester.

App’en som gir deg fordeler
Last ned Tangen Senters app for å motta
gode tilbud, invitasjoner til førsalg og info om
aktiviteter som skjer på senteret. Her får du
med deg alt som skjer på Tangen Senter med
enkle tastetrykk! Husk å krysse av for «tillat
push-varsler» når du laster ned app’en. Du kan
selv velge hvilke butikker du ønsker varsel fra.

Last ned

TangenApp

Last ned direkte med QR-kode
eller søk opp Tangen Senter
i AppStore/Google Play

TILBUD • FØRSALG • AKTIVITETER

10-20 (9–18) Meny: 8-21 (19)

gratis

3 TIMER
PARKERING
I P-HUSET

gratis

1 TIME
EXPRESS-PARKERING
PÅ P-TAKET
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www.tangensenter.no

Elektriske lastesykler
Mange småbarnsforeldre på Nesodden har blitt helt elektriske. Med barna trygt plassert i «kassa» tråkker de ivei, uten
en eneste svetteperle i panna. – Du kan ikke bo nederst i Flaskebekk uten bil, sier Ole Wang Høiem, som i stedet for bil
investerte i elsykkel. Helse- og miljøgevinsten har gjort investeringen gullkantet!

Stort i utlandet
- Lastesykler har eksistert i utlandet
i årevis, sier Tove Jensen Alt, som
tipset Signalen om syklene.
I store sykkelland som Danmark,
Tyskland og Nederland – hvor det
er flatt og sykkelvennlig – har småbarnsforeldre lenge brukt doningene. I Norge har lastesyklene rett
og slett vært for tunge. Nå går turene
til og fra barnehagen som en lek, og
barna synes det er kjempegøy.

Frida (3), Maya (6) og Albert sitter i den første lastesykkelen fra venstre. Snorre (2) har ikke bestemt seg hvor
han vil sitte. Brage (7), Felix Hav (5) og Jade (2,5) i den andre. Astrid (7) og Audun (5) i den tredje, og Oda (2) i den
fjerde. Pedaltråkkerne står bak og heter Tove Jensen Alt, Karen Weyergang Vartdal, Luke Alt, Christine Holst,
Stine Christiansen Homstvedt og Ole Wang Høiem
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– Løssnø er imidlertid en utfordring,
sier mammaen til Frida og Maya,
som gruer seg til vinteren. Ole Wang
Høiem smiler i skjegget, og forteller
at han og kona Ragnhild Augustsen
«overvintret» på Flaskebekk for

første gang sist vinter, den verste vinteren i
manns minne.
– Elsykkelen tok seg fint frem med Oda 2 år,
og da lillesøster ble født i april var det plass
til et bilsete til henne også, forteller Ole, som

ikke angrer et sekund på at han kjøpte sykkel
i stedet for bil.
– Vi kan til og med ta lastesykkelen med oss
på båten, og sykle på tur i Oslo, sier Christine
Holst, ren luksus!

Frida (3) kappkjører med lastesyklene på sin sparkesykkel.
Den skal tidlig krøkes som god syklist skal bli.
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Elektriske lastesykler
En elektrisk lastesykkel kombinerer komforten fra en elsykkel
med det store utvalget av bruksområder til en lastesykkel. Her
får man virkelig det beste av to
verdener. En ulempe med lastesykler er at de kan være tunge å få
opp bakkene når de er godt lastet.
Får man litt hjelp av en elektrisk
motor, utgjør det en stor forskjell.
Med en elektrisk lastesykkel kan
man komme både til og fra jobb,
barnehage eller butikk med unger
og matvarer uten at man må dusje
flere ganger om dagen. Det gjør at
en elektrisk lastesykkel i mange
tilfeller kan erstatte bilen på alle
de korte turene man foretar i løpet
av en uke. På den måten sparer
man miljøet, avlaster trafikken og
får frisk luft og overkommelig trim
på samme tid.

Nobina 3-18.qxp_Layout 1 27.08.2018 16:43 Side 1

Vi ønsker alle våre
passasjerer en
fargerik og god høst!

Bruk bussen til alle
dine hemmelige soppsteder!
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Alværngymmen
Lengter du etter å komme i form, på den «gode gamle måten»?
Med ballspill, intervall- og styrketrening, sammen med folk som har
levd en stund. I så fall er Alværngymmen noe for deg!

Hver onsdag
Selv om damene har rangen, må de finne seg i å vente til gutta er ferdige.
Herrene trener fra 19:00 til 20:00, og damene fra 20:00 til 21:00 hver onsdag.
Fast tid, hver uke, høst og vår, en glimrende grunnstamme å bygge videre
på, uansett hva man bedriver av fysisk aktivitet for øvrig.
Slik har det vært i over femti år, helt siden Husmorlaget stiftet «Husmorgymmen» i 1960, men da 50-års jubileet ble feiret i 2010 fant man ut at
«Alværngymmen» var mer i tiden.

Finn Granli tar pushups som en tenåring, mens Camilla Nordgreen blåser
i fløyta

Høyt henger de, men de er ikke sure!
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Nesodden
TannhelseSenter

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

Trygg bilpleie
4 Km-service for

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

Lillerudveien 35 - 1454 Fagerstrand
Tlf 66 91 91 08 - Mobil Erik 97 65 96 96
erik@samuel-miniprosjekt.no
www.samuel-miniprosjekt.no

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

Midtveien 71
1458 Fjellstrand

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57

fagerhoe@online.no
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tannlegene
Hege Emberland MNTF
Gilda Kottmann MNTF
Ring for timeavtale:

66 91 10 73

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

Biopat
Soneterapeut
Massasjeterapeut
Jorun
Karlsen
MNNH

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

Sprek trener
Det er Camilla Nordgreen som har ansvaret
for treningen. Tobarnsmoren som er lærer på
Nesoddtangen skole blåser i fløyta og driver
sine disipler så svetten siler.

– En flott gjeng, sier hun om de 10-15 som
møter opp på hvert parti, men vi har plass til
flere, sier hun.
– Det er bare å stikke innom gymnastikksalen
på Alværn for en prøvetime.

Ole Andreas Krogness har bøyd og tøyd i snart 40 år, men har ingen planer
om å slutte med det.

Ole Andreas Krogness er kontaktperson for
gymmen, og Kari Kjensli har det administrative ansvaret. Begge er tilgjengelige, og svarer på spørsmål om Alværngymmen.
Natt og dag!

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

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

WILSON EIEND
WILSON
EIENDO
OM A
OM
AS
bygg
ygger

Teleffon: 40 00 58 97 - www.lillesandhus.no
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Nesoddbåtenes Fantom!
Han kunne ha gitt seg da AS Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskab
ga seg, og han kunne ha gått av med pensjon forlengst. Men Yngve Lind
står på videre, fra morgen til kveld. Han er førstemann på kontoret, og
den siste som går hjem.
Yngve er som Fantomet («Ånden som går») han er ALLTID på jobb.

Lang fartstid
Det er de færreste av passasjerene som vet hvem Yngve Lind er, eller har sett
ham, men ALLE som jobber i selskapet vet hvem han er, og hva han betyr for
Nesoddensambandet. Yngve er nesoddbåtene, han vet alt om båtene, og kjenner
hver eneste båt bedre enn sin kone Oddlaug, hjemme på Vinterbro. Kanskje ikke
så rart, siden han nesten aldri er hjemme.
– Han er en usedvanlig flink og lojal medarbeider, som ikke vet hva ordet «skoft»
betyr, sier regionsjef Alf Jørgen Fedog. Han er nesoddbåtenes altmuligmann, og
vedlikeholdsleder. Det er han som sørger for at båtene går, og har vært i Nesodden-sambandet siden forrige århundre (årtusen)!

Sjøguttkurs
- Jeg dro hjemmefra som femtenåring for å gå på sjøguttkurs, forteller Yngve.
Etter kurset ble det lokalfart, utenriksfart og utdanning som skipselektriker. Jeg
har seilt på det meste av skip, sier sjømannen fra Myre i Vesterålen. Tank, gass,
og bulk, men gikk i land på Aker brygge, og fikk jobb av disponent Ulf Nygard i AS
Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap. Siden det har jeg bare seilt i hjemlige
farvann, sier den joviale skøyeren, som rett som det er må trå til som mannskap,
dersom noen har forsovet seg. Yngve er «sisteskansen», som sørger for at det
alltid går en båt!
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M/S Huldra er Yngves store kjærlighet. Han pleier den gamle
«damen» med kjærlig hånd, og sørger for at hun fungerer som reservebåt, isbryter og «partybåt».

Oslofjordmuseet
Besøk oss i hyggelige Vollen!

Opplev båtsamling, utstillinger og aktiviteter
knyttet til fritidsbruken av Oslofjorden.
Vi har besøksbrygge og utleielokaler.
Åpent tirsdag—søndag 11.00-16.00.

Prøv vår nye café!

Maud Café byr på hjemmelagde småretter,
bakst, kaffe, te, is og mye annet godt. Spis her
eller ta med. Se hjemmesider for åpningstider.
www.facebook.com/eleahellas
Tlf. 46659069 / 46787916

Museene i Akershus
www.oslofjordmuseet.no
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Neste stopp Steilene!
Steilene er en av Oslofjordens største perler.
Nå vil ordfører Truls Wickholm ha rutebåtanløp der. Sammen med lokalhistoriker og
pensjonert nesoddbåtkaptein Harald Lorentzen og kommunens folk, dro han på befaring
for å sjekke forholdene.
Befaringen foregikk som seg hør og bør, om
bord i nesoddbåten M/S Baronen.

Gammel tanke
– Dette prøvde vi å få til på begynnelsen av
1990-tallet, forteller Harald Lorentzen som
var skipper på MS Prinsessen, men den gang
stoppet det pga penger. AS Nesodden-Bundefjord Dampskibsselskap hadde ikke ressurser
til å sette brygga i stand og dermed ble det ikke
noe av. Brygga må dimensjoneres for å takle en
trøkk når hurtigbåtene legger til med baugen,
senker lemmen og skyver for å holde båten i
posisjon.

Vellykket befaringstur!
Det var kaptein Arild Nybakk som førte Baronen
på prøveturen. Den erfarne kapteinen konsta-

Matros Olav Leden Nytrøen ønsker Harald Lorentzsen og Truls Wickholm velkommen ombord i Baronen.
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INSTALLASJONER
UTFØRES AV:

NESODDEN

Jern- & Fargehandel as
– alt i maling og jernvarer
Glenneveien 222,
1455 Nordre Frogn

hageredskap • stiger • båtutstyr

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

• Bilvask i maskin

Telefon 40 00 23 05

• Et stort utvalg
i bilrekvisita,
kiosk og
dagligvarer

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

Vi leverer i hele Follo!
KONTAKT OSS

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

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen

Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58
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Flaskebekk Autosenter AS
Telefon 66 91 15 57

terte at dersom brygga blir forsterket, og en
stein blir sprengt bort, vil Steilene kunne bli
betjent av nesoddbåtene. Han tar riktignok forbehold om at brygga blir godkjent av relevante

sjøfartsmyndigheter, Ruter og rederiets egne
inspektører. I tillegg til rederiets egne inspektører.
– Planen er å bygge et stabilt «skjørt» og slutt-

føre plankedekket før vinteren.
I tillegg må vi løse dybdeproblematikken, sier
ordføreren, som ser optimistisk på å få Steilene
på anløpskartet neste sommer.

Det er brygga til høyre på bildet (bak lekteren),
som er aktuell som anløpssted for nesoddbåtene.

Truls Wickholm og Geir Efjestad
vil legge til på Steilene med rutebåt.

En helt vanlig dag på kontoret for en ordfører på Nesodden; bryggesjekking!
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Øygruppen Steilene

ved Harald Lorentzen

Øygruppen Steilene eller som de gamle på
Nesodden uttalte navnet; Steila, er første gang
nevnt i «Håkon Håkonsson saga». Håkon var på
reise fra Tønsberg til Oslo, og det heter i hans
saga «Siden segla dei med heile hæren beinast
inn etter fjorden. Vinden spakna efter kvart
som det lei utover dagen og da dei kom inn til
Sigvaldsteinane ble det helt stille. Det tok til å
mørkne og noen rodde inn til Nesodden».
Det neste man hører om øygruppen er 300 år
senere, på 1400-tallet. Da finner man dem omtalt og «Stenene» tilhørte Mariakirken i Oslo.
Andre historikere mener at navnet på øyene kan
ha kommet av ordet «Steile» eller ”Stegle”, det
sistnevte en retterpåle som var et pineredskap
til skrekk og advarsel.
På 1700-tallet het øygruppen trolig «Støyleholm» eller «Støylenen». Av dette navnet kan
man ane nåværende navn «Steilene».
I 1732 nevnes Steilene som husmannsplass
under To gård uten jord, og antagelig har det
tidlig bodd fiskere her ute.

Fyrsteila

Den første gang vi hører om det som skulle bli
en fyrlykt ute på den ytterste øya i øygruppen
Steilene er i boken Kulturminneatlas for Follo:

D/S Moss, senere Svelvik.

«Det bodde en oppsitter på Steilene, og en liten fransk lykt
ble hengt opp på husets gavelvegg». Det er fra ulike kilder
hevdet at dette var i 1827. Samme år hadde man fått den første fyrlykten inne på Hæggholmen fyr i nåværende Oslo havn.
I et skriv av 27. april 1837 til departementet kan vi lese:

1. At et lampefyr opprettes paa Steilene, og at de fornødene
summer til lyktens innretning og lysningsapparaters utsettelse utredes av havnekassens midler.
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Storsteila
I 1867 bosetter Bernt Kristensen seg med Johanne Marie Hansdatter (datter til den da avdøde
fyrvokter på Fyrsteila, Hans Olsen) på øya. Etter
et par år flytter de til Holen gård på fastlandet.
Isen var plagsom for skuter og de få dampskipene. Den lå gjerne utenfor Steilene, og når
våren kom var det maktpåliggende å komme
inn til hovedstaden med varer. Da var det å sette
i gang med «isvekking». 70 mann kunne stille
opp, som i 1862, og skjære en 48 fot bred råk fra
Steilene og inn til Palæbryggen.
Storsteila var ikke innlemmet i Østlandske Petroleumscompagni fra starten. I 1898 hører vi
at de som bor der ute ikke kunne bruke Alvern
brygge som Østlandske disponerte. Østlandske hadde satt opp port for å hindre andre i å
bruke bryggen. Dette tok Herredstyret i Nesodden kommune opp og henstilte til Østlandske å
fjerne denne. Hvis ikke måtte de ekspropiere
bryggen.
Første gang vi hører om at et skip har begynt
rute på Steilene er på våren 1884 da D/S Moss
averterer at de vil anløpe brygger på Flaskebekk, Steilene og Spro.
Dette hadde sammenheng med at man hadde
bygget hus hvor folk kunne leie rom og noen
averterte i avisen om leie av rom for sommeren.

Persteila
Enken til Andreas Hansen og barna flytter til
Steilene.
Rundtom
juletider
blir enken til AnDet ble trangt
plassen1835
ved Aspon.
dreas Hansen gravid med fisker og enkemann

Peder Paulsen på Steilene. Hun føder deres
barn utenfor ekteskap 29.9.1836. Presten fikk
endelig døpt dette barnet 10.10.1838 til Bernt
Paulus. Dessverre døde gutten 5.8.1839 av
«barnekopper».
Ingeborg lever som enke i ytterst trange kår.
En av hennes sønner Johan Martin Andreassen
var som var født 1822 ble gift i Nesodden kirke
1846 med Maren Pedersdatter fra naboplassen
Ommen. Johan og konen bodde i Ommen noen
år før de flyttet bort til Persteila i 1857 sammen
med hans gamle mor Ingeborg. Martin Andreassen tok med sin familie og flyttet til Tjøme i
1874. En av døtrene ble gift med Karl Hansen
(sønn til fyrvokteren).
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Landsteila
I 1865 bor Martin Thoresen som er husmann, uten
jord, og fisker. Han og kona Kristine Andreasdatter f. 1829, (søster til den overnevnte J.M.Andreassen). I 1878 flytter de til Nøtterø.
I 1875 bor fiskeren Karl Hansen f. 1848, sønn til
den avdøde fyrvokter Hans Olsen, sammen med
kona Julie Marie Martinsen f. 1848 og datter til
Johan Martin Andreassen fra Persteila, barna Mathilde Susanne f. 1879, Hans Martinius født 1872.
Dessuten hadde de to fosterbarn; Hans Peter
Anton Andreassen, født 1867 og Ole Peter Johansen født 1869, begge utsatt av fattigvesenet.

Foto: GettyImages

Med RuterBillett kan du fornye billetten
med et tastetrykk, og ta deg tid til å dvele
litt ved soloppgangen.
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Den andre familien var fisker Hans Martinsen
født 1856, som var bror til overnevnte Julie
Marie Martinsen. Hans kone Amalie Andreassen født 1849, og deres barn Harald Oskar født
1873, og Alvilde Lovise født 1875. Hos seg har de
fiskerguttene Edvart Eriksen født 1857 og Karl
Andreassen født 1847. Den sistnevnte bror til
kona Amalie.
Sommeren 1884 begynte man å leie ut sommerhus på Steilene, men det står intet om hvilken
øy dette innbefattet. «For sommeren til leie
et lite hus med 2 stuer, 2 kammer og kjøkken.
Dampskipsbrygge like ved».
Det var viktig med sommergjester og i juni 1887
averterer Karl Hansen «Billig sommerbolig - til
leie hos Carl Hansen - Steilene. Badehus på stedet. Flere dampskipsanløp».
Karl Hansen ville gjerne utvide eiendommen
sin og dette får han anledning til i 1886 da han
kjøper resten av Landsteila av eieren som var
familien Røer gård oppe på Nesodden.
Nå eier Karl Hansen hele Landsteila, men han
skulle ikke være så lenge på stedet.

Starten på et oljeeventyr
«Titusville» i staten Pennsylvania i USA var et
av disse små stedene som sakte vokste fram på
midten av 1800-tallet. Det var kjent at det fantes
olje her, men man hadde ikke funnet noen praktisk måte å få den opp på.
I slutten av 1850-tallet sendte Seneca Oil
Company (tidligere Pennsylvania Rock oljesel-

skap) oberst Edwin L. Drake for å starte boring
på et jorde som man leide like sør for stedet,
der nå Oil Creek State Park ligger. Drake ansatte en flink borrer på sommeren 1859. Etter
mange problemer lykkes man endelig 27. august med å bore en brønn hvor oljen kommersielt kunne utnyttes.
Det «sorte gull» fant man på 23 meters dyp her
i USA. Til å begynne med ble oljen fraktet på
trefat. Dette var tungvint og dyrt, tønnene var
lekk og griset til skipene, spesielt når de ble ført
sammen med annen last.
Det ble tidlig gjort forsøk på å føre oljen «in
bulk», eller løst i rommet, først i innebygde
tanker. Resultatene var lite oppløftende. Straks
skipene kom i sjøen, oppstod det lekkasjer.
Allerede i 1860 kom den første lampeoljen til
Norge.

Parafinlampenes storhetstid
Vi regner årene fra 1870 til 1920 som parafinlampenes storhetstid. Man hadde lært seg å raffinere oljen, og etter som årene gikk fikk man
en bedre og bedre lampeolje.
Parafinlampe er en lyskilde som første gang ble
konstruert av den polske oppfinneren Ignacy
Tukasiewicz i 1853.
Faktisk var det slik at restavfallet når man raffinerte oljen til lampeolje, ble bensin. Det ble
konstruert ovner for å få brenne dette restavfallet, men de var så brannfarlige at det snart
ble forbudt. Lite ante man den gang at dette
«restavfallet» helt skulle overta markedet.
Firma A. Hiort var engasjert i mye industripro47

duksjon, og alt fra 1870-årene hadde de lampeolje for salg.

Den første oljeimporthavnen – Steilene
I 1890 kjøpte firmaet A. Hiorth de to øyene Landsteila og Persteila. Bakgrunnen var den store
økningen i bruk av parafinlamper og smøreoljer
til industriens mange maskiner.
Da var det en travel aktivitet for arbeiderne
som nå la siste hånd på den store tanken som
var bygget av Nyland verksted inne i Kristiania.
Tanken var 18 1/4 meter i diameter og 10 1/4
meter høy. Den kunne romme ikke mindre enn
2.616.000 liter petroleum.
Den første lasten var allerede kommet til Drøbak hvor skipet ventet på at alt skulle bli ferdig
på Steilene.
Ikke lenge etter denne presentasjonen for folket
så kom skipet med den første petroliumslasten,
og Dagbladet kunne 10.10.1890 fortelle «Den
første ladning parafin er nu fyldt i Cisternen på
Steilene».
I huset på Persteila bodde det i 1891 fjorten personer. Sju av dem arbeidet på det nye oljelageret på Steilene. På begynnelsen av 1890-tallet
var det altså ingen stor arbeidsstokk her ute.
Kilder: Håkon Håkonssons saga. (Den Røde Bok).
Trond Taugbøl - Kulturminneatlas:Follo
Kulturminneatlas - Trond Taugbøl
(Lover, anordninger mm Register 8 for årene 1835,1836,1837.
Utgitt 1839.)
Morgenbladet 17.3.1862 I Aftenposten 9.7.1898
Aftenposten 2.4.1884 I Aftenposten 2.4.1884
Aftenposten 5.5.1884 og 24.6.1884 I Aftenposten 4.6.1887
(Akershus Amtstidende) I Dagbladet 10.10.1890)

Alt du trenger - på ett sted
Dekksenteret Nesodden er Nesoddens største dekkforhandler og dekkhotell.
Her kan du kjøpe dekk, få lagt om dekk og få vasket bilen grundig. Dekksenteret Nesodden har
konkurransedyktige priser og strekker seg langt for at kundene skal få best mulig service!

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

Velkommen!
Torneveien 20, 1454 Fagerstrand • Tlf. 971 42 249 • post@dekksenteret.com • www.dekksenteretnesodden.no
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Båtruter 2018
(Gyldig 07.08.2017–inntil videre)
Mandag - fredag

Mandag - fredag

Mandag - fredag
Mandag - fredag

Stiv kuling!

Foto: Matros Geir Mæhlum Jacobsen

Lørdag

Søndag

Lørdag

Søndag

Det er ikke ofte vi opplever stiv kuling/liten storm i Indre Oslofjord,
men fredag 10. august blåste det ganske heftig.
Ettermiddagsturene på LB11 Lysaker/Nesoddtangen og LB 21 Drøbak/Son måtte innstilles, og Baronen fikk slått i stykker babord landgang på den siste turen fra Vollen.
Det ble registrert vindkast opp mot 27 m/s på Steilene, og Redningsselskapet hadde sommerens travleste dag.
I tillegg til sterk vind fra sør/sørøst var det springflo, med vannstand
på høyde med Rådhusplassen.
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LØSNING NR. 2-18: Våre flotte nesoddbåter er virkelig blitt en brobygger mellom begge sidene av Oslofjorden

Vinneren av kryssord i forrige nummer er

Per Erik Bøhlerengen

fra Nesoddtangen.
Med gavekortet kan du kose deg for
500 kr hos Hellviktangen Kunstkafé.

Vi gratulerer!
Send oss løsningssetningen markert i lysegrått, samt navn, adresse og telefonnummer med vanlig post til:
Signalen DA, Fjellstrandveien 1, 1458 Fjellstrand – eller per e-post til: Ordlek@Signalen-da.no
Svarfristen er 16. november 2018.

SETNINGEN ER: ................................................................................................................................................
Navn:............................................................................................................................................

Vinneren av dette kryssordet får
et gavekort til en verdi av

500,– kroner

som kan brukes hos vår annonsør

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

Den Lille Have på Fjellstrand.

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

Lykke til!
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Polarskuten Mauds hjemkomst

«Corncrake»

Det var som om Værgudene ville vise Maud at hun var kommet hjem til Norge.
Ikke med sol fra skyfri himmel og «sydentemperaturer», men med stiv kuling, regnbyger, og
vanlige norske «sommertemperaturer».
Det ulte i master og stag, og signalflaggene ombord i Baronen og Baronessen blafret mer enn
friskt i vinden. Maud var tilbake i Vollen, 101 år etter at hun ble bygd og sjøsatt der.

Stor flagging
Når signalflaggene heises på rutegående fartøy
er det noe spesielt som markeres, og i dette tilfellet bestemte ledelsen i Norled at Maud skulle
møtes med stil.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

??
Hurtigbåtene i Indre Oslofjord går fra Aker brygge til bl.a. Vollen i Asker. Overfarten tar 35
minutter, og køene er ofte lange. Med Maud på plass i Vollen blir køene neppe mindre!
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Amerikanerne Pat Bender og Carolyn
Pepper jobbet begge som stuepiker på
Spiterstulen i 1968. Det var derfor helt
naturlig for damene fra hhv Connecticut
og Texas og møtes igjen i Norge i 2018, og
følge Mauds hjemkomst inn Oslofjorden.
Damene ble med Baronessen til Drøbak og
fikk en «once in a lifetime experience» da
de fikk se Maud i Drøbaksundet.
– Imagine, sa damene, all the way from
North America after 100 years.
– Fantastic, we wish we can say the same
about ourselves 50 years from now!

På orlogsskip utføres stor flagging på våre offisielle flaggdager. Da strekkes signalflaggene
fra baugen over mastetoppen til akterenden.
På Baronen og Baronessen flagges det fra
masten og akterover. Signalflaggene er internasjonale og farge- og mønsterkombinasjonen
angir en bestemt melding, som for eksempel
et nødsignal eller en velkomst.
Det var stor stas å møte Maud og armadaen av
båter i Drøbaksundet. I tillegg til signalflaggene utvekslet Baronen og Baronessen lydsignaler med Maud, som ble møtt av en kakafoni
av fløyter fra flotiljen. Til tross for at det var
stiv kuling i vindkastene ble det en verdig og
varm velkomst.

Maud fikk staselig og tidsmessig eskorte.

Endelig hjemme
Den 7. juni 1917 ble Maud sjøsatt i Vollen i Asker.
Det hadde tatt 40 mann et snaut år å bygge polarskuta, som skulle gå en sørgelig og iskald tid
i møte. Roald Amundsen havarerte økonomisk,
og i 1925 ble hun tatt i arrest og solgt til Hudson
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Bay Company.
Den 18. juni 1928 omkom Roald Amundsen da
han ledet leteaksjonen etter Umberto Nobile, og
i 1930 sank Maud i Cambridge Bay.

Den tremastete skonnerten var redusert til et sørgelig vrak, og Amundsens drøm om å drive over
Polhavet til Nordpolen gikk aldri i oppfyllelse.

med å bringe skipet hjem til Vollen, og 101
år etter at hun forlot Vollen, er hun endelig
hjemme.

I 2011 overtok Tandberg Eiendom prosjektet

Den endelige plasseringen av Maud er ikke av54

klart, men at det blir i Vollen er rimelig sikkert.
Da kommer rute B22 Aker brygge–Vollen til å
bli enda mere populær, den 35 minutter lange
overfarten med hurtiggående nesoddbåt er en
opplevelse i seg selv!

Laaange
køer!
«Corncrake»

Godt forberedt
Prosjektleder Thomas Kalleberg, og seksjonsleder Marita Birkeland har
ledet et team i Statens vegvesen, som har planlagt og forberedt stengingen av tunnellen.

Vanligvis kjører 10 tusen biler langs Nessetveien hver dag,
men når Nordbytunnellen stenges øker tallet til 50 tusen.
Det blir det lange køer av.
Når det i tillegg kommer 40 tusen soldater og 20 tusen kjøretøyer fra Nato, blir køene enda lengre. Det blir en kørik
høst!

– Vi er godt forberedt, sier Marita, erfaringene fra i fjor har kommet godt
med. Vi har lagt opp alternative ruter fra Østfold, og på Svinesund får
utenlandske vogntog utlevert informasjon på ulike språk. I tillegg er det
satt opp informasjonstavler, og en digital kampanje vil forhåpentligvis
medvirke til et bedre resultat enn i fjor.

«Corncrake»
Grøstad Landhandleri

Amerikanerne Pat Bender og Carolyn
Pepper jobbet

??
Thomas Kalleberg og Marita Birkeland ser ikke bort fra at det blir
lange køer i år også.
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Bringebærfestivalen
Enhver by, kommune eller tettsted må ha en festival. I Vollen i Asker har de «Bringebærfestivalen». Fordi «Askerbær» i sin tid var et begrep, og tonnevis med bær ble sendt med båt til Oslo. Nå kommer folk med båt fra
Oslo, for å spise bringebær.

Bringebærkongen(e)
Det er litt usikkert hvem den egentlige
«Bringebærkongen» er. Truls K. Bjerkerud,
Niels Rasch-Olsen, eller Geir Børresen.
«Bringebærtruls» er den største produsenten i dag, Niels, var det før, men det er bare
Geir som har kappe, krone og en fortid i NRK.
Han er rimelig sikker på at Smurfene og Labbetuss elsket bringebær, for det gjør han
også.
Den pensjonerte programlederen og altmuligteatermannen er bosatt i Vollen, og stortrives der.
Niels Rash-Olsen er den siste bringebærprodusenten i Vollen.
– Etter 2. verdenskrig hadde vi 850 dekar med
bringebær i Asker, og en rekke produsenter,
nå er det bare kona og jeg som dyrker til eget
bruk, humrer Niels. Det er mye arbeid med
bringebær, men alle burde ha minst 10 meter
med bringebær i hagen, sier han.

«Bringebærtruls» med sine lekre bær.
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Truls K. Bjerkerud dyrker sine bær under Norefjell.
– På den fineste sida av Krøderen, sier «Bringebærtruls» med en dialekt som er like søt som bringebærene hans. Rekorden min er bortimot 100 tonn, men i år ble det mindre, selv om vi hadde rikelig med
vann i Krøderen. Kvaliteten på «Bringebærtruls» sine «Glen Ample»og «Askerbær» var det ingen ting å si på.
Bærene gikk unna i et forrykende tempo, og mange kilo tok sjøveien
tilbake til Oslo, som i gamle dager.

Niels Rasch-Olsen er den siste
bringebærprodusenten i Vollen

Askerordfører Lene Conradi erklærte «Bringebærfestivalen» for
åpnet. Hun er en ihuga tilhenger av hurtigbåter som kan avlaste veinettet, og har store ambisjoner for sjøveis pendling. Sammenslåingen
av Hurum, Røyken og Asker vil resultere i en kommune med 18 mil
sammenhengende kystlinje, som ytterligere vil fokusere på dette.

Smurfene og Labbetuss elsket bringebær.
Det gjør Geir Børresen også!
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Velkommen til en god handel

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

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

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

• solbeskyttende glass
• støydempende glass
• selvrensende glass
• sikkerhetsglass
• brannglass
NORSK KUNSTGLASS AS
Bjerregaardsgt. 26, 0172 OSLO

Tlf: 22 46 06 78 - 901 33 641
www.norsk-kunstglass.no
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• Regnskap, lønn, fakturering
• Forretningsførsel
• Firmaetablering, styrebistand
• Økonomistyring, controller
• Årsoppgjør, selvangivelse
• Konsulentbistand
Hagelundveien 2
1450 Nesoddtangen
Tlf. 66 96 53 00
Faks 66 96 53 01

Rakk du
ikke frokosten?
• Rykende varm kaffe
• Nystekte boller og vafler
• Påsmurte ciabatta
Kiosken på Brygga
Tangen Terminal AS

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

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

• Trafikalt grunnkurs
• Bil-førerkort
Team Kirsti & Thomas

Tlf. 66 91 22 60

• MC-førerkort
• Moped-førerkort

NORGESPREMIERE 8. NOVEMBER
OSLO NYE CENTRALTEATRET

SPILLES 10. NOV.–31. DES.
OSLO NYE TRIKKESTALLEN

URPREMIERE 1. NOVEMBER
OSLO NYE HOVEDSCENEN

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

Billetter: 22 34 86 80/ 815 33 133

www.oslonye.no

