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– Hør min bønn, skriver billettøren.
La oss gjøre det.
La oss si fra når noen «glemmer» avisen på
stolsetet, eller kaffekoppen på bordet.
Si fra når noen legger bena i stolsetet, eller
legger igjen en haug med McDonalds
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Eller kanskje enda bedre.
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Selv om det er Norled som drifter båtene
og Det Stavangerske Dampskipsselkap som
eier dem, er det «våre» nesoddbåter.
Våre møteplasser, vår kommunikasjonslinje, og våre stoltheter.
Båtene er våre, og folkene som jobber om
bord er våre venner.
Før McDonalds og nattbåtene kom var
tilgrisingen om bord minimal.
3

Nå er den maksimal!
Dersom det fortsetter risikerer vi å miste
nattbåtene.
Det vil i så fall være synd for alle som skal
ta første fly fra Gardermoen, eller på jobb i
NRK.
Synd vil det også være for alle som da vil bli
henvist til å ta nattbussen hjem etter julebordet.
For på bussen får man ikke lov til å spise
kebab eller MacDonalds, ei heller lette på
trykket dersom noe vil ut.
La oss høre billetørens bønn, og gjøre førjulen, julen og det nye året så behagelig og
hyggelig som vi kan!

God Jul
og Godt Nytt År!
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Han får Karlsson til å fly

Som nittenåring i 1970 søkte han på jobb
som lakeielev på Slottet. Lønnen var 1 000
kroner måneden, og muligheter for fri
annenhver søndag. Hoffsjefen het Smith
Kielland, og Kongen het Olav, men den unge
trønderen takket nei, og havnet på «gølvet»
på Kværner Bruk.
4
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Der trivdes han ikke, så da han fikk jobb på
Oslo Nye Teater som scenearbeider, visste
Finn Lewin at han var kommet på den rette
hyllen her i livet.

Teknisk sjef
– Jeg har ansvaret for lyd, lys og flyvende
objekter, forteller skøyeren med snurrebarten. Barten har han hatt siden han i februar 1976 kjørte utfor i Padderudvannet i
Asker, brakk lårbenet og hadde problemer
med å barbere seg. Siden har han holdt seg
på landjorda, og «landet» på Nesodden i
1980. Den 14. april det året traff han
Marianne, sitt livs store kjærlighet, og kort
tid etter det etablerte de sitt kjærlighetsrede på Nesodden.
– Mariannes tante Laila og onkel Walter
bodde på Nesodden, og når alternativet
var Majorstua tok det nøyaktig tre kvarter
å bestemme seg.
Siden har han stått på dekk, i all slags vær,
og løst verdensproblemene med utallige
«uteståere».
– Inne blir det for varmt, og det er på dekk
at man virkelig kan nyte turen mellom
Nesodden og Aker brygge, sier barnebar-

Finn Lewin (i midten bak) er medlem i «Soloppgangens venner». De feirer «Båtjevndøgn»
(Tequila Sunrise) den dagen solen igjen kan sees fra 08.20-båten fra Tangen. I 2013 finner begivenheten sted tirsdag 5. februar, og alle som vil kan bli med på feiringen. Andre medlemmer i
klubben er fra høyre: Petter Marthinsen, Dag Reynolds, Roar Thun Wægger, Tor Lindberg, Terje
Mosnes og Helge Straumsheim. De står ute hver dag.

net til skipper Adolf Gundersen fra Risør.
Det flyter sjømannsblod i årene til Finn,
derfor står han ute på båten.

Tekniske utfordringer
– Jeg fant meg til rette på teateret fra dag
tre, forteller Finn.
Det viste seg at jeg hadde betydelig mer
felles med teateret enn noen kunne ane,
5

og Oslo Nye har blitt en vesentlig del av
meg og mitt liv. Det samme har utfordringene, de har vært mange og store.
Da jeg begynte var en kulisse som oftest en
vegg kledd med lerret eller tapet, det går
ikke i dag. Fjernsynet revolusjonerte nærbildet, og i dag er det «high tech» som gjelder. I dag har alle fin lyd hjemme, vi må ha
enda bedre lyd i teateret. Med 700 forventningsfulle tilskuere i salen må alt være per-
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NE SODDE N

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

fekt for å gi publikum den opplevelsen de
forventer. Det holder ikke at Hedda Gabler
tenner en røyk med en gul Bic-lighter, eller
at Karlsson på taket kommer gående inn på
scenen. Karlsson må fly, og sveve over
publikum i salen, før han lander på taket
og blir verdens beste Karlsson.
Er du rask, kan du fortsatt se Karlsson på
taket på Oslo Nye Teater før jul.

Flaskebekk senter
1450 Nesoddtangen
Telefon 66 96 06 05 • Faks 66 91 95 58

Finn Lewin kan du se på båten hver dag.
6
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Senteret på Flaskebekk
Han tenner tusen julelys, og lyser opp hele
Flaskebekksenteret. Stein Hodnungseth er
flasket opp i senteret som faren og onkelen bygget. I disse dager utvider han også
senteret.

Større lager- og fryseplass
– Det er først og fremst Kiwi som skal få
større lager- og fryseplass, forteller Stein
innimellom monteringen av julelysene.
– I tillegg blir det også en utvidelse av
Restaurant Flasken, en lenge etterlengtet
og sårt tiltrengt utvidelse. Det gleder vi oss
virkelig til, og går alt som planlagt, kan vi
invitere til åpningsfest i slutten av januar.
Men først skal vi feire jul og nyttår, sier
Stein som av Signalen er kåret til Nesodden
Mester (NM) i julelys.

Flaskebekk Senter
– evolusjon
Det har vært handelsvirksomhet i Flaskebekksenteret helt tilbake til tidlig 1930-

Hanne Nystrøm foran Årets Julebutikk 2012

årene. Den gang var tilbudet begrenset til
melkerampe og brødutsalg der Nesodden
Jern og Fargehandel ligger i dag, samt en
privat bensinpumpe. Det var kun familien
Grøstad på Sjøstrand som drev kolonialhandel på Tangen-Flaskebekk-området.
I løpet av 30-tallet ble utsalget utvidet til
enkel landhandel og ble først drevet av
Christian Johnsen og Tor Juelsen. På slutten
7

av 30-tallet tok Sigrid Sæborg (bestemoren
til Elisabeth Magerøy) over som driver.
Første del av dagens senter ble bygget
rundt 1953-54 (etter at Brødr. Hodnungseth
hadde kjøpt eiendommen) med Anders
Rese som bestyrer.
Eiendommen het den gang «Skoklefald
Centrum». Den ble overført til Nesodden
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Utover 60-tallet var mesteparten av dagens
parkeringsplass lager for grove byggevarer
(leca, cement, betongrør, takstein etc.).
Tidlig på 70-tallet tok Thorbjørn Wilberg
over bestyrerrollen for bensinstasjonen.
Neste store utvidelse skjedde i 1984-85. Da
ble de to søndre «skipene» og glassgangen
med vindeltrappen i midten bygget på.
Nesodden Bygg og Snarkjøp AS blir
omgjort til Flaskebekk Senter AS i 1985.
Snarkjøp, blir etter hvert til Spar, med Roar
Johansen som ny bestyrer, tar over driften
av forretningen i 1995.

1974

I 1996 blir Spar gjort om til Kiwi.
Bygg og Snarkjøp AS, som ble stiftet av
Knut og Arnfinn Hodnungseth (Brødr.
Hodnungseth), i 1957. Med på etableringen var Christian Langhaug og Anders Rese.
Byggevareavdelingen lå der Rosenlund
Atelier og Sebrabarn holder til i dag).

Nesodden Bygg ble til som følge av de
store utbyggingene på den tiden; bl.a.
Sunnaas sykehus I, II og III, Tangenåsen
ungdomsskole,
Tangen
Centrum,
Nesoddtangen barneskole og samfunnshuset, Bjørnelia og Elgfaret.

Snarkjøp ble utvidet og fikk et svært populært fryserom, hvor man kunne leie «frysebås».
I forgangen hang en gedigen skinnpels
som var god å kle på seg når man skulle inn
i minus 24.

BP-stasjonen (der Statoil er i dag) ble også
etablert på 50-tallet.
Det ble også bygget sandsilo og lagerrom
bak BP-stasjonen (med rigg for pålessing på
nedsiden, der apoteket er i dag).
8

Tredje store byggetrinn ble gjennomført i
2000, da vel 800m2 sydfløy ble lagt til der
tidligere tørrlager og sandsilo lå.
Selv om det har vært noen utskiftninger av
leietakere etter utbyggingen i 2000 har det
stort sett vært full drift i alle lokaler, med
Kiwi Flaskebekk som det store trekkplaster.
Få Kiwi-butikker i Norge drives bedre i forhold til antall m2 tilgjengelig areal.
I 2. etg. har Flasken tenkt å sørge for at det
bli enklere å få bord til en velsmakende lunsj,
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eller til å feire et jubileum, delta på quizaften, arrangere møter eller arrangementer,
høre på en trubadur, oppleve noe på storskjerm – eller bare treffe gode venner.
Kiwi vil være i drift i hele byggeperioden,
som vi håper vil være ferdig utvendig før jul.

Julebutikken
Det oser av jul og julestemning i den mest
«julete» julebutikken på Nesodden, Rosenlund Atelier i Flaskebekksenteret.
Englene daler ned i skjul, og julestjernene

funkler i alle størrelser og farger. De tre
vise menn glimer med sitt fravær, men til
gjengjeld drives butikken av to vakre
kvinner, Hanne Nystrøm og Catherine
Østrem.
Gull, myrra, og røkelse har de også, og julepynt som du ikke finner i kjedebutikkene.
Rosenlund Atelier har julepynten som gjør
at jula tar helt av!

Helikopterselger
Cathrine Dekko er opprinnelig fra Viker-

sund, selv om etternavnet hennes høres
mer «eksotisk» ut. Til gjengjeld er hun noe
så spennende som helikopterselger, og tar
helt av i julebutikken.
– For en gangs skyld har jeg tatt meg god
tid, sier Cathrine og får julestemning i
øynene. Hun finner riktignok ikke julehelikoptere, men blir øm i blikket når hun
finner flyvende julegriser i skinnende gull.
Cathrine er helikopteringeniør og jobber til
daglig i Eurocopter, et fransk/tysk selskap
som produserer helikopterne NH-90 og EC
225. Mer eksotisk blir det ikke!

Catherine Østrem har til og med farget håret rødt for å sørge
for ekstra julestemning i Rosenlund Atelier

Helikopteringeniør Cathrine Dekko

9
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Oleanas utsikt
Historisk stoff Harald Lorentzen

Foto av Oleanas gamle hus, som tilhører Oslofjordens Friluftsråd (t.v) som hun fikk satt opp i
1883, og sønnen Hans sitt hus (t.h). Foto fra 1980.

Oleana Pedersdatter
fra Ommen
Oleana ble født i den lille stua som lå nord
for nåværende Ommen brygge i 1841. Hun
var den yngste i søskenflokken på syv – fire

gutter og tre piker. Hennes foreldre var
Peder Larsen og Marie Hansdatter.
De hadde som nygifte flyttet inn i fiskerstua i 1829.
Oleanas far, Peder Larsen, hadde vært i
hovedstaden med fisk og på vei hjem blås11

Det er desverre ikke noe bilde av Oleanna,
men derimot hennes eldste sønn Hans.
Foto av maleri – malt av Ingvald Hokholt fra
Fjellstrand.
Hans Ommen var født i 1867 på Ommen og
døde 1939 på Nesodden Aldershjem.
Han var fisker og bodde i huset ved siden av
sitt gamle barndomshjem på Ommen.

te det opp med sønnakuling. Hjemme satt
Marie og ventet mens vinden ulte. Bare
noen hundre meter nord for hjemmet
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deres, mellom Alværn og Ommen, fylte en
bråttsjø sjekta til Peder og han druknet i
den iskalde fjorden.
Lite ante vel den 1/2 år gamle Oleana at
dette skulle bli starten for en lang rekke
tragiske hendelser innen denne familien.
Oleanas eldste bror, Lauritz, var bare 13 år
da faren druknet, men han måtte forsørge
moren og søsknene som fisker. På våren
1844 lå isen tykk på fjorden. Lauritz hadde
vært ute og fisket en god fangst som han
så hadde pigget til byen med. Dagen etter
gikk han ut igjen, men da han skulle gå på
isen hjem falt han gjennom og druknet han
også, bare 15 år gammel.
Oleanas tre andre brødre gikk det ikke
bedre med. Èn kom bort på havet, én forliste i Drøbaksundet med full sjekte av fisk og
én druknet i en bekk i Kjøvangen.
Tilbake av søskenflokken på syv var bare
den eldste, søsteren Maren (min tippoldemor) og Oleana (én søster, Kristine, døde
bare ett år gammel).

Tøft liv
Oleana hadde et tøft liv. For å spe på inntekten tok de inn losjerende. Oleanas mor
hadde tatt inn en kar etter mannens død

og dette resulterte i at hun fødte en pike,
Laura, i 1845.
Da Oleana var i 20-årene hadde de to losjerende fiskere i huset nede i nord-Ommen,
brødrene Bernt og Ole Kristensen.
Oleana ble forelsket i den ene – Ole – og de
giftet seg 5. juli 1868 i Nesodden kirke.
Skulle endelig lykken smile til den hardt
prøvede piken fra Ommen?
Oleana og Ole fikk åtte barn fra 1868 til
1882. Det var ikke så greit å kle opp alle
disse og i skoleprotokpollen for Persilengen skole kan vi lese at barna ikke kom
på skolen på grunn av mangel på fottøy. Da
barneflokken vokste opp ble det trangt i
den lille stua. Ole fikk i 1882/83 kjøpt en
tomt i syd-Ommen og et hus fra plassen
Løkka i Fjellstrand. Dette flyttet han til sydOmmen. Til kjøpet måtte han låne penger
og 30. mai 1883 rodde han til Kristiania for
å hente penger han hadde lånt.
Med pengene i lomma la han ut i Bjørvika
med sjekta si. Historien sier at han heiste
opp seilet og skulle så sette på roret bak da
bommen plutselig traff ham og Ole gikk på
hodet i sjøen.
Han ble aldri funnet, ei heller pengene.
12

Hjemme satt Oleana, 41 år gammel, og nå
var det henne som satt igjen med en stor
barneflokk – åtte barn i alderen ett til seksten år. Bønder på Nesodden hjalp Oleana
slik at hun kunne få beholde det nye huset
i syd-Ommen.
I motsetning til sin mor så vokste syv av
barna til Oleana opp og kunne hjelpe
henne i hverdagen.
Oleana Ommen døde i 1915 og ble 74 år
gammel.
I dag er det Oslofjorden Friluftsråd som eier
og som leier ut huset som Oleana fikk kjøpt
i 1883.
«Oleanas utsikt» minner oss om en sterk
kvinne som bodde i Ommen i hele sitt liv.
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Åpning av «Oleanas utsikt»

Barna i Fjellveien barnehage synes det har blitt kjempefint på Oleanas utsikt.

Barna i Fjellveien barnehage på Fjellstrand
synes ikke at det gjorde noe at det regnet.
De hadde kledd seg for anledningen, men
våte ble de!

Klissvåt åpning
I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd,
har Stiftelsen Sofienlund stått for oppar13

– Med dette erklærer jeg turstien til Oleanas
utsikt for åpnet, sa ordfører Nina og klippet
snoren Hun var glad for at kommunen har
blitt tilgodesett i prosjektet Tilgjengelig
Friluftsliv, som har lagt til rette både
parkeringsplassen, turveien og utsiktspunktet
på Ommen.
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Ustoppelige Thor Bjørn Lie i Stiftelsen
Sofienlund og prosjektleder ........ i Oslofjordens friluftsråd. – En pluss en, har blitt
til fire, sa Lie, og takket både Akershus fylke
og Nesodden kommune for økonomiske
bidrag og god støtte.

Mange møtte fram til åpnngen tross det dårlige været.

beidingen av landets flotteste tursti for rullestolbrukere, og andre med nedsatt funksjonsevne.
Værgudene satte imidlertid entrepenørene

på en beinhard prøve under den offisielle
åpningen. Himmelens sluser var vidåpne,
men veiene holdt. Ikke en eneste grusbit
havnet i grøfta, men ordfører Nina og alle
de fremmøtte prominensene ble søkkvåte.
15

Jenta i røyken!
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Vi har gavekort!
Endelig en butikk med
herreklær på Nesodden!
Vi fører JACK & JONES

Du finner oss i Tangen Nærsenter
Tlf. 45 80 90 40

Tlf. 66 91 26 85
16
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Signalen retter

Signalens bokomtale
– «En bryggesjauers bekjennelser»
Har du lurt på hva som foregår bak noen
av de flotte fasadene på Aker brygge?
Har du lurt på hvem de er, de vannkjemmede og striglete jappene, som løper til og
fra i sine skreddersydde dresser?
I boken «En bryggesjauers bekjennelse»
får du et innblikk i en verden som for de
fleste er ukjent.

I forrige utgave av Signalen kom vi i skade
for å skrive at det er Alf Prøysen som har
skrevet om gubben som satt i kvellinga og
koste seg med tellinga.
Det stemmer ikke, det var Vidar Sandbeck
som skrev «Pengegaloppen», og han skrev
om gubben som satt i kvellinga og koste
seg med skillinga, ikke tellinga.
Så feil kan man ta, og vi har ikke telling på
alle som har ringt og skrevet for å gjøre oss
oppmerksom på feilen.
Vi takker for henvendelsene, og bukker i
beste japansk stil og beklager feilen(e).

Boken tar oss med til innsiden av meglerbransjen, en bransje hvor alt dreier seg om
penger, makt, og posisjon. En bransje hvor
alt kan kjøpes, og blir kjøpt.
Med lønninger og bonuser, som folk flest
bare kan drømme om, men med en bakside
som til tider kan minne om en skrekkfilm.
Trusler og løgner, spisse albuer og utbrenthet.
Personlige tragedier, konkurs og ruin.
Alt hentet fra vår nære økonomiske historie, fra brygga vi reiser til og fra hver dag.
«En bryggesjauers bekjennelse» tar oss
med til en virkelighet langt fra slik vi
ønsker den bør være.
ISBN 978-82-997207-1-7
Octavian Forlag AS

17
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De første rutebåtene mellom hovedstaden og Flaskebekk
Carl Gulberg Bakke, født i 1806 på Ildjernet
hadde overtatt gården Vestre Skoklefall på
odel i 1836. Da hadde han allerede fem år
tidligere også overtatt øya Ildjernet som
faren tidligere hadde eid. Det var altså en
driftig ung kar som eide store områder på
vestsiden av nordre Nesodden.

av Harald Lorentzen

Carl Gulberg Bakke ble gift med eldste datter på gården Hallangen – Gunhild Dorthea
Johansdatter. De ble imidlertid skilt.
I 1851 solgte Carl Gulberg Bakke gården
Vestre Skoklefall, men beholdt hele området som gikk ned mot Oslofjorden, fra
nåværende Flaskebekk brygge til øya
Kavringen.
Han giftet seg på nytt i 1853 med Laurentia
Bull fra Slagen.
I 1852 bygget Carl Gulberg Bakke seg en
stor villa («Fredheim») like ved sjøen på det
man da omtalte som «Nordre Flaskebæk».
På vinteren bodde de i den nyoppførte villaen på Flaskebekk, mens sommerne ble til-

DS Expedit i Sandefjord 1913
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get av Akers mek. verksted for egen regning som «No 53». Siden dette var verkstedets byggenummer fikk den dette spesielle
navnet. Båten var 80,0 fot lang 14,3 fot
bred og stakk 3,5 fot dypgående.
Verkstedet og den nyetablerte dampskipsekspeditør Holger Fischer i Christiania,
satte i 1870 båten i rute Christiania – Moss,
med kaptein kaptein I. Wexsahll på broen.
Mandager, onsdager og fredager, klokken
1200, gikk den til Flaskebæk, Drøbak,
Hvidsten, Soon og Moss. Som vi ser var altså
Flaskebekk det eneste stedet på vestsiden
av Nesoddlandet som hadde regelmessig
annløp av en rutebåt i 1870 og 1871.

«Fredheim» – stedet der Carl Gulberg Bakke bygde og bodde

brakt på øya Ildjernet som de også eide.
Rett nord for Carl Gulberg Bakke sin eiendom «Fredheim» lå den tidligere husmannsplassen «Flaskebekkbråten». Det må
her bare innskytes at denne formelt hadde
tilhørt Nesoddtangen gård.
Den første rutebåten vi har dokumentasjon
på har anløpt Flaskebæk brygge, hadde det

intensigende navnet «NR 53».
Dette var så tidlig som i året 1870, hele to
år før det ble anlagt vei fra rodeveien oppe
mellom
bondegårdene
Berger
og
Skoklefall, og ned til det vi kjenner som
Flaskebekk brygge.
Den var helt ny denne passasjerbåten, byg19

To sommersesonger gikk den innom
Flaskebekk brygge før den ble solgt,
omdøpt «Vesta» og begynte rute mellom
byen og Askerlandet.
Var det på grunn av denne første båtruten
at eieren av Søndre Skoklefall gård og Carl
Gulberg Bakke ga fri grunn til vei fra gårdene deres ned til Flaskebekk brygge?
Carl Gullberg Bakke fikk altså oppleve at
det kom regelmessig rutebåt til en brygge
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ved hans hjem, han fikk også oppleve at
det ble bygget en vei oppe fra rodeveien
og ned til sitt hjem. Carl Gulberg Bakke
døde 26. desember 1875. Enken ville så
selge hele den store eiendommen og flytte
til deres sommersted på Ildjernet. Allerede
14 dager etter mannens død averterte hun
hesten deres til salgs. Men på våren 1876
setter hun inn følgende annonse:
«Eiendommen Flaskebæk tilhørende enkefru Bakke og beliggende på Næsoddens
vestlige skraaning mot Christianiafjorden
henved 1 mil fra byen er til salgs. Dets areal
er 900 a 1000 maal med vandlinje av 3500
alen. Den har 30 maal dyrket jord og endel

DS Vesta som gikk i to sesonger
som «Nr. 53”».

skov. Det finnes et større og smukt innredet
vaaningshus med tilhørende uthus og to
mindre.

Kavringen som danner en god havn kan
medfølge"

Eiendommen der ved sin smukke beliggenhet egner sig særlig til sommeroppholdsted
kan til dette øiemed selges i parceller.
Paa grund av sitt omfang og beliggenhed
vil den også være skikket til Fabrikkanlegg
som utkrever større plads. Paa eiendommen er det isdrift fra et stort tjern og der
findes 2 ishus for tiden fylte. Holmen

Vi hører nå at isdriften så smått hadde
kommet i gang og nå begynte også osloborgere snart å kaste sine øyne på stedet.
Så går det litt over ti år før vi hører om
neste rutegående fartøy som anløper en
brygge i Flaskebekk. Sommeren 1882 kan vi
lese avertissement om at dampskipet
20

«Alpha» går med «Landstedsbeboere på
Øerne og t.o.m Flaskebæk på vestsiden av
Næsodden».
I 1884 begynte man med fast rutetrafikk
mellom hovedstaden og en brygge på
Flaskebekk.
Når jeg med vilje bruker ordet «en brygge på
Flaskebekk» så er det fordi stedet Flaskebæk
strakte seg fra der Nordveien nå går, helt til
forbi nåværende Sjøstrand brygge.
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Hvorfor i 1884? – Jo, like før jul i 1883
hadde Kristiania Iskompagni kjøpt den søndre delen av den store tomten, isen fra
Flaskebekktjernet ble i mange år en stor
eksportartikkel ut i den store verden. Det
kom mange arbidere hit i denne perioden,
og man kunne også leie seg inn hos de få
fastboende på denne tiden.
Dampskipet «Expedit» het passasjer- og lastebåten som nå begynte en rute på
Flaskebekk, ja den gikk helt til Drøbak.
Etter Flaskebekk var den innom Ildjernet
hvor enkefru fru Laurentia Bakke bodde.
Hun hadde flyttet fast hit etter mannens
død i 1875.
Dampskipet «Expedit» gikk videre fra
Ildjernet til Steilene, Fjellstrand, Spro,
Grisbo (nåværende Fagerstrand), Degrud
og Drøbak. En av sommersesongene endatil innom Granerudstøa (ved Svestad brygge) og øya Langåra (i dag Søndre Langåra).
Både på Fjeldstrand, Spro, Grisbo, og
Degrud var det store isanlegg. Det er derfor grunn til å tro at noe særlig sommergjester var ikke med denne rutebåten, men
det skulle snart ta seg stort opp.
«Expedit» var bygget i 1867 ved det sven-

ske verkstedet Lindholmen mek. Verkstad i
Göteborg. Den var bare 44,47 brutto reg.
tonn, 62,2 fot lang-13,6 fot bred og 5,0 fot
dypgående.
Fra den ble bygget så gikk den i mange
ulike ruter her i fjorden; 1867: Rute
Kristiania–Drammen/Svelvik–Horten og
Kristiania-–Drøbak–Rødtangen–Holmsbu–
Svelvik. Det var på sommeren den gikk
innom Nesoddlandet, mens den om vinteren gikk til Moss og Vrengen.
Etter sesongen 1890 ble den lagt ut for salg
og nå skulle den ikke lenger dampe ut til
vår halvøy. I 1929 kom den tilbake til Oslo,
fikk nytt navn «Brønnø» og for et par sommersesonger satt i rute Oslo–Brønnøya på
Askerlandet.
På slutten av 1880-årene begynte mer og
mer uparselleringer av tomter på
Flaksebekk, særlig fra 1888 og fremover, så
hurtig gikk dette at man stiftet eget
Flaskebæk Vel i 1894.
Da «Expedit» sluttet i 1890 så gikk sommergjester snart sammen for å stifte et nytt
dampskipsselskap - det kom i 1892 og fikk
navnet Næsoddens Dampskibsselskab.
21

VI KAN
TILBY:
• Tilhengerutleie
(åpne og lukkede)

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

Statoil Service Flaskebekk
Telefon 66 91 15 57
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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

Denne annonseplassen
koster kr. 990,- + mva
per utgave i 2013.
Rabatter ved bestilling
for hele året (4 utgaver).

FJELLSTRAND

Biopat • Soneterapeut
Massasjeterapeut

Jorun Karlsen
MNNH

• Juleblomster
• Julepynt og gaver
• Juletrær og julenek
• Bjerkeved og
blandingsved
Velkommen
til en hyggelig
julehandel
Bråtenveien 37, Fjellstrand
Tlf 66 91 80 48
Vi bringer på Nesodden
og nordre Frogn
mandag – onsdag 10-17 • torsdag 10-19
fredag 10-17 • lørdag 9-15
søndagsåpent i desember : 12-17
fra 10. desember: hverdager 10-19 • lørdag 9-17

22

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

Dame- og herrefrisør
Sol- og Fotterapi
Farge, klipp, striper, designfarger,
økologiske farger, klassiske farger.
Vipper- og brynfarging, forming, voksing.
Voksing av legger.
Påsetting av vipper for én kveld,
oppsetting, glatting, krølling, føhn, styling.
Hull i ører, nese og navel.
Salg av øredobber uten nikkel
Titan/plast, navelsmykker.
Geleneglelakk - varer i opptil 3 uker,
herder i uv-lampe.
Kurmeny + vask og dyprens, massasje.
KMS • Joico • Idvoks • OrganicSystems
HHSimonsen • Blomdal.*
mandag, tirsdag og onsdag: 9-17,
tordag: 10-19, fredag: 9-16, lørdag: 9-13

Bjørnemyr Senter, Tosletta 44, 1453 Bjørnemyr,

Telefon: 66 91 81 81 • www.haarsenteret.no
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Nesodden Historielag

Folkevandringens tid er ikke forbi. I regi av Nesodden Historielag vandres det på kryss og tvers av Nesodden.
På gjengrodde stier, og som her, langs Strandpromenaden.

23
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Thor Eggen glemmer aldri da han som ordfører gjenåpnet brygga
etter orkanen som ødela både den og Strandpromenaden.
Orkanen kom den 16. oktober i 1987 og det var først i 1991 at
Flaskebekk Vel og Flaskebekk Fiskesalgslag kunne feire restaureringen, og gjenåpningen.
Det var århundrets fest!

Åsta Eggen har gått en god skole hos sin offisersmann. Hun kommanderer og leder troppene med myndighet og stil, og peker ut
himmelretninger og severdigheter. Gutta lar seg villig lede.

Velkommen til

kinesisk og norsk mat
både før og etter jul
Alle
rettigheter

Bordbestilling/take away: tlf. 66 91 48 20
tirs – tors: 15-24 • fre - lør: 15-01 søn- og helligdager : 13-22 • mandager stengt
25

Signalen-0412_Layout 1 02.12.12 21:29 Side 26

Batteriferge!

Verdens første batteriferje skal seile for
Norled i Sognefjorden. Ferja skal bygges i
alminium, og er katamaranferje. Ferja skal
bygges på Fjellstrand i Hardangerfjorden.
Norled tar i 2015 over driften av ferjesambandet Lavik - Oppedal i Sognefjorden.
Dette sambandet binder sammen E39 på
begge sider av Sognefjorden. Det er altså
her batteriferja skal settes inn når den er
ferdig bygget.
For å få til dette prosjektet er det mange
kloke hoder som har slått seg sammen. Det
beste fra norsk, fransk, kanadisk og kore-

ansk teknologi er brukt. Kombinasjonen av
disse teknologiene gjør dette prosjektet
helt unikt. Det trengs selvfølgelig god
infrastruktur på land, strømnettet må være
på plass ved ferjelemmene, rett og slett
fordi ferja skal lades hver gang biler og passasjerer skal av og på.
Så brukes i tillegg LED-lys med sensorer,
kun manuelle dører osv. for å spare energi.
Kommunikasjonssystemene om bord skal
lades ved hjelp av solcellepaneler.
Verden første batteriferje blir 80 meter
lang, nesten 21 meter bred, kan ta med 360
26

passasjerer og 120 biler.
Det beste av alt; 0-null i lokale utslipp.
Kanskje noe å tenke på også i Oslofjorden?

Mandag - Fredag 7–17
Torsdag 7–18 • Lørdag 9–14
Linnebråteveien 181, 1455 Nordre Frogn
Telefon 64 93 91 94 • post@gulbjornrud.no
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Bønder i by’n

som Stilton og Roquefort Papillon.
På Rådhusplassen fikk vi smake både på den
og utallige andre lekkerbiskener.
Det er bare å glede seg til neste års
«Matstreif».
Nesoddbåten legger til midt i matfatet.

Interessen for lokal mat er enorm, og folk er villige til å betale for kvalitet.

Rådhusplassen var full av bønder i midten
av september.
Interessen for lokal mat er voldsom, 117
boder var på plass og bortimot 200 000
besøkende var innom.

Norge er ikke lengre bare et «pottitland», vi
er blant annet en ostenasjon.
Bedriften Tingvollost er verdensmester i ost,
i klassen for blåmuggost, og slo ut giganter
27

Julian (snart 5) hadde tatt båten til byen for
å gå på Matstreif. – Litt slitsomt, uttalte smårollingen, – men mye godt å spise.
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Afternoon Tea!
Velkommen til Café Christiania
mandag til lørdag mellom klokken 12.00
og 17.30 for ekte britisk Afternoon Tea!
Nedre Vollgt. 19,
inng. Stortingsgaten
Telefon: 22 01 05 10
bordbestilling@cafechristiania.no
www.cafechristiania.no

Følg oss på facebook.com/cafechristiania
28
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Pensjonistturen

Kaptein Tor Kolstad er født og oppvokst på
Killingen, han har seilt for Wilhelmsen og
Fred Olsen, og drevet "bugser og bjerging"
på Gressholmen. Nå kjører han nesoddbåt,
og stortrives med det.

Fra venstre: Kaptein Tor Kolstad, maskinsjef Bjørn Erik Vaage, matros Herbjørn Jensen og
matros Joakim Holand. I midten står Fredrik Gervad og Stina Jensen. Fredrik har vært med i alle
år. Stina var med for første gang. Hun var med pappa på jobb. Hele mannskapet stiller opp og
jobber gratis på "Pensjonistturen". Norled bidrar med båt og bunkers. En flott tradisjon.

29

Tor Kolstad blir øm i blikket når vi passerer
Heggholmen fyr, det første fyret i Oslo kommune. - Det var en fisker som het Iversen,
som bodde her, og fikk i oppdrag å tenne et
lys i vinterhalvårert, forteller Tor. Lyset ble
tent, og Heggholmen fyr var et faktum.
Fyret er en sentral del av "skipsløpet" hvor
mesteparten av tonnasjen til og fra Oslo går.
Det andre "løpet" er "Dynaløpet" hvor
nesoddbåtene går til daglig.
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Bor du på Nesodden?
Da kan du bli med å teste billettkjøp på ruter.no
Ruter tester nå billettkjøp på nett. Etter at kjøpet er fullført henter du billetten på
et av våre hentepunkter. Nesoddtangen vil bli hentepunktet nærmest deg.
Slik fungerer det:
Kjøp billetter eller
reisepenger på
ruter.no.

1

Last ned billetten/
reisepengene i
reiskortet ditt ved et
av våre hentepunkt.

2

Hentepunkt

Når billett eller reisepenger
er lastet ned i kortet,
aktiverer du billetten
på vanlig måte når
du reiser.

3

For mer informasjon, se ruter.no/pilotprosjekt

30
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Sørenga boligkompleks. Før var det Fred Olsens hovedkai, i fremtiden blir det kanskje
anløpssted for nesoddbåtene.

Tor har saltvann i årene, og Indre Oslofjord
i hjertet, farvannet kjenner han som sin
egen bukselomme.

Årets båttur gikk av stabelen i nydelig høstvær i midten av september, om bord i gode
gamle Huldra.

De siste 6–7 årene har han tatt med seg
Lions og Nesoddens pensjonister på båttur,
en tradisjon som har vart så lenge at ingen
kan huske hvor lenge.

Det ble et hjertelig gjensyn for mange.
Årets «Pensjonisttur» i regi av Nesodden
Lions ble en innertier!
31

Ingen båttur uten Fredrik Gervad som "utlodder". Han trekker og tildeler gevinster i
fleng, med morsomme kommentarer og hilsener fra alle som har donert gevinstene.
Lions er Nesoddens næringsdrivende stor
takk skyldig for de flotte gevinstene.

post@signalen-da.no
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Fra Paulsenkaia (til venstre) går det bro over til Sørenga. Her ble det losset kull i sin tid, og her
lå Nyland Øst. Fortsatt renner Akerselva ut her, men nå er den ikke lengre skitten og grå. All
forurensende fabrikkvirksomhet er borte, og man kan bade fra Paulsenkaia og Sørenga.
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Fredrik Gervad elsker båter. I 36 år satt han
i styret i AS Nesodden-Bundefjord
Dampskibsselskap hvorav de siste 11 som
styreformann. Nå reiser han fortrinnsvis på
cruise med RCCL's Voyager of the Seas. Det
er favorittbåten. Fredrik hadde fått skipet
til Oslo i anledning Lions sin tur for
Nesoddens pensjonister, og inviterte like
godt samtlige med på tur til neste år.
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I hummerteina

ta bena fatt.
Spaserturen
opp Kneika og
ned Utsiktsveien til
Tangenbrygga er en praktfull tur, og gjengen tok det hele med godt humør.
Hummerfiskeren har derimot grunn til å
deppe. Teiner og fangst ble tatt opp og
beslaglagt av Havnepolitiet, og det sies at
større hummer har det aldri blitt fanget i
Indre Oslofjord!
Moralen er: Ikke sett hummertiner utenfor
en nesoddbåtbrygge!

I fjor fikk Baronessen en hummerteine i
propellen. Noen hadde satt en teine litt for
nærme land på Tangenbrygga, og tauet
satte seg dønn fast rundt propellakslingen.
Dykker måtte tilkalles, og det ble en dyr
affære.

I år hadde en hummerfisker satt teiner rett
utenfor Flaskebekk brygge, og Baronessen
tok ingen sjanser.
Flaskebekkingene, både to og firbente,
måtte slukøret se at båten kjørte forbi, og
33

Gjengen på vei opp trappene, som gjerne skulle ha sagt hummerfiskeren et par sannhetsord.
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Skaperverket
Hun har skapt to praktfulle gutter og sin
egen arbeidsplass Skaperverket Arkitekter,
der hun jobber sammen med sin søster
Tone Aminda Gøytil Lund.
Flaskebekkjenta Hanne Amalie Gøytil Lund
hadde ikke peiling på hva hun skulle bli,
men havnet på Arkitekthøyskolen, og angrer ikke et sekund på det.

Advokat, diplomat
eller antropolog
– Jeg var litt inne på advokat eller å jobbe i
UD, men hadde egentlig ikke peiling på
hva jeg ville bli, forteller jenta som endte
opp med en Master i arkitektur.
– Jeg var flink i matte og likte å tegne og å
være kreativ, og da jeg så en TV-reportasje
om Arkitekthøgskolen i Oslo sa det pang.
Det var arkitekt jeg ville bli, og i 1999 var
jeg ferdig utdannet. Yrket mitt er spennende, og i stadig utvikling, det er som å
legge et puslespill hver gang jeg tar fatt på

et nytt oppdrag. På Hellvik har jeg tegnet
et hus hvor vi tar i bruk moderne teknologi
og miljøvennlige løsninger. Regnvannet
samles opp og brukes til spyling av toalettene og hagevanning.
Huset skal få egen vindmølle og solceller,
alt tilpasset terrenget og eiernes behov.
Ellers går det i alt fra eneboliger og tilbygg
til garasjer. Garasjer, som jeg sammen med
en barndomsvenninne, har laget et standard konsept for.

Follogarasjen
Våre garasjeløsninger kan tilpasses ethvert
behov, men er ikke en ferdiggarasje, den
kan videreutvikles etter kundens ønske.
Det kan for eksempel være dobbel- eller
enkelgarasje, med bod eller uten.
Garasjene bygges i mur og kan dermed lett
terrengtilpasses og våre standartegninger
gjør søknad- og byggeprosessen enklere.
34

Arkitekt Hanne Amalie Gøytil Lund tegner
hus og rekkehus på Nesodden

Når jeg tegner i 3D får jeg ofte god hjelp av
min sønn Aksel (11). Han har allerede
bestemt seg for å bli produktutvikler, ingeniør og verdens beste regissør, intet mindre.
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NB: Rutetidene er klippet direkte fra Ruters
tidtabeller på nettet. Vi tar derfor forbehold
om eventuelle endringer og feil på disse

JULERUTER NESODDBÅTENE 2012
601

716

Nesoddtangen - Aker Brygge

Nesoddtangen - Lysaker

256
Aker Brygge - Slemmestad - Vollen

ÅPNINGSTIDER EKSPEDISJONEN:

Mandag 0830–1700 Tirsdag–fredag 0830–1600
VENTEHALL:

Mandag–torsdag 0600–0045

Fredag–lørdag 0600–0130

35

Søndag 0600–0030
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Julegavebutikken Jernia
Party-sett - 3 deler
1,8 - 2,5 og 3,5 liter + grytekluter
Pris kjøpt løst ordinært kr 2796,–

1199,TANGEN NÆRSENTER - TLF. 40 00 59 54
MANDAG TIL FREDAG 09.00-20.00 • LØRDAG 09.00-18.00

36
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Vinteren
så ille ...
Nå krypererviikke
innendørs
igjen ...
... utepeisen er tent og gløggen er varm!

&
$"

%%%

#!

Velkommen innom!

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

PÅ

G R A N H O LT

m
rree oom
e
e
d
d
r
r
e
e
m
Tangenveien 129 • 1450 Nesoddtangen
m
m
DDrrøøm
m
m
o
o
n
n
e
e
t
t
Tlf. 66 91 12 83 • post@rungnapa.no
rdd uu
eett jjuulleebboor nneellllee?? MANDAG OG ONSDAG 14-23 • TORSDAG-LØRDAG 12-01
sjjoo
ddeett ttrraaddiis ossss!! SØNDAG 12-23 - TIRSDAG STENGT - KJØKKENET STENGER KL. 21
so
www.rungnapa.no
BBeessttiillll hhoos
Slamsuging-Høytrykkspyling
Rørinspeksjon
Rensing/kontroll
av oljetanker
DØGNVAKT
Tlf. 66 96 55 00
Kløftaveien 100,
1454 Fagerstrand
post@sandnes-transport.no
www.sandnes-transport.no

Du kan laste ned
mange tidligere
utgaver av Signalen
fra vår hjemmeside:

www.signalen-da.no
38

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

ved Jan-Erik de Bruyn Lundby

de skal se så bra ut. Det er i vår interesse at
de skal være slik. Vi er der opptil 14 timer i
døgnet på jobb og de som ikke bor i nærheten er ombord i ferjene 24 timer i døgnet
opptil to uker i ett strekk. Og med over
3000 gjester pr ferje hver dag ønsker vi selvfølgelig at båtene skal fremstå skinnende
og innbydende. Det regner vi med at alle
våre passasjerer også ønsker, selv om svært
få er ombord mer enn én time i døgnet.
Vær så snill, hjelp oss med å holde båtene
like fine som de er i dag også de neste 15
årene. Det koster kun 15 sekunder pr. tur.
Jeg nevner i tur og orden; søppel i søppel-

Hverdag
En billettørs hverdag kan være mange oppog nedturer. Men mest av alt trivelig. Vi har
så mange hyggelige passasjerer innom
båtene hver dag – og hvis vi har tid rekker
vi til og med å slå av en hyggelig prat med
flere.Og de fleste jeg kommer i prat med er
imponert over at båtene etter over tre år
fremstår som nye. I tillegg til at et vaskebyrå gjør en kjempejobb med med vasking,
gjøres det en stor jobb fra oss på dekk for at

Billettør Glen Åge Rødland
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kurvene, aviser i returkassene, dopapir i do,
og som et siste hint. Vi har til og med
dobørster på alle toalettene! Vi på dekk har
ikke alltid mulighet til å rydde etter dere, vi
er bare det lovpålagte mannskapet og sikkerheten må selvsagt prioriteres.
Så juleønsket vårt er: Hjelp oss med å holde
båtene ryddige, så kan vi holde de øvelsene
som skal til, foreta utvendig renhold og
holde maskineriet i orden.
Med ønske om god jul og et godt nytt år til
dere alle.
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Økologiske og
naturlige varer
av høy kvalitet

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

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

Spahusets massasjebad og svømmebasseng
Vi er spesialister på utendørs spa, svømmebasseng og grillhytter.
Vi har lang og bred kunnskap innenfor alt som har med spa,
svømmebasseng, vannkjemi og bassengutstyr.

Velkommen l

din miljøbukk på Nesodden

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

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

Les mer om oss på: www.spahuset.no
40
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Spennende publikum
av Knut I. Tønsberg

Blåsekvintetten Ennui fra Norges Musikkhøgskole stilte en hustrig novemberdag
opp på nesoddbåten. Fem unge musikere
stilte seg opp mellom trappene og plutselig kunne passasjerer og mannskap høre de
vakreste 1800-talls toner av Franz Danzi.
– Lærerne sier vi må spille for folk og finne
publikum som kan inspirere oss, sier Bjørg
Bjrànsdottir fra Island. Og slikt publikum
fant de nettopp på nesoddbåten, både fra
byen og fra Tangen. De fem spilte begge
veier. Det ble musikkstykker av Danzi og
Hindemith.

Fra høyre Björg Brjánsdóttir (fløyte), Joar Henriksen (klarinett), Tea Tuhkur (fagott) , Nicolai
Heuer (horn) og Mariya Carpinets (obo).

41
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Velkommen
om bord!

Vi ønsker alle våre passasjerer
en riktig god jul
og et godt og fredelig nytt år!
42
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Trygg bilpleie
Km-service for
alle bilmerker
Tekniske reparasjoner,
bilelektro
Oppretting, lakkering,
polering
Deler, rekvisita,
leiebil
Periodisk kontroll,
EU-kontroll
Matros John Jacobsen fra mannskapet
synes innslaget satte en ekstra spiss på vakten hans denne formiddagen.
- Vi følte passasjerne og mannskapet var
positive. Det ble en spennende stemning.

Både akustikken og atmosfæren om bord
var god, sier Bjørg.
Navnet på blåsekvintetten Ennui er satt
sammen av landene de fem kommer fra:
Estland, Ukraina, Island og de to gutta fra
Norge.
43

Midtveien 71
1458 Fjellstrand
fagerhoe@online.no

Tlf. 66 91 85 62
Faks 66 91 85 57
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Velkommen til

Follo Byggtjeneste as
HÅNDVERKERFORMIDLING

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

NY ARKITEKTTEGNET GARASJE TIL VÅREN?
Vi tar jobben fra byggesøknad til
ferdigstillelse i samarbeid med
Skaperverket Arkitekter og
skreddersyr garasjen etter ditt
behov!
Pris fra 150.000,–
Ta kontakt på tlf 48 14 55 50 eller post@follobyggtjeneste.no for nærmere avtale om gratis
befaring og et uforpliktende tilbud!

www.follobyggtjeneste.no
44
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Pensjonistuniversitetet U3A på Nesodden
«Man lærer så lenge man lever» sier et
gammelt ordtak. Ny forskning viser dessuten at «de små grå» fornyer seg dersom de
blir stimulert.
«Use it or loose it» sier et nytt ordtak om
hjernen, og hjernen bruker man i
Universitetet for den tredje alder på
Nesodden.

«Nordlyset
- en kilde til inspirasjon»
Tittelen på programmet var velvagt, og
foredraget utenomjordisk. En professor og
to kunstnere ga «studentene» en ExtraTerrestrial opplevelse. Det var bare E.T. som
manglet, men legger man godviljen og fantasien til grunn kan man kanskje finne spor
av ham i Frans Widerberg sine bilder. Hans
svevende ryttere og mennesker er inspirert
av nordlyset, og solnedgangene på
Flaskebekk. Der har kunstneren feriested
og atelier, og der har både han og sønnen
Thomas blitt inspirert av lys og nordlys.
Tittelen på foredraget var velvalgt, tilhørerene satt som tente (nord) lys, og det var
ikke et ledig sete i forelesningssalen.

Vanvittig vakkert
– Nordlyset er vanvittig vakkert, sier
Thomas Widerberg, – et naturfenomen
som har fascinert mennesker siden tidenes
morgen. I løpet av én natt tok jeg 3 000 bilder, alle med sitt eget uttrykk, og sin gen
lyd. Samene har et eget ord for nordlys,
ordet betyr det hørbare lyset. Når man
befinner seg langt inne på Finnmarksvidda,
uten et elektrisk eller annet menneskeskapt lys i mils omkrets, skjønner man hvor-

for. Lyset har en knitrende lyd som når man
river over et stivt papir, eller fra et seil eller
flagg som slår i vinden. I gamle dager forbandt man nordlyset med dans, og på
1500-tallet så man på det som et varsel om
krig og uvær.

«Reisen til Julestjernen»
Professor Alv Egeland har forsket på nordlyset i over 30 år, og er en av de fremste
ekspertene på fenomenet i hele verden.

Styret i U3A på Nesodden: Jan Stenberg, Arnhild Løken, Carina Jahr, Tove Alvestad, Ida Subdal
og Karl Rogne, Beate Langrind står foran i midten.

45
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Ida Stubdal er styreleder i U3A. Her diskuterer hun nordlys med Thomas Widerberg

Han tok forsamlingen med på en spektakulær reise ut i verdensrommet, og fortalte at
i år har vi en unik sjanse til å se nordlyset.
Solen er inne i sin 24. solsyklus og fra 12.
desember til 12. januar vil vi kunne se naturens fyrverkeri. De beste er selvsagt å ta
første fly til Alta når Meterologisk Institutt
melder om klarvær og nymåne på vidda,
det nest beste er å gå langt inn i nord- eller
nesoddmarka. Den neste sjansen (solsyklu-

Rytter i nordlyset
Rytter i nordlys av Frans Widerberg,
serigrafi håndkolorert, 195 x 200 cm,
opplimt på aluminiumsplate.

46
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sen) oppstår først om 11 år. Først da vil forholdene være like gode for å se det vakreste som finns utenfor jorden.

Solar Heliosphere Observatory
(SoHo)
Søker man på SoHo på nettet, kommer
man inn på en av NASA sine hjemmesider.
Der finner man fortløpende informasjon
om aktiviteten på solen, vær og vindforhold, og man kan bestille flybillett til Alta i
forhold til det. Det gjør Thomas Widerberg.
Han er inne på hjemmesiden hele tiden, og
har en egen «app» som vekker ham om
natten dersom forholdene er optimale. Da
reiser han sporenstreks til Alta og kryper
ned i soveposen sammen med sitt kamera.

- Nå reiser vi til Andøya for å studere nordlyset
på nært hold, sier Kirsten Norvik, Marianne
Fosaas, Lisen og Egil Oldevik etter foredraget.

U3A Nesodden
pensjonistuniversitet
U3A (Universitetet for den 3dje alder)
er en forening for pensjonister og andre
over 60 år som er interessert i å lære
mer om verden og seg selv, og å dele
kunnskap og erfaring i sosialt samvær.
De første U3A-foreninger ble dannet i
Frankrike, nå finnes de i en rekke land. I
Norge er det mange lokalforeninger
som driver selvstendig, men også i samarbeid med andre.
U3A Nesodden ble stiftet 11. oktober
1993 og har i dag 176 medlemmer.
Møter avholdes annenhver torsdag
– ca 10 ganger om våren og 8 ganger
om høsten. Det vises til informasjon om
dette på nettsiden. Møtene foregår i
Samfunnshuset, Tangen på Nesodden
og starter kl 11.15. Foredragene
begynner kl 12.00.
I tillegg til foredrag har foreningen
utflukter til interessante steder og
tilbyr muligheter til reiser, teaterbesøk,
lesesirkel m.m. etter medlemmenes
ønsker.
Medlemskontingenten er p.t. kr 350,–
per år.

Frans Widerberg demonstrerer svevende mennesker, ett av hans favorittmotiv, for professor Alv Egeland og et fullsatt samfunnshus

Det var en sterk trio som holdt foredrag om
nordlyset. Professor Alv Egeland, Thomas og
Frans Widerberg
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Trioen Alv Egeland, Thomas og Frans
Widerberg skal på tur til Andøya
Rakettskytefelt/Norsk Romsenter 18–22
august, sammen med Erik Tandberg og
Seniorsaken. Vil du også være med?
Kontakt Tore Henning Larsen på telefon
908 66 705.
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LØSNING I FORRIGE NUMMER: NYT HØSTENS FARGER

Vinneren av kryssordet i forrige nr er:
Lars Thingelstad,
Nesoddtangen, som får et
gavekort hos vår annonsør Røtter,
på Tangen Nærsenter.

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 14. mars 2013.

SETNINGEN ER:

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

Vinneren av kryssordet,
vil få et gavekort på
kr

500,–

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

som kan brukes hos vår annonsør

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

Nuvo, herreklær

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

på Tangen Nærsenter
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Velkommen til Kavringen
båtplasser
•
vinteropplag
•
kranløft
•

DRIVSTOFF

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

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

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

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

Spiskammerset Selskapsmat AS
Telefon 66 91 60 15
post@spiskammerset.no
www.spiskammerset.no
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Snart kommer Ruters egen mobilapp for billettkjøp!
Første gangen legger du inn ditt
Mastercard eller Visakort nummer. Dette
kan du velge å lagre til neste gang. Så
snart du har bekreftet kjøpet kan du gå
om bord, selv om selve billetten ikke
igangsettes før det har gått to minutter.
Billetten telles så ned, slik at du hele tiden
har kontroll på hvor lenge det er igjen av
gyldighetstiden. Når du går om bord viser
du billetten til billettøren.
Det er lagt vekt på kundeinvolvering i
utviklingsfasen

N

Vi har i utviklingen av appen fått gode
innspill
fra
på
kunder,
sjåfører,
Blindeforbundet og presse, som alle har
vært med på å teste underveis og bidratt
til at løsningen blir vellykket.

I løpet av desember kan du kjøpe enkeltbilletter med Ruters nye billett-app,
RuterBillett
Enkeltbilletten er først ute
Mens politikere, presse og ikke minst

kunder har ventet utålmodig, har vi jobbet
med å få opp en brukervennlig og fremtidsrettet app. Først ute er salg av enkeltbilletter, og neste år vil det også bli mulig å
kjøpe periodebilletter på mobilen.
Det eneste du trenger å gjøre er å laste ned
appen, kjøpe enkeltbillett og gå om bord.
51

Bruk av appen krever ingen registrering
og kan derfor benyttes av alle som har en
smarttelefon. Betalingsløsningen er levert
av PayEx, som oppbevarer alle data trygt
hos seg.
Vi gleder oss tilby denne salgskanalen til
kundene våre!

Ikke
den

I forbindelse med lanseringen vil Ruter
være tilstede på Nesoddbåten!

Belig
koen
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NEI TIL

Ø KO L O G I -

MOMS
KIWI Flaskebekk

7-23

(også lørdager)
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En gammel rutebåt
av Harald Lorentzen

overlevde to verdenskriger. Nå er den flott
pusset opp og er blitt et minne om bl.
annet våre krigsseilere. På Bredalsholmen
er det også andre gobiter, og her finner jeg
en liten bunkerstankbåt som heter
«Setaco». Det er den jeg har trosset regnbygene for å se (20 mintter å gå fra bussen).
«Setaco» har nemlig en fortid i ruten
mellom Kristiania og vestsiden av nesoddlandet. Den har aldri båret ND i skorsteinen, men var en innleiet liten rutebåt.
Utrolig gammel er båten vi snakker om.
Den ble bygget i 1868 ved Kristiansand
mek. verksted og ligger i dag 144 år senere,
bare et «trossekast» unna der den ble bygget. Den gang en helt åpen båt som ble
brukt vesentlig til slepeoppdrag, men som
også kunne ta med seg noen passasjerer.
Det ble eiere i Halden som overtok båten
som bar navnet «Parat».

Regnet kommer i kast inn mot det blide
sørland, men det stopper ikke en «båtfrelst» mann fra Nesodden. Jeg befinner
meg i Kristiansand og er på vei ut mot et
verksted som heter Bredalsholmen. Dette
er et eldorado for oss som synes gamle

båter er noe av det beste som finnes.
Bredalsholmen er et sted hvor man bygger
opp og reparerer veteranbåter. Her har
man de siste årene bygget opp dampskipet
«Hestmanden», en stor lastebåt som tilhørte Vesteraalske Dampskipsselskap og som
53

Etter som årene gikk fikk slepebåten både
styrhus og passasjersertifikat. Rett etter at
vi kom inn på 1900 tallet så finner vi båten
inne i Oslo. Her gikk den i rutefart på
Bygdøy og i sesongen 1907-1908 ble den
leiet av Nesoddens Dampskibsselskap.
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satte sin gjerning som slepebåt, isbryter
og passasjerbåt.
I 1944 var tiden kommet til å forlate
Halden og nå fulgte noen år i Oslo før den
havnet hos Vestfold Kjemiske fabrikk – og
nå ble den muligens bygget om, for helt
fram til 1964 fraktet den tranolje og andre
produkter for fabrikken.
Så ble det Ålesund – og nå etter over 100 år
skiftet den navn til «Finabunker». Det ble
bunkersbåt som ble bruksområdet nå. I
1977 ble den solgt til Stavanger og omdøpt
«Setaco».

Båtselskapet kjøpte snart etter to svenske
passasjerbåter og «Parat» gikk ut av ruten.
Den ble deretter leiet av Bundefjord
Dampskipsselskap for å frakte poteter for
bøndene langs Bunnefjorden, også dette før
selskapet kjøpte en egen båt til formålet.
Mange familier bodde «på landet» om
sommeren, og for å få med flyttelass ut til
sommerstedene måtte man ha båtskyss.
«Parat» var til disposisjon hører vi om i
1910, og i rute til den nye kjeglebanen ute

på Malmøkalven, ja dit gikk den i 1912.
Det manglet altså ikke på oppdrag i fjorden.
På vestsiden var det stiftet et lokalt lite
selskap Flaskebæk og Omegn Trafikk-selskap som gikk i rute Kristiania-Nesoddtangen-Flaskebekk-Kavringstrand. I 1918
leide dette selskapet «Parat» for denne
ruten.
Så bar det tilbake til Halden hvor den fort54

Etter mange år i Stavanger havnet den
gamle båten på Bredalsholmen og man
håper den kan få tilbake sitt opprinnelige
utseende, men det har ikke skjedd så mye
på noen år nå.
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Halloween
Linus og Fredrik

William, Flemming og Isak

Sara, Emily, Ingrid Elise og Haldis Marie

Navnet betyr egentlig alle helliges kveld
(All Hallows Eve) og markeres før feiringen
av Allhelgens dag.
Den har også elementer fra hedenske høstfester og har med seg symboler som står
for mørke og døden.
Det var irske immigranter som tok med seg

den katolske skikken til Amerika, hvor man
tok med seg skumle elementer fra mexikanernes feiring av De dødes dag.
I dag er det handelsstanden som har gjort
feiringen til sin.
De teller i år opp 170 millioner kroner som
vi brukte på «knask eller knep» eller «trick
or treat» som det heter i Amerika.
55

Aksel
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Alltid gratis levering på Nesodden!

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

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

PRISEKSEMPLER:
Canvas på blindramme:

40 x 60
50 x 50
60 x 90

kr. 1040,–
kr. 1060,–
kr. 1715,–

Høykvalitets fotopapir
for selvmontering:

kr. 335,–
kr. 340,–
kr. 525,–

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

SE VÅR HJEMMESIDE FOR PRISER, FORMATER OG BESTILLING!

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

www.glansbilde.no
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Thanksgiving
I USA feires Thanksgiving den fjerde torsdagen i november. Thanksgivinghelgen varer i
fire dager og er den største høytiden i
dagens Amerika.
Det var president Abraham Lincoln som innførte Thanksgiving som nasjonal fridag i
1863, men det var indianeren Squanto som
inviterte til den første høsttakkefesten i
1621.
Han ga de første pilgrimene gode råd, og
blir sett på som festens far. Hovedretten er
fylt kalkun, som serveres med søtpoteter,
potetstappe, saus og tranebærgele. Til dessert serveres det gresskarpai.

Tradisjonen tro samles familier rundt bordet, og helgen preges av stor utfart i trafikken. Feiringen har etterhvert mistet sitt religiøse innhold, men er den eneste felles fridagen for hele landet og den viktigste høytidsdagen, større enn både julen og den
opprinnelige hedenske halloween-festen.
Thanksgiving blir likevel fremdelses betraktet som et uttrykk for takknemlighet for
høstens avlinger og livets goder.
Hos Kjell og Else Liv har festen blitt en årlig
tradisjon, som vennegjengen setter umåtelig stor pris på.

Norgesmesteren i kalkun Else Liv Skaar deler gjerne
sine kalkunhemmeligheter med Signalens lesere.
Hun treffes på tlf. 66912400. Kalkunen er fylt med
stuffing. Else Livs stuffing er delicious!

Kjell og Else Liv Skaar har bodd i San
Fransisco i mange år. Noe av det beste med
Amerika har de tatt med seg hjem. Den årlige «høsttakkefesten» Thanksgiving er det
desidert beste!

Bente Lie gyver løs på kalkunmiddagen.
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Ørnulf Uddå, Aagot Staalstrøm, Unni Bache og
Thor Bjørn Lie forsyner seg av matfatet.
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I[8hW8Whd
UTGIVELSESPLAN 2013:

Kjøp juleklærne hos oss.

Nr. 1 - Vår, 22. mars

Fantastiske klær fra bla:
Memini, Creamie
Wheat og Tina Wodstrup.

Materiellfrist: 8. mars
Ferdigannonser: 14. mars

I

bar n eklær
Åpningstider:
Mandag: 10-16.30
Tirsdag: 10-16.30
Onsdag: 10-16.30
Torsdag: 10-18
Fredag: 10-16.30
Lørdag: 10-15

K a p e l l v e i e n 8 4 , F l a s k e b e k k S e n t e r, t l f : 6 6 9 1 7 3 1 9 , s e b r a b a r n . n o

Vi holder åpent i hele vinter
både for vanlig kos,
konferanser og julebord

Nr. 2 - Sommer, 21. juni
Materiellfrist: 7. juni
Ferdigannonser: 13. juni

Nr. 3 - Høst, 6. september
Materiellfrist: 23. august
Ferdigannonser: 29. august

... og hvem kan konkurrere
med denne utsikten?

Nr. 4 - Vinter, 6. desember
Materiellfrist: 23. november
Ferdigannonser: 29. november
Datoene kan bli endret uten
forutgående varsel.

torsdag, 16-24 • fredag 16-02 • lørdag, 14-02 (mat fra 16)
signalen@live.no - tlf. 6691 8000 • www.signalen-tangenbrygga.no
Private arrangement alle ukedager - ring for avtale!
58

Signalen-0412_Layout 1 02.12.12 21:30 Side 59

Senteroversikt

Velkommen til nytt senter!
Moteriktige briller

Sporty utstyr

mster
Dekorative blo
Deilig

ote
Stilfull m

mat

te sko
Elegan
Læreri
ke bøk
e

r

Post
ker

me le
Morsom
Vinm
onop
ol

Bank

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

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

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

3 TIMERS GRATIS PARKERING I DET NYE PARKERINGSHUSET

•

66 91 01 00
91 73 41 89
66 91 84 03
66 96 39 80
66 91 18 67
03000
66 96 32 00
66 91 13 03
66 91 37 80
92 29 92 33
90 60 01 00
40 00 59 54
46 84 73 43
66 96 18 28
66 91 37 00
66 91 26 00
48 23 19 02
66 96 51 00
67 25 86 00
66 96 30 07
66 96 43 00
66 91 48 84
66 91 10 73
66 91 22 60
66 96 40 40
94 86 07 89
66 91 18 55
45 80 90 40
810 00 710
47 89 27 99
66 96 08 14
90 63 71 00
66 91 26 85
90 71 75 67
04560
66 91 45 00
66 96 57 80
66 91 10 01

www.tangennaersenter.no
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SUKSESSEN TILBAKE!
Spilles kun 10. - 24. januar 2013

LATTERBOMBE
en
Aftenpost

E
FARSD
ME KSER N
URVSISJO
PRE agbladet
D

FARSE
FEST VG

815 52 400

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

