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Nytt baderom??
Frank Nilsen Mur & Flis

ut fører
store og små oppdrag.

Har samarbeid med alle
hånd verkere du vil trenge.

Kontakt oss på mobil:
911 59 160

e-mail: frank@franknilsen.no

Alt i rørleggerarbeid

Mob. 90 72 10 27   runlaur@online.no
www.akriss.no

• Rotfyllingsspesialist
• Allmenntannleger
• Oralkirurg AKRISS

 tannhelse
også kvelds- og
lørdags-
timer  Kapellveien 2, 1452, Nesoddtangen

2 .etg. i Coop Extra-bygget ved Skoklefallkrysset

Telefon
93 27 71 65

BUNAD
Søm • Reparasjon • Omsøm

Tlf. 93 06 39 32

• Jubileum • Konfirmasjon • Bryllup 
• Firmafest  • Lunsj / Møtemat • Event 

Tlf. 4000 1222 • www.spiskammerset.no
Gode matopplevelser!

Nesodden rammeverksted

Høy kvalitet - konkurransedyktige priser - T:940 50 001
Øvre Movei 54 - neegalleri.net - helleiken@gmail.com

Åpningstid: 9-19 (10-17), men ring gjerne for avtale

og
nettgalleri

ADVOKAT SVEIN THALBERG
MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Flaskebekk senter, Kapellveien 84. Telefon 906 71 125

F L A S K E B E K K
7-23 også på

lørdager !

Sommerbutikken.noSommerbutikken.no
ALT DU TRENGER TIL:
• Uteplassen
• Lekeplassen
• Idrettsplassen
• Badeplassen

Tlf. 66 91 73 20 • post@sommerbutikken.no

26200,–Garasjetelt ”Stokke”
3,0 x 4,6m 
 

Stort
utvalg
av
garasje-
og lagertelt

3795,–

REISEPLANER?
Behov for vaksiner?

Bjørnemyr Legekontor 
 Tlf.: 66 91 27 94 / 66 91 27 98  

Adeline Brenden-Veisal
telefon 469 47 369

Varden - Engergihuset • advokat@adelinebveisal.no

Sagstuen Auto A/S
•	 EU-Kontroll	inntil	7500	kg•	 Ta	service	hos	oss
•	 Reparerer	alle	bilmerker•	 Dekk/Felg	service

Tlf: 64 98 98 10
post@sagstuenauto.no
www.sagstuenauto.no

Anleggsgartnertjenester

Graving

Transport og salg av masser

Kranbiltjenester 

NESODDEN EIENDOMSSERVICE

Epost: Oystein@nesoddeneiendom.no
Tlf: 46 80 18 94
www.nesodden-eiendomsservice.no

MAT FRA HAVET!
F I SKEB I L  MED  FLOTTE  F I SKEPRODUKTER
KOMMER TORSDAG 20. AUGUST!
til Flaskebekk v/Nesodden dyreklinikk kl. 12.00–13.00

OLE LØVOLD AS
Mer enn 40 år med fisk og fiskemat

L A N G Ø Y N E S E T  -  6 5 3 0  AV E R Ø Y

Vi har også fiskekaker, 
fiskeball, reker,
seifilet og mye annet ...

6,8 kg torskefilet
pr. kartong kr.

5 kg torskeloins
pr. kartong kr.Tilbud 1250,– 1090,–

Torsk i skiver 139,–
Seifilet 99,–
Kveiteskiver 189,–
Laksefilét  189,–

Lettsaltet uerfilet 139,–
Røkt/lettsaltet torskefilet 159,–
Blandaball/Kristiansundball 145,–
Torskefilet u/skinn 175,–

PRIS
PR.
KILO

Høstens timeplan er klar!
8- og 12-gangers kurs

GR ATI S PRØV E TIM ER *  V EL KOM M EN

www.yoganesodden.no

Gjenoppvåking av datautstyr:
Tlf. 45 52 45 42

MALE HUSET ELLER FASADEVASK?

Ring 920 14 715
for gratis befaring
eller besøk blr.as

Vi har mange års erfaring innen alle 
typer malertjenester 

Male inne?

Ring 982 21 606
for gratis befaring
eller besøk brl.as

Vi har mange års erfaring innen alle
typer malertjenester

Nesodden Sangkor 
SE HER -  lyst til å synge i kor?
Nesodden Sangkor starter opp etter sommerferien
19. august og ønsker nye medlemmer velkommen. 
TENORER ønskes spesielt velkommen.
Kom og sjekk ut hvordan det er å være med i
Nesodden sangkor, da vel!
Vi øver onsdager fra kl. 18.30 til kl. 21.00
på Tangenten, i elevkantinen. 
 

Interessert?
Ta kontakt pr e-post
med  PR-ansvarlig
Karoline Olsen:
karolegg@online.no

EIENDOMSANNONSER
Husk at du som privat-
person både kan kjøpe, 
selge og leie ut boliger 

via vår boligspalte – til en 
overkommelig pris.
post@foreningsnytt.no



Nesodden Nei til EU
Kontaktperson Arne Eriksen

Telefon 47 34 73 04

E-post:  Thodok@gmail.com

Nesodden 
Ballettskole
Vi tilbyr flere stilarter innen dans. 
Årlige elevforestillinger. 
www.nesoddenballettskole.com

nesoddenarbeiderparti@gmail.
com

NESODDEN 
ARBEIDERPARTI
Kontakt  

nesoddenarbeiderparti@gmail.com
Jan Balstad, mobil 91 37 06 18
Følg oss på nesodden.arbeiderparti.no

Finn Jota
FAGLIG / POLITISK RÅDGIVER

Youngstorget 2A, 5.etg.
Postboks 8743 Youngstorget
0028 OSLO

Direkte: 00 00 00 00
Mobil: 00 00 00 00

Telefon: 00 00 00 00
Telefaks: 00 00 00 00

E-post: finn.jota@dna.no
URL: www.dna.no

NESODDEN 
BRIDGEKLUBB
Finn Leiang
tlf. 970 95 077

www.nesoddenbk.com

Bli med i Nesodden MDG!
Kontakt Øyvind Solum 
nesodden@mdg
Tel. 90 99 55 95
www.mdg.no

www.mknesodden.no

 

Vil du bli 
natteravn?
Følg oss på Facebook!
Natteravnene på         
Nesodden

Tlf. 66 91 48 50,
66 96 03 08, 66 91 14 37

KIWANIS CLUB
NESODDEN

  
www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 66 91 85 42
Låvetelefon 97 57 12 38 

www.kiwanisnesodden.no
Lennart Carlsson tlf 93 06 84 52
Låvetelefon 97 57 12 38 

Lions Club Nesodden
Ekelund

Hjemmeside: 
www.lions.no/Nesodden
Kontakt: nesodden@lions.no

HELVIK VEL
Kontakt Mads Block Hellum 

Mob: 95 99 12 01
mbhellum@gmail.com

JAER UNGDOMSFORENING 
EKLUND - Hasleveien 77
Stort festlokale til utleie
Mer infor på Facebook

For spørsmål og utleie: 911 35 998

Kontaktinfo: haslehest@hotmail.com
Les mer på www.haslehest.no eller på Facebook

HELLVIKTANGENS 
VENNER

www.hellviktangen.com

LAG /FORENINGER
PARTIER 

Ekelund Seniorsenter

MANDAGER PÅ EKELUND: 
Trim kl 11.15 – Lunsj kl 12.15

Malegruppe kl.12.30 i underetg.
TIRSDAGER: 

Mat og prat i underetg. kl 11.15
ONSDAGER:

Chi-gong kl. 11.15 fellesområdet ute!
Gubbekjelleren kl 11.00

ta med matpakke - vi ordner kaffe!
ONSDAGER HVER UKE:

kl 10.30 Trim på Breidablikk  
ULIK UKE OPPSTART 26. AUGUST:
kl 11.30: Lunsj – kl 12.30: Bingo           

TORSDAGER PÅ EKELUND:
Bridge kl. 10.30

ta med matpakke - vi ordner kaffe!
FREDAGER:

Mediyoga kl 12.15
Påmelding til Ann Kristin

på tlf: 48137998
Vi kan også tilby

fotsoneterapi på huset
Info og påmelding til Kristin

på tlf: 93424913 
Ved større grupper

deles disse opp ute/inne
for å forhindre smittespredning.

Maks antall
på våre aktiviteter er 20 stk.

Vis hensyn og avstand
og følg retningslinjer som er oppgitt!

Bli hjemme om du er syk!

Kontakt oss på: Tlf: 94797583
anette.yvonne.scott@nesodden.kommune.no

KIRKENE AKTIVITETER

H v a  s k j e r  p å  N e s o d d e n ?

Skjer’a?
Ingenting ...
... håper vi

Hold dere hjemme
og ta vare

på hverandre!

Send oss info om nye aktiviteter
så tar vi det gjerne med i neste utgave!

Årsmøte i
Nesodden

Frivilligsentral
holdes

tirsdag 1. september
kl. 18.00.

Grunnet Covid-19, blir 
det ingen deltakelse 

fra andre enn 
styremedlemmene

og daglig leder.
 

Frivilligsentralen
har åpnet opp for 

aktiviteter med
smitterestriksjoner. 

Velkommen
til ny høst!

 
Nesodden Frivilligsentral,

tlf: 48 45 48 48
post@nesodden.frivilligsentral.no 

www
nesodden.frivilligsentral.no

Nesodden kommunes store kulturfestival har vært 
arrangert 25 år på rad, og profesjonelle kunst- og 
kulturaktører på Nesodden gir hvert år liv og kvalitet 
til Kulturisten. Årets tredelte program dekker et 
bredt utvalg av spennende musikk, kunst og frilufts-
opplevelser for publikum i alle aldersgrupper

Kulturisten Junior 29.08
Tid: Bolk 1: kl.11.00 - kl.13.00,
Bolk 2: kl.13.30 - kl.15.30
Sted: Varden Leir
Kulturisten Junior flytter i år til Varden leir. For at flest 
mulig kan få glede av festivalen kjøres den i to bolker. 
Årets festival er fullpakket med spennende opplevelser 
for barna. Det lusker en pirat rundt på området som tar 
med alle som vil på et magisk tokt – og det blir teater, 
rockekonsert med Trygve Kongshavn, kunstworkshop og 
fotografering. 

Kulturisten Friluft: 19.09 
Tid: 12:00
Sted: Skoklefallsletta og Varden Leir

For første gang arrangeres Kulturisten Friluft. Dette er en 
vandrefestival fra Skoklefallsletta til Varden Leir som vil 
ha fokus på bærekraft, kultur, friluftsliv og miljø. På 
reisen vil du få flotte kulturelle opplevelser og turen 
ender på Varden Leir med to konserter. Traseen er på 3 
km og er godt merket. Det vil bli mulighet for å kjøpe 
mat og drikke ved start, underveis på reisen og ved 
konsertområdet på Varden Leir. Startområdet på 
Skoklefall vil være et utstillingsområde med fokus på 
grønn transport, sykkelstrategi og friluftsliv. Her kan du 
også vinne en sykkel og prøve deg på volleyball, skating 
og frisbeegolf. 

Kulturisten Kunst: 26-27.09
Tid: 12:00
Sted: Utenfor Tangenten, Galleri Vanntårnet,
Nesoddparken, Hellviktangen og atelierer og
verksteder på Nesodden

L Ø R D A G 26. S E P T E M B E R KL 12.00 - 16.00
Utstillingsåpning med Guri Guri Henriksen
på Galleri Vanntårnet.
13.00-16.00 - Teaterprosjektet I BOKS skrevet av 
Ingeborg Eliassen. Utenfor Tangenten
17.00 - Utstillingsåpning med Vanna Bowles
på Hellviktangen Kunstcafé
19:00-22:00 - Musikalsk middag på Hellviktangen
Bente Westergaard serverer 4 retter, Siri Torjesen 
(vokal) og Stefan Ibsen Zlatanos (klaver) gir musikalske 
tolkninger av rettene. Billetter 450 kr gjennom ticketco.

S Ø N D A G 27. S E P T E M B E R
1200 - Utstillingsåpning med Sigrid Hynell Fleischer i 
Kunsthallen i Nesoddparken
12:00-16:00 - Åpne atelierer og verksteder i Nesoddparken
12:00- 18:00 Kunstnerløype med oppsatte busser 
kuratert av Nesodden kulturråd.

Program: www.kulturisten.no
Følg gjerne «Kulturisten» på Facebook. 

DEN NORSKE 
KIRKE

Søndag 23. august
Gjøfjell kirke kl. 11.00

Gudstjeneste ved Kristin Bugge 
Heilo og Ingeborg Christophersen

 Skoklefall kirke kl. 11.00
Gudstjeneste Ved Eva Kirkemo 

og Torbjørn Eftestøl

 Onsdag 26. august
Skoklefall kirke kl. 19.30
Ungdomsgudstjeneste ved 

Eva Kirkemo
www.nesodden.kirken.no

Utleie av menighetshusene:
Gjøfjell (Killingmo, 93032370)
Nesodden (Tronvik, 92051089)
Skoklefall (Wehmer, 91734369)

NESODDEN HISTORIELAG
Vi ønsker velkommen til «Åpen dag» på 
Fundingrudhuset
søndag 23.08. kl. 12.00 – 15.00.
Vi har en flott utstilling med bilder av
Nesoddbåtene, slektshistorier om gamle
nesoddfamilier og et hyggelig gammelt hus!
I tillegg er «Den historiske hagen» ryddet og 
fin, med interessante planter og urter.
Gartner Else vil være tilstede i hagen.

Velkommen! - STYRET



Malerfirma

SAMCOM AS
Inn- og utvendig malerarbeid

Vi gjør din bolig vakker!

Tlf. 99 37 39 99
www.samcom.no – post@samcom.no 

Tlf. 99 37 39 99
www.samcom.no – post@samcom.no 

ARBEID UTFØRES

Tidligere Crawfurd og Grønvold AS

• NYBYGG

• TILBYGG

• PÅBYGG

• REHABILITERING

• TAKARBEIDER

• VINDUER

• DØRER

• VÅTROM

Ta kontakt for gratis befaring og tilbud (komplett med alle fag)

Tlf: 98 20 20 00 • E-post: post@mesterbedriften.no
www.mesterbedriften.no • www.facebook.com/mesterbedriften

 Din lokale rørlegger
med døgnvakt!

Tlf. 40 17 13 19

post@optimalror.com

TOTALRENOVERING AV BAD
10 ÅRS GARANTI FOR TETT BAD
Vi utfører også alt innen vedlikehold
av boligen din.  

a40846087
BALNEA AS

post@foreningsnytt.no

• Snekring
• Muring 
• Oppussing innvending
   og utvendig
• Totaltrenovering av bad 
• Vaktmestertjenester 
• Hageservice
• Trefelling

Vi tar store og små oppgaver innen :

Tlf: 41699561 - E-post: byggoghageservice@epost.no
www.facebook.com/grabo bygg og hageservice 

GRATIS BEFARING!

Glansbilde Minigalleri og Rammeverksted er en avdeling av Original as, Grafisk Design og Produksjon
Fjellstrandveien 1 (VED SIDEN AV ANNAS HYBEL)   - tlf. 98 81 06 06 / 92 21 00 65 - post@glansbilde.no

Velkommen til vårt

rammeverksted
på Fjellstrand

M I N I G A L L E R I  O G  R A M M E V E R K S T E D

 

Male Huset? 
Ta kontakt for gratis befaring.
Vi har mange gode referanser.
T: 48671257 - Filip
___________________________

Malearbeid utføres
Vi tilbyr alle typer maleoppdrag 
– utvendig og innvendig. Alle 
overflater fra grunnarbeidet til 
toppstrøket. Vår 5. sesong på 
Nesodden, prøv oss denne 
sommeren!
Vi er ressurssterke og leverer. 
Vi har også gode referanser.
Vi snakker engelsk. 
Ring Kasper 465 69 266
___________________________

Ryddesalg
Gammel høvelbenk.
Elektrisk Flymo gressklipper. 
200 liters eikefat.
Tlf. 91380412.
___________________________

Gir bort aluminiums båtkrybbe 
for seilbåt på 20-30 fot mot 
henting. Ring 94207850 Grete
___________________________

Lite gårdshus/-rom m/strøm 
søkes for kreativt arbeid
og noe sang.
siri.kverndokk@gmail.com
___________________________

Sitter du med en ubebygd 
tomt med fjordutsikt på 
Nesodden?
Da er vi kanskje interessert i å 
kjøpe den for å bygge et hus til 
vår familie på fire (Evt. kjøp av 
utvidbar hytte) Ring/SMS: 
90546972 eller Email: 
karinelunde@live.com
___________________________

Vi tar på oss store og små 
oppdrag. Send en mail til 
Nesodden Hus og Hage as på 
post@nesoddenhusoghage.no. 
Vakttlf, Samir: 95124815.
__________________________

Trenger du hjelp i huset?
Vaskehjelp og flyttevask
Gode referanser 
Mobil: 96670619
___________________________

Lite lyst kontor til leie.  
14m2 sentralt på Fjellstrand, i 
bakkeplan. Arkitekt/regnskap?
Rimelig leie med evnt. 
samarbeid   T. 92 21 00 65
___________________________

STILLAS TIL LEIE fra kr 142,–.
Alle størrelser. Ring for tilbud,
eller besøk nesoddenstillas.no
NESODDEN STILLAS,
tlf 95 22 22 63
___________________________

Vil du prøve
Personlig Trener - PT?
Jeg har 30 - års erfaring med 
løping, sykkel og langrenn og 
har jobbet 20 år som PT. 
Trener 2 - kurs i Friidrett & 
Langrenn/Rulleski og 4 års er-
faring som spinninginstruktør. 
Om du er nybegynner eller 
godt erfaren med trening, så 
har jeg trent alle nivåer. 
Jeg jobber også som løpetre-
ner i Bækkelagets Sportsklubb. 
Vi kan gjerne møtes på Berger, 
som har både skogsstier, løpe-
bane, og sykkel- og rulleskiveier.
Ring gjerne for en gratis og 
uforpliktende samtale om 
trening på inntil 30 min.
Svein Erik - 
tlf/SMS - 9598 4030

Snekkere - spesialister. 
Stor portefølje av prosjekter. 
Kontakt oss for gratis befaring
Smart Building
Tlf: 46379397
___________________________

Erfaren flislegger, maler,
murpusser,
bosatt på Nesoddtangen.
Ta kontakt: ardiani@libero.it
Tel: 948 06 187
–––––––––––––––––––––––––––

Happy Redesign
Omtrekking av møbler, skifte 
av glidelås/putesøm, enkle 
reparasjoner av klær,
Salg av vintage møbler.
T 95231118
pia.mittet@gmail.com
___________________________

Snekker med 30 år erfaring 
innen: takarbeid, vindu/dør, 
fasadearbeid, tilbygg,
terrasse.  Tlf. 45852197
___________________________

Kjellerlokale sentralt, Granholt 
Ca 30 m2 m/tekjøkken og bad, 
perfekt som verksted/atelier/
systue/studio e.l.
kr 3500 pr mnd. T. 99026683
___________________________

Trefelling - 30 års erfaring
Trenger du hjelp med å felle 
trær og eller busker?
Jeg har 30 års erfaring og 
holder til på Fagerstrand. 
Motorsagen min har 18” 
sverd, som betyr at jeg 
kommer meg gjennom så godt 
som alle trestørrelser. 
Ring gjerne for å avtale
gratis befaring
Svein Erik - Tlf: 9598 4030.

SMÅANNONSER

Din lokale hjelper AS
arnelendl@gmail.com Tlf 93861151 

VAKTMESTERTJENESTER OG 
TREFELLING M/FORSIKRING

Fagerstrand Parkett 
& Gulvsliping

Sliping og behandling av alle 
typer gulv.  Gratis prisoverslag.

per-chrl@online.no 
Tlf. 66 91 03 53 / 90 15 11 01

Nye

Elektropartner AS

Prøv en
småannonse!

Det koster
kun kr. 75,–
for 3 linjer



Brann  110
Politi  112

Ambulanse  113

 Legevakt      116117
(nasjonalt legevaktnummer)
Giftinformasjon 22 59 13 00
Kommuneoverlegen 66 96 43 00

 Viltpåkjørsel 02800
 

Krise- og incestsenteret i Follo 
64 97 23 00

Alarmtelefonen for barn og 
unge 116 111

Barnevernvakten
917 19 615

Rødekors – barn og unge
800 33 321

Overgrepsmottak 23 48 70 90
eller 22 03 22 93

(Oslo Legevakt- seksuelt 
overgrep eller voldtekt)

Kirkens SOS 22 40 00 40
Mental Helse 116 123

Tannlegevakten 22 67 30 00 
(Schweigaardsgate 6, Oslo)

Alternativ til Vold Follo
453 95 343

Veterinærvakt Follo
24-timers vakttelefon

64 94 00 40

Hjertestartere:
Alværn ungdomsskole

Bakkeløkka flerbrukshall
Energihuset, Rema 1000

Berger Idrettspark
Bergerhallen

Bjørnemyr flerbrukshall
FIF-huset Fagerstrand

Myklerud skole, Nesoddhallen 
Nesodden judoklubb

Tangen senter (2 stk)
Tangenten (2 stk)

Nesoddtunet sykehjem
Steilene

Fjellstrand grendehus
Nesoddtangen gård

Samfunnshuset
Ekelund seniorsenter

KIWI Flaskebekk
Vardenbakken 97

Nyborgjordet Fjellstrand
Fagerstrand båtforening

Orange Studio, Fagerstrand

Follo Taxi 064 85

 Nesodden kommune
66 96 43 00

Det er skrevet mye om hvilken tiltrekning Nesodden har på personer med kunstneriske preferanser, såvel innenfor 
det skapende som på det utøvende feltet - diktere og billedkunstnere, musikere og scenekunstnere. Men, tro nå ikke 
at historien er fullendt – det er fremdeles ubeskrevne blader i den lokale historieboka.

Jeg regner med at det er ytterst få nesoddinger som uten videre drar kjensel på 
den velkledde unge mannen med sammenrullet dokumentmappe, nypressede 
benklær, blanke sko og med en sigar dinglende mellom velpleide fingre.
At han ikke så langt har havnet mellom de lokalhistoriske permene er jo egentlig 
ganske rart.
Den unge mannen som venter på at Oslo-båten skal ankomme Sørby Brygge en 
sommerdag i 1939, er en av landets, opp gjennom tidene, mest benyttede og 
avholdte orkesterdirigenter gjennom flere tiår; Odd Grüner-Hegge. 
Pianisten, komponisten, dirigenten, operasjefen og samfunnsdebattanten som 
forelsket seg så heftig i Nesodden at han tilbrakte 30 somre på Sørby gård 
sammen med sin familie! I perioden 1931–61 leide familien tre rom i hoved-
bygningen på gården, men i følge datteren, Karen Grüner-Hegge, var favoritt-
stedet til faren Odd, en liten dukkestue på noen få kvadratmeter ca 100 meter 
fra hovedbygningen. 

En toneangivende og ytterst aktiv person i hovedstadens intense musikkliv, 
hadde sikkert behov for stillhet og enkelhet i landlig fred og ro. Noe han fant på 
Nesodden. En liten båttur fra hovedstaden. Velkjente toner også i vår egen tid ...

Odd Grüner-Hegge ble født i 1899, med latente 
musikalske gener. At hans pianistiske ferdigheter ble 
oppdaget av selveste Edvard Grieg i 1906, bidro utvilsomt til å trigge det musikalske 
talentet – såvel det pianistiske som det kompositoriske. Naturlig er det jo at et used-
vanlig musikalsk barn – han ble ofte kalt vidunderbarn – satte pris på selv å få møte 
den berømte Edvard Grieg.  Av hans dagboknotater, velvilligst stilt til disposisjon av 
datter Karen, kan man lese:  

«Beretningen om mine møter med Edvard Grieg må ses på 
bakgrunn av at det er et 6-7 års barns erindringer, men disse 
inntrykk står ennu levende for mig.» 

At Odds mor var den som i utgangspunktet introduserte sin 
begavede sønn for Grieg, skal det ikke legges skjul på. Som 
et ledd i introduksjonen hadde hun vedlagt Odds første lille 

komposisjon, kalt Småtroll. Grieg svarte meget imøtekommende på henvendelsen i et brev 
datert 13.juni 1906. Det var i siste liten for et møte mellom den berømte komponisten og 
det musikalske vidunderbarnet. 
Edvard Grieg døde året etter, i juli 1907.

«At den berømte Grieg ville bekymre seg om en liten pjokks barnslige fantasier, låne øre og gi vise råd, er vel i seg 
selv betegnende. Jeg ble oppfordret til å besøke ham flere ganger mens han bodde i Hotel Westminster (hjørnegård 
Universitetsgaten/Karl Johans gate). Jeg husker som det var i dag at han tok i mot meg i døren og straks bar meg 
bort til pianoet. Jeg gjorde meg så lett som mulig, for jeg hadde hørt at Grieg var svakelig. Da pianokrakken var for 
lav fikk jeg sitte på hans fang og spille egne komposisjoner.»

Det  var imidlertid som dirigent på internasjonalt nivå Odd Grüner-Hegge skulle 
gjøre seg mest bemerket, ikke minst i egenskap av mangeårig sjefsdirigent for 
Oslo Filharmoniske Orkester. 
At han i 1961 ble vår andre operasjef etter Kirsten Flagstad, skal også nevnes. 
Denne stillingen hadde han til 1969, da han valgte å pensjonere seg etter 
nesten 70 år i norsk musikkliv. Han er tildelt en rekke nasjonale og inter-
nasjonale ordener for sitt omfattende musikalske virke.

Nå mangler vi bare den store biografien om denne nøkkelpersonen i norsk 
musikkliv i store deler av 1900-tallet. At de tallrike somrene på Nesodden 
også blir kreditert, vil vel være naturlig.

Men tilbake til den unge, velantrukne mannen som står på Sørby brygge og 
venter på Oslo-båten i 1939. Kanskje var han ikke klar over at hans vel-
pussede sko befant seg i snublende nærhet av en diger kuruke? Enten skyldes 
etterlatenskapene en ku på rømmen, eller en eventuell dyretransport til eller 
fra hovedstaden. På den tiden var det ikke uvanlig at husdyr også befant seg 
blant passasjerene!
Hva han utvilsomt absolutt ikke var klar over, var at det samme år ble født en 
dikter som i 1969, nøyaktig 30 år senere, skrev et etterhvert svært så berømt 
dikt – et dikt som blant annet lot seg språklig inspirere av storfe-avføring. 

Vi sikter selvfølgelig til Jan Erik Volds ordlek med begrepet KULTURUKE i diktsamlingen Kykelipip fra 1969. 
Etter 23 radbrekkende ordleker lander han til slutt på KURUKEKUL.
At diktet ble framført av forfatteren selv iført kjole og hvitt i selveste Universitetes Aula, er også vel verd å merke seg. Sam-
me antrekk  og i samme lokale hvor dirigenten ved kuruka på Sørby brygge i en årrekke hadde feiret musikalske triumfer.

Veier kan krysses på så mange måter.

Tor Fagerland  
Redaktør

Dirigenten på Sørby Gård!F
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Odd som barn på den tiden han 
møtte Edvard Grieg, og fikk spille egne 

komposisjoner, sittende på 
komponistens fang.

Fotoet er tatt i 1906, året før 
Grieg døde.

Foto: Privat

Ulastelig antrukket på Sørby Brygge, 
ventende på Oslo-båten i 1939, snublende 

nær en velvoksen kuruke.
Foto: Privat

Edvard Grieg          Arkivfoto

Dirigenten i aksjon under en av hans 
tallrike konserter.

Foto: Privat


