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Leder:

Ostensjo girds fremtid
uviss og Abildso gird mot
fredning
Ostensjoomridet er en perle.
Omridet er nasjonalt verneverdig
og pfl toppen av det hele ligger det i
O s I o s by g g e s one. U ndertegnede
besokte i sommerYtterslev mose
- Kpbenhavns @stensjpvann. Inn-
sjoene har mange like kvaliteter, og
lgsningen med kanaler i v6rt vann
er gjort etter modell fraYtterslev
mose. Den stprste forskjellen pfl
omrfldene utgj 0r girdsanleggene
som troner pi hver side av Qsten-
sjovannet. Tilsvarende ser man ikke
ved Kpbenhavns innsjg. Abildsg og
Ostenssjpgidene gir virkelig om-
ridet virt historisk sus og bidrar
dessuten med jordveiene til viktige
rasteplasser i trekktiden for tusen-
vis av smafugler.

Innmarka rundt de gamle jem-
aldergirdene gj emmer n/kkelen til

Okning av artsmangfoldet rundt
@stensjPvannet.

Eierne av Ostensj6girdene ville
selge. Etat for Eiendom og utbyg-
ging og eierne forhandlet seg frem
til enighet om pris ( 5 millioner).
Etaten anbefalte Byridet hkj0pe.
Byridet sanei. Dermed hadde Oslo
kommune frasagt seg forkjgpsret-
ten av @stensjo gird. Dette har vakt
harme i bystyret. Byutviklings-
komiteen harbedt om en redegjgr-
else. I Oslo Sondre har Grethe
Horntvedt fraHgyre godt hardt ut
mot Byrfldet. Hun anbefaler kjgp.

Kiare medlem!
Hoyre har tydeligvis lprt av fade-
sen ByrAdet Svelland gjorde i 1988
da de bad Selvaagbygg A/S fremme
utbyggingsplaner pi AbildsO gird.
Den gang varAP i opposisjon og
gikk imot disse planene. Nfl er
rollene byttet, og AP-byridet har
intet lart. Spesielt ille mfl dette
vaere for @stensjo Arbeiderpartilag
som i valgkamp etter valgkamp har
hatt erverv*av @stensj4 gird pro-
gramfestet, for si i det avgjgrende
Oyeblikk i bli sviktet av sine egne.

Det synes som om Byrfldet har
feilwrdert saken. Ut i fra de opplys-
ninger OW sitter inne med, ville
det vert flertalli bystyret forkjop.

@stensjobyen har mistet en
enestiende sj anse til meningsfylte
barne-, ungdoms- og pensjonisttil-
tak i naturskjPnne omgivelser med
@stensjfl g&rd sombase.

Kommunen har gfltt glipp av en
god mulighet til i styre utviklingen
av Ostensjgomridet.

Byridet har kan ikke ha visst
rekkevidden av hva de har gjort. I
denne sammenheng er det merkver-
dig at Byrid Harald Bekken ikke
har svart pi et brev fra OW der vi
badometmote.

Fredningen av Abildso gflr rett vei.
Byridet har sluttet seg til Riksanti-
kvarens fredningsforslag. De ber
om at muligheten fog gjenreising av
liven holdes ipen. Byridet innstill-
er til bystyret fl fatte et slikt vedtak.
@W er gladfor avgjqrelsen, men

vi mfl minne vire lesere om at
h stitte Riksantikvaren koster
ikke byens ledelse et eneste Ore
i oyeblikket.

Ser vi pi Byridets forslag til bud-
sjett, er det mange steder fl hente
penger til kj 6p av @stensjp gird.
Det er derfor t@v il si at de ikke har
funnet midler til kjop. I @W for-
venter vi mer en verbal stltte til
Ostensjgomrhdet. Byrddet har ikke
bestdttfqrste prqve. Nflhadde de
sjansen til e fe @stensjoomridet ut
av pratestadiet. Ved inngangen til
kulturminneiret benyttet de ikke
denne sjansen. Tvertimot viser
budsjettet at det er en rekke saker
byridet prioriterer langt hoyere enn
virt verdifu lle kulturlandskap.
Denne avgjprelsen pekeri samme
retning som Fylkesmannens av-
giorelse om i benytte Flan- og
bygningsloven pA arealene rundt
Ostensj0vannet - kampen om
Ostensjgomr&det synes 6 vere en
kamp mellom stat ogkommune for
6 slippe fl betale midler til omrfldet.

Du verden si fattige vi er pi alt
annet enn penger.

OVV gir seg imidlertid ikke. Vi er
fortsatt optimister tross det siste
tilbakeslaget.

Tenk globalt! Handle lokalt!
Det nytter!

Finn

o

Arsmstet - torsdag 1 3. februar 1997
tofr9--

Sted/Tid: Skullerudstua kl. 1830 dA\
-

i,ff'.;
Etter flrsmptet viser Reidar Brevik avAbildspomrfldet i dette irhund- 

++.[6r'r

lysbilder og kflserer om Abildsg- rede. Brevik er tidligere leder av Reidar kflserte for oss, kom det
omridets historie. S/ndre Aker Historielag og en av 140 personer for fl h6re kflseriet

Vi drar en tur innom Abildsg dem som kjenner ornridet vest for - dette mi du altsfl ikke gfl
gird og firh4re omutviklingen Ostensj0vannet allerbest. Sist glipp av.



. Meldingertrag!/V

HAR du flyttet -
eller SKAL du flytte?
Vi oppfordrer vire medlemmer til fl sende
oss melding om flytting slik at medlemsfor-
sendelsene kommer riktig og raskest mulig
frem til dere. Sothona vil ikke bli ettersendt
hvis ikke melding om adresseendring er gitt.

Gi bort et
medlemsskap ijulegave

Medlemsskap for 1,997 koster kun 75 kr. Pfl Lille
Langerud blomsterbutikk, Oppsal og Bgler
bibliotek kan du kjOpe ErikDamsgaards flyfoto
av @stensj gvannet eller Jgrn Areklett Omres
<Hostflukb>

Almanakker og timekalendere er ogsfl tilsalgs
de samme stedene.

Brevdua nr.3
vil bl. a. inneholdebversikt over aktiviteter for
virhalvflret. Ta godt vare pi aktivitetsoversikten.
Den sendes utkun en gang pr. halvir. En med-
lemssending koster oss rundt 6000 kroner
(<Sothgnu ernoe dyrere).Av hensyn til fore-
ningens Okonomi, sender vi kun ut to <<Brevduen>
og to <Sothgnen i 6ret.

Dessverre har det vart endel rot med innbe-
talingsblankettene i frr. For i unngi dette og for 6
yte bedre service for medlemmene vil97- blanket-
tene haferdigtryktnavn og adresse.

Vi beklager at noen av dere har ffltt urettmessige
purringer.

Saffiflnn, sn^tkpr allp,
sino' lp^spts en, riktig,

G"d,j^lW

AW har mottatt
folgende priser:

MiljOvernprisen i Norge 1991 gitt av
Conservation Foundation i England.*
Kulturvernprisen i Norge 1991 gitt av
Conservation Foundation i England*
deltakelse i den europeiske miljglkulturvern-
prisfinalen i Wien 1991 arrangert av
Conservation Foundation.
lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
Venstres Miljgvernpris i 1992(delt med
Frognerparkens Venner).
<Nordiska fcirbundet fcir kulturlandskaps
hederspris i1992.
Finsefondets stipend i 1995 (Norges desidert
st/rste miljpvernpris) tildelt @stensj/vannets
Venner og NOF avd. Oslo ogAkershus for
prosjekt rehabilitering av vitmark med tanke
pi vadefugl.

Sfutterufsun
Fra Ostensjovannet gAr turen til

4 km godt skiltet gangvei

. Kaf6

. Selskapsarran gemente r

.Catering

Apningstider &ret rundt!

Mandag til torsdag kl. 11-21
Fredag stengt
Lordag
Sondag

k l . 1 1 - 1 6
k I .10 -17

Skullerudstua Kaf6
Olaf Helsets vei 2, 0694 Oslo
T\t.22298282



Hengebjork Lavlandsbjork

Hasselen er utbredt over stOrste-
parten av Europa, men mangler i
Nord-Russland. Dessuten fins den i
Nord-Afrika, Lilleasia og Syria. I
Norge er den vanlig i den sgrlige
del av landet og langs vestkysten. I
de Ostlandske dalf6er gir den opp
til ca. 500 m.o.h., og langs kysten
nord til Steigen.

Hasselen kan bli inntil 8 m hgy.
Oftest er den en busk med tallrike
stammer, men den kan ogsf,bli
treformet, ofte med svrert grov
stamme. Serlig pf, Vestlandet fins
det mange prektige treformede
eksemplarer.

Bladene er kortstilket, hjerte-
formet til rundaktige og hflret. Fra
fprst av er bide bladene og de unge
skudd besatt med stilkete kjertler
som skiller ut slim. Barken er glin-
sende brun eller grflaktig. Knop-
pene erkorte, litt flate og avrundet i
spissen. Hannblomstene er nakne,
de sitter i hengende rakler som ut-
vikles om hpsten og flpner seg tidlig
om viren, i mars og april. Hasselen
blomstrer pi bar kvist. Under blom-
stringen er det bare de lange, rgde

Vi ser pi forskjellige trer

HASSEL

arr av hunnblomsten som stikker
frem fra knoppene. Under mod-
ningen er ngttene omgitt av en
frynset hams. Npttekj ernen, fgrene
bestir for en vesentlig del av fet
olje. N/ttene er tykkskallet, smi og
av varierende form. 

'

Veden er hvit ell"ei rodlig, tem-
melig lgst og lite varig, men seig og
bgyelig. Yngre stammer er brukt til
t/nnebind og korgfletting. PflVest-
landet var tilvirkning av tgnneband
av hasselkjepperen viktig hjemme-
industri for i tiden.

Sommereik

I Skandinavia er hassel inn-
vandret tidlig i den postglasiale
varmetid. Subfossile ndtter i torv-
lag i myrene viser at en tidunder
varmetiden gikk hassel lenger nord
pfl @stlandet og i Sverige enn den
gigrni.

Hasselen trives best pfl forholds-
vis naringsrik, ikkgfor fuktig jord.
I skogbruket blir den nfl nrermest
betraktet somukrutt.

Dersom du vil lage noe godt til
jul, kan jeg anbefale hjemmelaget
knekklkaramell med ristede hassel-
nptter i. Alt du trenger er sm@r,
sukker, flote. Hasselnottene har du
selvfglgelig plukket (eller kj gpt?).
Ngttekjernene hakkes og ristes i
stekeovnen fgr de blandes sammen
med den brunlige knekkmassen.
Helles til sluttpiet matpapir som
erpflsmurt sm6r, slik atknekken/
karamellmassen ikke fester ses til
papiret. Lykke til!

Av Grete Zahl

Aschehoug Forlag har

godkjent bruk av tegninger

Vintereik

Spisslonn Ask Bok Alm



Gsy pi landet !
Av Kntsltl Kvnnue

OstensjovannetsVenner har lenge snsket A vedlikeholde
plantelivet rundt Ostensjo-vannet for i unngA at enkelte
arter forsvinner. Siden vi manglet tilstrekkelig kunnskap
om hvordan dette arbeidet gjores, bestemte vi oss for A
gA pA kurs. Naturvernforbundet i Buskerud arrangerte
nemlig slAttekurs fra 11. ti l 14 juli.

Sldttekar {

Fire av OYY's styremedlemmer,
Toril, Tor, Odd-Frode og jeg,
Kristin, dro avgirde en fin julietter-
middag. Etter litt over en times
kjoreturkom vi fram til en idyllisk
plass i usjenerte omgivelser ved et
vann. Stedet var Ryghsetra i Nedre
Eiker, Buskerud.

Programmet for ettermiddagen
og kvelden var innkvartering pi
enkle rom (misjonsstandard), opp-
setting av ljfler, samt i spise kvelds-
mat. De av oss som ikke hadde hatt
noe serlig med ljfl i gjpre tidligere
forstodikke hvorfor det var nad-
vendig i bruke si mye tid pi sliping
av den. Det skulle vi snart fi lere.
Uten en skarp ljfl blir slitten tung,
og krefter og tid g&rtil spille.

Fredag formiddag larte vi hvor-
dan man brukeren lji, slflttetek-
nikk, og hvor mye respekt man mi
ha for ljflen. Fordi den er sylskarp
mfl den behandles svart varsomt.

Mens vi laerte ljiteknikk var den
andre halvparten av deltakerne i
slittenga for i laere om biologisk
mangfold. Etterpfl var det vflr tur til
fl vare ute i slflttenga mens de andre
skulle lere seg ljebknikk.

Det var interessant i lare om
livet i slflttenga, det er mye liv der
som man vanligvis ikke ser, og som
vi ikke visste om pi forhand.
(F. eks. at det finnes smfl kryp som

lever inne i et blad). Vi kan ikke
ramse opp alt vi lerte her, men kort
sagt er livet i en norsk blomstereng
virt svarpi regnskogen iAmazo-
nas. Vekstdne i engaer av varier-
ende hPyde og benytterderfor
forskjellige <<rom>> for i ta til seg
lys,luft og fuktighet. Ved moderne
effektivt landbruk, med store
maskiner og mye kunstgjgdsel, vil
de store plantene og vekstene
fortrenge de mindre, som til slutt
forsvinner. Dermed forsvinner
ogsfl alt liv som lever p& eller av
disse plantene. Fordelen ved slitt
med mindre maskiner ellermed lji
er altsi at en tar vare pfl det bio-
logiske mangfoldet i enga.

Etteren god lunsj bestiende av
solid bondekost, gikk vi ut i enga for

i sli. Vi hadde med oss 6n lang og tre
sm6. For en nybegynner synesjeg
det er lettere flbruke en kort enn en
lang lji. Den korte egner seg godt i
ulendt terreng, rundt busker og traer
derman ikkekommertil med den
store ljflen. Pi selve slflttengablirdet
for lite effektivt og tungt 6 sli med
den lille ljien. , i'

Det tar tid fl laere seg fl bruke en
lji skikkelig, men ett sted mi en
begynne! Til i lrere oss opp hadde
vi i tillegg til folkfraNafurvern-
forbundet en erfaren slittekar fra
Hallingdal, og to svensker som
hvert flr arrangerer et tilsvarende
kurs i Sverige.Ilapetav dagen
ble det satt opp hesjer til htgrke
hoyet pi.

Lgr dagen begynte med morra-



slitt klokken 06.00. Det er tidlig,
men en blir litt <<naturbarn>> av fl bo
si nar det grgnne, sfl detlikk greit.
Etter frokost var det klart for av-
reise til Assiden, der vi skulle prgve
oss pi slitt i ulendt terreng og ta en
titt pi lauvingsteknikker. A lauve
vil si i kutte av treet et stykke oppe
pi stammen hvor det er greiner,
beskjrre disse, deretter vente til det
vokserut nye skudd som en skjrerer
av nfir de er blitt lange nok. Greine-
ne brukes som fOrtillegg safirmen

med f.eks. hoy. Vi fikk ogsfl tid til
ntt slett og hesjing fgr middagen.

Lgrdag kveld var det slitte-
middag ; rflmmegr4t og spekemat.
Fgr middagen gikk vi slflttemarsj
rundtbygningene og pitunet, til
felespill av en dyktig musiker.

Utpfl kvelden kunne de som ville
nyte litt god drikke i eng. Det var
nemlig ikke tillatt flnyte alkohol pl
Ryghsetra fordi stedet drives og
eies av religipse.

Pi spndag mitte vi giore oss

ferdige i slittenga fgr avreise
klokken 16.00. Ville vi rekke det?
Enga var pfl hele 30 mfll. Vi fikk
faktisk slett alt, bare litt hesjing
sto igjen.

Kurset anbefales pi det varmeste
- interesserte kan takontakt med

avv.

Bydelsavisa Oslo @st
tyller ti hr

<<Soth6na> gratulerer John Liberg
og staben med jubileet. Avisa har
hatt stor betydning for arbeidet

@stensj Ovannets Venner har utfprt
da spaltene alltid har vart flpne for
vire synspunkter.

Folgende artikler fAs kiopt fra foreningen:

Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet

Ord. pris Tilbud
Medlemmer kr. 150,- kr. 75,-
Ikke-medlemmer kr. 200,- kr. 100,-

JornAreklettomre,Hostflukt-ostensjovannet il"*i"Hf#ensjovannet
Bildet har vunnet 1. pris i fotokonkurranse. Takket T'skjorter: Medlemmer
vrere gunstig pris fra trykkeriet har vi fglgende tilbud: Ikke-medlemmer

Ord. pris Tilbud
Medlemmer kr. 100,- kr. 50,-
Ikke-medlemmer kr. 150,- kr. 75,-

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, og vi leverer pi dOren innen en mined.
Foreningens postgiro kontoriummer er 0801.27 3.L826.

Luftfoto, hgstflukt og postkort selges i Lille Langerud
blomsterbutikk, samt pfl Oppsal pg Bpler bibliotek.

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothgna
Klistremerker

kr. 5,-
kr. 20,-
kr. 30,-
kr. 30,-
kr. 10,-
kr. 25,-
kr. 25,-
kr. 60,-
kr. 75,-



Fredni s gilrd
nv Frr.rr'r GuLanaNoseN

*

Riksantikvarens saksbehandling av Abildso gArd har
rullet sakte, men den ruller tungt. Saken er nA oversendt
Oslo kommune der den har vart bystyrebehandlet.
Byantikvaren har lagt saken fram for Byridet som ststter
fredningsforlaget fullt ut, men ber om at det Apnes for
gjenreising av den gamle driftsbygningen.

Riksantikvarens fredningsforslag
er et faglig tungt dokument som ble
oversendt Oslo kommune etter for-
rige nummer av <<Sothgna>> kom ut.

Dokumentet inneholder et sam-
mendrag av atten uttalelser som
kom inn innen hgringsfristen vars-
let i pressen 14. februar 1995. Vi
gf@r opperksom pfl at Riksantikva-
ren ni er et direktorat.

I hgringsuttalelsen opprettholder
Selvaagbygg A/S protesten mot en
fredning og mener at anleggets
verneverdi burde vrere tilstrekkelig
sikret siden girdsanlegget med
hage og all6 er regulert til spesial-
omride bevaring. Firmaet bemer-
ker at ny boligbygging mot Ene-
bakkveien og Plogveien vil slutte
opp om eksisterende bebyggelse og
at den ikke behgver 6. vere synlig
fra @stensjOvannet.

Selvaagbygg hevder at en fred-
ning vil vanskeliggjore arbeidet
med fl finne en god og gkonomisk
forsvarlig bruk av bygningene.

Til dette bemerker Riksantikva-
ren at direktoratet ser svert positivt
pi viljen som er vist til bevaring av
girdsanlegget gjennom regulering.
Det synes ogsfl fl vare enighet
mellom Selvaagbygg A/S og beva-
ring av girdsanlegget gjennom
regulering og at girdsanlegget er
verneverdig.

Etter Riksantikvarens mening
bgr verneverdige bygninger og an-
legg som blir funnet sarlig viktig i
nasjonal sammenheng, gis et varig
vern gjennom fredningsvedtak med

hjemmel i kulturminneloven. Plan-
og bygningsloven gir muligheter
for 6 ivareta bygninger gjennom
reguleringsplan,men det gir ingen
garantiforvarig vem.

Fredningsvedtaket md derfor ikke
bare ses pd som et virkemiddel,
men likc ,nye sorn en markcring av
nasjonal vernestatus.

Best vem oppnirman imidlertid ved
fredning etter kulturminneloven
kombinert med regulering til spesi-
alomride bevaring etterplan- og
bygningsloven. Derved kan de ulike
virkemidlene utfylle hverandre.

Direktoratet vurderer det slik at
bygningene har verneverdige
interigrer. Den opprinnelige plan-
lgsningen er stort sett intakt, og en
rekke opprinnelige eller eldre
bygningselementer er bevart.

Riksantikvaren minner om at den
altoverveiende del av de fredede
bygninger i Norge er i daglig bruk
og at den beste miten i bevare
bygninger p6, er at de brukes.

Riksantikvaren understreker at
formilet med fredningen er fl be-
vare et gflrdsanlegg i gamle Aker
som fortsatt ligger i et helhetlig og
j ordbruksbasert kulturlandskap og
som inneholder by gningshistorisk
og kulturhistorisk meget verdifulle
enkeltobjekter.

I fredningsforslaget heter det
bl. a. <Fredningen av omrfldetrundt
bygningene foreslis for i bevare
anleggets virkning i landskapet

gjennom i opprettholde anleggets
karakter slik det fremgar med
adkomstall6, veier, gjerder, be-
plantning, hagerester, vegetasjon
og jordbruksareal. Virkningen av
anlegget i landskapet er avhengig
av det areal som er foreslitt fredet,
ikke bebygges og at eksisterende
bruk sgkes opprettholdt.>

Vedrprende en bebyggelse mot
EnebakkveienlPlogveien viser
Riksantikvaren til frednin gsfor-

slaget:

<Jordveien som ligger vest for
girdsanlegget, mot Enebakkveien
og Plogveien samt omridet mot
OstensjPvannet, har en avgjOrende
betydning for opplevelsen av an-
legget som girdsanlegg. En ut-
bygging av disse arealene til bolig-

formdl eller lignende vilfpre til at
en ifremtidenvil miste muligheten

for d kunne oppleve den kultur-
historiske og funksjonelle sammen-
hengen og helheten anlegget har
inngdtti. Virkningen av anlegget i
miljOet er derfor avhengig av at
jordveien omkring anlegget opp-
rettholdes.>

Fraplan- og bygningsetaten etter-
lyses en n&rrnere begrunnelse for
hvorfor nettopp Nordre Abildsl
velges ut som fredningsobjekt til
fordel for andre mulige girdsan-
legg som kan oppfylle formilet
med fredningen (som f.eks. Osten-
sjOgirdene).

Nir det gjelder jordbruksarea-
lene, anser Plan- og bygningsetaten
at arealene b6r opprettholdes som
ipne og grpnne. De fremholder
imidlertid at det bOr kunne 6pnes
for annen bruk enn jordbruksformil
og ogsi i noen grad for mindre an-
legg og arealbruksendringer knyttet
til ny bruk av hageanlegget.

Riksantikvaren vil pipeke at det
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lenge har vert gnske om f, bevare
dette anlegget. Allerede i l,9Vtble
hovedbygningen pi Abildsg omtalt
i innberetningen til DenAntikva-
tiske Bygningsnemd, og i 1953
foreslo Riksantikvaren at den burde
fredes. 11962 gikk Oslo kommune
inn for fl frede bygningen. Saken
ble imidlertid ikke fremmet, og det
ble derfor ikke fattet noe vedtak.
Bygningen har hele tiden vart
regnet som svart verneverdig.

Etter Riksantikvarens mening
har hovedbygningen pi Abildsg
hoy arkitekronisk verdi. Bygningen
er et tradisjonelt fredningsobjekt i
den forstand at det dreier seg om en
bygningstype som det allerede ble
fredet en rekke av i 1920-hrene.
Imidlertid inngir bygningen ogsfl i
et storre, helhetlig mltjg. I de senere
irene har vernearbeidet hatt en
markert utvikling fra vern av
enkeltbygninger og monumenter til
vern av hele miljger og landskaper.
Samtidig blir det lagt sterkere vekt
pfl i bevare kulturminnene i sitt
opprinnelige miljO der folk lever og
ferdes.

Riksantikvaren anser for @vrig at
utvelgelsen avAbildsp som fred-
ningsobjekt er grundig begrunnet i
fredningsforslaget. Nordre Abildsg
er en meget vernverdig helhet som
bestflr av girdsanlegg, hageanlegg
og landskapet pi hpyden rundt
anlegget med spor etter park, beite-
mark og Slflttemark samt den aktivt
brukte jordveien som omgir det
hele. Abildsg ligger fremdeles i en
sammenheng som gjor det mulig i
oppleve og forstflbygningene og
anleggets funksjon i den narings-
messige og historiske kontekst den
var en integrert del av. Av stor-
girder rundt det gamle Kristiania er
ellers lite bevart som helhetlige
strukturer.

Frednigsforslaget er videre be-
grunnet med at gflrden var knyttet
til viktige hendelser innen norsk
landbruks- og skolehistorie pfl
1 8OO-tallet, noe som gjpr det
spesielt viktig i bevare deler av
jordveien. Som ramme omkring
M inna Wetle s ens v irl<s omhet er
Abildsq ogsd med pd d berette om

viktige sider ved denfremvoksende
Ia,inneb ev is s theten pd I 800 - talle t
og er derfor et viktig kvinnerelatert
kulturminne. I Stortingsmeldin g
nr. 39 (1986-87) understrekes at
bevaring av kulturminner knyttet
til kvinners liv og virke skal
prioriteres.

Nir det gjelder forholdet til
f. eks. Ostensjogflrdene, vil Riks-
antikvaren understreke at det er
Onske om i sikre hele Ostensjoom-
ridet ved hjelp av ulike virkemid-
ler. @stensjpgflrdene inngir selv-
sagt ogsi i dette vernearbeidet.

Etat for miljdrett, helsevern og
naringsmiddeltilsyn stgtter fred-
ningsforslaget bflde nflr det gielder
innhold og avgrensning av fred-
ningen. Etaten anser fredningsfor-
slaget som helt ngdvendig for i
sikre en faglig veldokumentert og
avgrenset rest av Akerbygdene.
Etaten mener at Abildsg sammen
med landskapet rundt vil fremsti
som et bilde pi hvordan landets
rikeste landbruksbygd si ut i rela-
tivt ner fortid. Ostensjovannomrfl-
det er trolig Norges mest verdifulle
og mest brukte ncrrekreasj onsom-
ride. Det understrekes fra etaten at
det mfl stilles tilstrekkelige midler
til ridighet for restaurering og en
fornuftig bruk pi sikt dersom fred-
ningen skal vere vellykket. Det
antydes at det kan vare en id6 i
gjennoppfgre bygninger som er
revet, eksempelvis i forbindelse
med et Aker museium.

Riksantikvaren vil understreke at

en fredning ikke vil forirsake noen
total fastfrysing av dagens situa-
sjon. Fredningsbestemmelsen mi
sees i sammenheng med den dis-
pensasjonsmulighet som ligger i
kulturminnelovens $ 15a. Imidler-
tid gientar Riksantikvaren at planer
om ny bruk av anleggbt mi vur-
deres i forhold til fqrmilet med
fredningen. Hva an$flr fl flpne for
gjenoppfOringer, vil dette bli vur-
dert f 0r et eventuelt fredningsved-
tak fattes.

Park- og idrett stgtter frednings-
forslaget, men forutsetter samtidig
at vernearbeidet for de gvirge
arealer fortsettes.

Kirkevergen stptter forslaget om
fredning, og gjentar ikke uventet
bruk av jordene vest for gflrden til
gravplass.

Riksantikvaren finner det van-
skelig at de vestre delene avjord-
veien brukes til gravplass da fred-
ningens formfll er jordbruksdrift for
hele omrfldetikke bare av hensyntil
estetiske og historiske drsake\ men
ogsd av hensyn til biologisk mang-

fold, fugle- og dyreliv m.m.
Bydelsutvalget i @stensjg bydel

er positive til fredningsforslaget og
mener det er i trid med utvalgets
milsettinger for utvikling for
@stensjoomridet. De hflper at
fredningen vil bety en stopp for den
strgm av forslag til utnyttelse av
dette omridet som har versert de
senere f,r.

Bydelsutvalget i Manglerud
bydel vedtok med-en stemmes

AbitdsO hdrd tegnet av Per Knoph I 984



overvekt A stotte Riksantikvarens
forslag om fredning avAbildsg
gflrd. Oslo landbruksnemd s@tter
fredningen.

Landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen i Oslo ogAkershus
ser positivt pfl fredningen og frem-
hever at omridet rundt6s1r.nsj4-
vannet er viktig rent biologisk og i
kulturlandsskaps sammenheng. Det
pflpekes at omridet rundt Ostensjg-
vannet er et av de fA stedene innen-
for byggesonen hvor det fortsatt
drives jordbruk.

Fylkeslandbruksstyre stotter
forslaget til fredning.

Milj 6vernavdelingen hos Fylkes-
mannen slutter seg til atjordveien
bgr opprettholdes. Det legges ogsi
til at drift av jordveien harberyd-
ning for kulturlandskapet. Avdelin-
gen pipeker at omridene som om-
kranser bygnings- og hageanlegget,
er meget interessante i botanisk
sammenheng og at det er Onskelig
med tradisjonell hevd for fl ivareta
omr&dets karakter.

Riksantikvaren vil ipne for at det
utarbeides en skjotselplan med mer
detaljerte bestemmelser for hvor-
dan omr&det skal holdes i hevd.

Norges Milj Overnforbund stotter
fredningsforslaget og pekerpi at
det er viktig fl verne @stensjovannet
med omgivelser mot det stadige
presset fra utbyggingsinteresser.

Norsk ornitologisk foreninge,
avd. Oslo ogAkershus, stOtter
forslaget om fredning av Abildsg
gird og fremholder at girden med
hageanlegg og omkringliggende
jordbruksarealer i hgy grad bidrar
til et rikt og variert fugle- og dyre-
liv. Vern av gdrden i opprinnelig
tilstand vil vare av stor betydning
for i opprettholde OstensjOvann-
omridet som et viktig sted for
fugler, bide under trekket og i
hekkeperioden.

OVV gir Riksantikvaren uforbe-
holden stOtte. Abildsl Pensj onist-
forening, Selskabet for Oslo Byes

Vel og Fortidsminneforeningen
st/tter fredningsforslaget.

Riksantikvaren konkluderer med :
Utfra en samlet vurdering anser

Riksantikvaren at det ikke er noen
grunn til fl endre fredningens om-
fang. Etter direktoratets skjonn er
det grunnlag for og behov for fl
sikre girdsanlegget gj ennom
fredning. Riksantikvaren vil pi-
peke at det av de mange h6ringsut-
talelsene fremgir atAbilds6 er
svart viktig for lokalsamfunnet.
Videre har Riksantikvaren som
direktorat for kulturminnevem det
overordnete ansvar for at det tas
vare pi et utvalg av kulturminner
somkan gi mestmulig samletbilde
av ulike epoker og trinn i landets
utvikling og historie. Abildsg
nordre er et viktig kulturminne
ogsi i denne sammenheng.

Siste: Bystyret stgttet Riksanti-
kvaren enstemmig.

Alle uthevinger er gjort av redal<sjonei.

r'K"o.
Ig

Aluminiumklorid 25ol"
Middel mot ster/K svene i armhulen

Vortemiddel 1O ml

Neglelakkfjerner

Scott-Mathiesens
o. hudvann oo

mot kviser

Fremstilt og pakket av:

A/S DEN NORSKE ETERFABRTKK. Osto
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Mitt @stensjovann
Av Or-e BuuHe

Det var vir barndoms <<Paradis>>.
Og det ligger slik enda som en perle
midt i en bydel med ca. 100 000
innbyggere. Byen og fremfor alt,
bydelen mfl aldri miste dette unike
kulturlandskap.

For 80 flr siden vardet virbade-
plass, virfiskeplass og virtumle-
plass vinter og sommer.

@stensj0vannet var et av de
forste vann i Oslomrfldet som fros
til. Herkonkurrerte vi pflv6re
<<snuteskoyter>> som viEspente pfl
oss med remmerellerhyssing om
vi ikke hadde bedre. Sfl snart isen
var brukbar opplevde vi i flere ir i
mgte OscarMathisen og Ole Olsen
<<Vesle Ola> her. De kom med Hans
Eriksens sportsforretnings lastebil.
Begge var ansatt der- Mathisen
sombutikksjef og Ole Olsen som
avdelingssjef pfl lageret. Det var en
stor ere at de kom for 6 trene pfl
<<vannet virb>. Noen vintre ble det
ogsi avtalt store skgytelgp plt
vannet. Ogsfl travl6p, og en vinter
biilOp pi isen. Dahadde vi barn
beste gratisplass i Oppsallia.

Isskjrering var ogsi 6rlig begiv-
enhet. Ikke mindre enn tre ishus var
det her. Et pi Abilds6siden, et ved
Nordbykafeen og det tredje ved
Ostensjo skole. Det siste var ibruk
helt til l924,mens de to fgrstnevnte
s& vi bare restene etter. Lykkelig var
den gutt som fikk kjOre et islass til
byen, men ved Etterstad mitte vi gi
av. Inn i byen fikk ikke barn kjore.
Nf,r isen ble skjor mot vflren hendte
det mer enn en gang at lasset gikk i
vannet og <kjgrekaren> fikk seg en
kald dukkert i det kalde vannet. Da
var det bare for den uheldige i
pakke seg hjem snarest.

Skibakker var det mange av rundt
vannet. <Skrabben>, <<VassengD>,
<Helmensfano>, <<Ro gnemd-bak-
ken> og <<Bratto>. Her gialdt det i
f/rste rekke i strekke seg lengst
mulig, og ble hoppet gjennomf6rt i

Vier myndighetene stor
takk skyldig for at Osten-
sisvannet og iandskapet
rundt er bevart, og stort
sett enda fremstir som det
samme herlige kulturland-
skap som for 80-100 Ar
siden. Om landskapet fra
Skoyen i nord fra Opsal-
skrAningen i ost, fraTall-
berget i vest elier fra syd, er
det like vakkert.

ekte <Bergendalstb og medTele-
marknedslag da sto jubelen hpyt.
HOst og vflr ble det fisket med stang
og sluk, og om vinteren med pilk.
Fisk vardetmye av, mest abborog
gjedde. Gjedda var stor. En publika-
sjon fra Universitetet forteller om en
gleddepiL2T kilo. Ikke sjelden i de
dager fl fi gjedde pi 12-15 kilo.
Morten spiste vi ikke, den fikkkatta
ellergrisen. Men abboren vargjev
om den var noenlunde stor.

Badeliv fra tidlig vir til seint pi
h/sten. En gang badet noen gutter
fgrste april, mens isflakene enda lfl

ute pi vannet. Det ble arrangert
konkurransesv/mming et flr. Da
svgmte de hele vannet pi langs
omtrent 900 meter. Dagen etter
pr6vde vi gutter oss ogs6., men de
fleste ga opp straks. Det var visst
ingen som fullfgrte. Om det skyld-
tes svommeren, eller det var de som
rodde ved siden som mistet tflLlmod-
igheten, skal vare usagt.

Oppsal Vel satte ogsfl opp et
badehus nedenfor Vassenga. Vi
mittejo ikke sjenere veifarende,
for slik luksus sombadedraktble
aldribrukt.

Den mest ettertraklede badeplas-
sen var flytetorva nedenfor Osten-
sj6 gerd. A tope i.pakt si torva gikk i
bplger og sfl hive oss ut i vannet, det
var ggy. De store gutta tok ogs& hull
i torva et par meter fra land. Sfl
stupte de ned i hullet og kom opp
ute i vannet. En farlig lek som vi
mindre ikke vflgde oss pi. Helt til
19U gikk skoleveien tilAbildsO
bide for Rognerud- og Oppsal-
barna. Veien var lang, men i finne
pi noe underveis var aldri vanske-
lig. Almedalen ved @stensjo gflrd
fristet til mang en skummel lek.
Stor del av veien lfl ogsi pi den
gamle oldtidsveien. Men vi var mer
interessert i Tveters turnips enn
historie. En gang vi hadde forsynt
oss vel mye av denne delikatesse,
dukket Tveter plutselig opp. <Si,
dere liker turnips>> sa han. Vi bare
sto der og turde ikke svare. Da
fortsatte Tveter <<Ja, spis si mange
dere vil, men lov meg i ikke gfl inn i
ikeren h4delegge do. Detble ikke
sfl populart fl ta turnips etter dette.

De store gutta forgrep seg nok
ogsf, pi eplene i hagen pl0stensjg.
Serlig en gjeng som kalte seg
<Vannpostgutiu. De holdt til ved
vannposten der Oppsalveien og
OstensjPveiene mgtes. Gjengen
hadde ogsflen vise om seg sjOl. Et
vers var slik:
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<<Tveters hode er blitt langt ...
av d jage denne ramp bortfra gdrd
og grunn, og park og skog og hage.
Blir et eple tatt en natt - sd er det
helt s ol eklart. D et Vannp o st gutta
som har tatt det.>>

Noen av plassene langs Osten-
sjoveien mi nevnes. Fgrst veivokte-
rens hus plhjgmetav Qstensj4-
veien og @stensja terrasse. Han
tente parafinlysene langs veien
presis bide kveld og tidlig morgen,
og sgrget for slukking nflr det skulle
gjores. Akerkommune hadde 800
parafi nlykter langs hovedveiene
allerede i 1902. De var i bruk helt til
191,6-1,7 . OstensjOveien hadde slik
belysning helt fraEtterstad til
Abildso. <<Dalastua>> der Ole
Pedersen bodde, var vel kjent. Han
var husmann pfl @stensjO. Ni n0t
han sin alderdom her. Fikk stadig
besdk av Tveter som visste i sette
pris p& en tro tjener gjennom mange
6r. Ole var en stillfarende, vennlig
og alltid blid herre. Hans humpr og
blide ansikt gikk ogsi i arv til
sonnesonnen som fikk tilnavnet
<Smileb>.

Sfl hadde vi Nordbykafeen hvor
endeholdeplassen for en av Norges
forste bussruter li. Den forste
bussen var smal og hoy. Fargen var
smflrgul, og gagrunn til oppnavnet
<Smorkassu. Det hendte den
havnet i grofta nfrr vinterforet var
vanskelig. - Bak kafeen bodde
skomaker Larsen og baker Larsen.
Hvem husker ikke syv/res kakene
til Larsen - med mye krem. Nam-
nam pfl sondag ettermiddag.

<<Johan>> Laugen hytta var et sted
vi gjerne bespkte. Han sang gamle
viser for oss. Sarlig nflr han hadde
fitt en flaske 01. Men da ble gjerne
visene grove.

Den siste plassen som m6. nevnes
var <<Ottostuu. Her gikk en av
stiene opp til Oppsal. Det mi vel ha
vaert en som het Otto som hadde
bygd den. De siste flrene bodde
enken etter maler Steiro med sin
datter her. Steiro er den sarnme
sombyde <Kampheim> opp i
Oppsalskogen.

SnippmQller
- selvportrett,

bygde han huset mellom disse,
og hadde <<hus pi rob. Det
andre bygde han nede i lia mot
vannet. Et rom fra gulv til
mpne. Her hadde han sitt orgel
og andre instrumenter, samt

malerstaffeli. Han var musiker.
spilte pfl Stavangerfjord et par turer,
og spilte kinoorgel pfl GjOvik kino i
flere flr. Han d6de forresten pfl toget
fra Gjgvik en natt. Sf, prlvde han
seg som kunstmaler. Det ble gjort
forsok pi 6 samle noen av hans
arbeider til en utstilling en gang.
Men det lykkes ikke 6 samle nok. I
en av stuene pi OstensjO gird
henger et bilde av ham. En kunstner
pi sykkel var han, opptridte pi
Cirkus Nordbeck en kort tid.

Den hgye snippen somgaham
navnet var resultatet av et veddemil
under et opphold i Paris. Hans navn
varAlbert Moller.

<Gamle Norge> kom ogsfl pi
bespk av og til. Somung hadde han
vert grensevakt i 1905, og det
hadde han nok ikke hatt godt av. Nfl
gikkhan medden gamle militarlua
med tre skuddhull i for ibevise
hvemhan var. Nirfolknermet seg
stilte han oppog kommanderte:
<Avdeling fremad marsj> og
trampet i vei i marsjtakt.

Ja dette var et lite glimt av vflrt
barndoms rike. La oss hipe at dette
kan bli bevart for fremtiden, og at
vire barn og bamebam i fremtiden
kan fi oppleye det.

Ole Bjune erfddt og oppvokst
pi Oppsal. Han har vrert

kommunalrid i Oslo i flere ir.

Originaler
Idag er det ikke plass for originaler,
men dengang varde mange. Og ved
Ostensjo kunne du mote dem.
Johan Langen er allerede nevnt.
Han var fastboende.

<<Lusekongen>> var en slags
legdekar. Vi turde ikke narme oss
ham. selvom de voksne sa han var
snill. Ingen tok han inn i huset for
lus hadde han i mengder. En uke
eller to bodde han i l6ven ph@sten-
sjo. Fikk den mat og drikke han
trengte. Ruslet si turen til Oppsal
gird til etparuker i liven der, og
fikk det han trengte. Si gikk turen
videre til <Magnou, Ulsrud, Bgler
og si tilbake til Ostensjo for A
begynne pi ny runde. Da hadde han
gjerire fitt et nytt plagg eller to
underveis ogs6.

<Briske Jens> en stillfarende og
fflmaltkar: Gikki skogen og hentet
brisk, mose og lyng som han solgte
til Torgkonene eller blomsterbutik-
kene nede i byen. Han var vi gla i.
Han sa si lite, men hadde si inder-
lig gode @yne.

Ogsi <Snippmollen da, origina-
len fremfor alle. Gentleman, Oslo-
originalen som var original i alt han
gjorde. Utdannet zylograf . Et fag
han aldri praktiserte. Hans fgrste
hus oppe i Oppsalskogen var
originalt. Fire trar ble felt i passe
h4y de, ca. 2 meter over bakken. Si
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@stensjo girds historie
nv Frruru Anrur Gur-eRANDSEN

Tidligere har vi hsrt om steinalderfunn ved Ostensjo gird,
ribbungehovdingen Audun Austansjor og Kronen som
overtok jordeiendommene etter kirken. Den kjente
Golbjornsenslekten fra Solsr avsluttet sitt 70-irige eie av
Ostensjogdrdene da Anna Colbjornsendatter solgte til
Haagen Jensssn i 1730. JorgenYoung eide Ssndre Osten-
siolra 1811-37, og Lars Haagensens slekt eide Nordre.
Halvor H.Tveter kjopte Sondre Ostensjo avYoungs etter-
kommere i 1838. t 1868 fikk han ogsA kiaptNordre Osten-
sjo av konsulThomas J. Heftye. Ostensjogirdene var
igjen samlet pA to hender. Halvors sonn, HaakonTveter
overtok farsgArdqn i"1 875. I tillegg til gArdsdriften utfsrte
han sitt politiske virke i kommunens tjeneste i 30 Ar!
Gjennom disse Arene var han medlem av si og si samtlige
komit6er. Han var ordlarer i Aker i 1881-89 og represen-
terte Akershus fylke og sitt parti Hoyre pA Stortinget fra
1889-91.

Haakon Tveter
Forrige nummer av <Soth6na> var
viet Haakon Tveters liv og politiske
virke. For sin store innsats ble han
dekorert med Kong Oscar den 2.
medalje forlandbruki 1878, han
ble <Riddar avVasaordnen>> i 1886,
<Ridderpv St. Olavs orden>> i1904
og <Ridder av Danebrogsordnen>> i
1906.

Agnes og Haakon Tveter fikk
seks dptre - Borghild, Halldis,
Agnes, Dagny, Valborg og Aagot.
Dagny d4debare 22 Ar gammel.
Agnes giftet seg med Simon Smith
i 1903, og paret flyttet mye om-
kring i landet da mannen var offiser
og bergingenipr. De gvige sgstrene
ble boende pi @stensjO gflrd.

Den 30. januar 1930, like etter
sin 86. fodselsdag, dode Haakon
Tveter pil Astensjg gird. Et langt,
usedvanlig rikt og arbeidssomt liv
var slutt. En <hpvding> var bopte.

ValborgTveter overtok
Valborg overtok ansvaret etter
faren. Hun varutdannet husstel-
larer, og var spesielt dyktig i

praktiske gJ4remii. Dessuten be-
hersket hun organiseringens kunst
til fingerspissene. Hun elsket fl
vrere med faren og fikk god opplre-
ring av ham om landbruk. Valborg
var meget glad i barn og alles tante.

Arbeidsfordelingen pi girden
var blant annet atAagot hadde
ansvar for li66y og sglvt4y, Halldis
hadde ansvaret forblomster

Borghild hadde ansvaret for opp-
vasken. Den tok hun alltid alene
fordi hun likte fl gipre dette pi sin
egen mite. Halldis var kasserer i
Akers sparebank i Grensen. Hun
varen snill og ordentlig dame. I
l4pet av sin tid som kasserer opp-
levde hun i bli ranet. Det var det
fgrste ranet i Sparebankens historie.
Borghild og Aagot var adjunktut-
dannet og underviste i matematikk
pi henholdsvisAars &Voss og
Foss hgyere skoler.

Agnes og Simon Smith fikkfem
barn. Dagny blefgdti 1905. Der-
etter kom Haakon, Ditlef og Agnes
med omtrent to irs mellomrom. I
1920 ble den yngste, Anne
Margrethe fodt.

Valborg var dyktig til i holde
familien samlet uten at det oppstod
gnisninger. I 1954 dpde hun. Aagot
som hadde gitt av for aldersgren-
sen, overtok da ansvaret for girden.

Besetningen var 8 melkekuer, 2
hester samt griser og hgns. 11.963
sluttet de med dyr pi gflrden.
Haakon Smith drev jordveien fram
til1972. Han leverte lenge hpy til
vognmennenes hester i byen. Et

Skuronn i slutten av 3O-drene. Haakon Smith bak tilvenstre.
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kjentbilde av Haakon Smith der
han kjOrer hpyvogn i Akersgata i
1954, henger i Oslo bymuseum.

Familien sgrget for at hagean-
leggene piNordre og Sgndre til
enhver tid var velstelte. @stensjg-
veien gikk mellom girdsanleggene
og i praksis over tunet pi Nordre.
Da den nye @stensjoveien ipnet i
1956, syntes Agnes det ble kjedelig
at ingen biler kjOte giennom
gf,rden lenger(!).

I 197 zdgde Aagot Tveter. Fra
dette iret ble Ditlef Smith bestyrer
av sameiet Ostensjg gflrd. Ditlef
dode 30. november 1991.

Utviklingen presser pa
Bebyggelsen presset seg sakte, men
sikkert ned mot @stensj/vannet.
@stensjO girds eiere mitte ogsi
selge unna en del av eiendommen.

I begynnelsen av 50-6rene ble
isen mot Boler solgt, og bebyggel-
sen i Jgranstien og Protonveien
kom. Omrfldet der Eterveien
borettslag ligger, ble solgt for en
billig pengetil Oslo kommune i

1959. Avtalen var at det skulle bli
hageparselle r her. Kommunen br@t
avtalen og bygde rekkehus.

Naboene forteller
Vi i Jgranstien kj6pte tomt av
@stensjg gird i 195 1. Vi hadde
dannet Ostensj/ selvbyggerlag og
sgrget for vei, vann og kloakk. I '

1 953 var huseire innflytningsklare.
Vi ble fort medlernmer av Oppsal

Hagebrukslag. S0strene Tveter var
ogsfl medlemmer, og de flpnet'
hjemmet sitt for alle mgtene. PA
den miten ble vi godt kjent med
girdens eiere. Vi kjopte egg og
melkpflgflrden. Prisen vn69 Arc
pr. liter og 6 kr. og 50 6re pr. snes
egg i 1960. To flr senere var melke-
prisen 0ktt1l7 4 gre pr. liter. Eggene
kostet det samme som fon Haakon
varprimus motori St. Hans-
feiringen. Hvgrt enest 6r lagde han
et stort bil til denne dagen. Alle
naboene ble invitert til St. Hans-
feriring og til Haakons fgdselsdag.
Alltid stod det en irydelig npttekake
pi bordet, og Aagot tryllet fram de
nydeli gste karamellpuddinger.

.rOsken> ef dad
Viren 1959 ble naboene vitne til et
spesielt opptrinn. Oksen pi gflrden
hadde slitt seg og var i usedvanlig
dirlig humor. Den gikk amok.
Haakon Smith provde fl stagge den,
men ble slengt opp pi toppen av
vedstabelen. Brannvesenet fra Bryn
kom for i hjelpe til, brannmennene
havnet i trrerne. Oksen romte ned i
Almedalen og hjelp fra slakteriet
ble tilkalt. Den ble skutt og fraktet
til byen. -.<Osken>> er dgd, sa
nabobama.

Ellers husker vi godt den deilige
godlukta fra fjoset som vi not ved
melkeinnkjopene. Vi mfl ogsi
nevne at vi en gang sien grevling
med en h6ne i kjeften. Grevling var
det mye av rundt girden.

Anne Margrethe Mokleby
- datter av Agnes, forteller oss at
girden har betydd svart mye for
familien. De flyttetusedvanlig mye
pi grunn av farens arbeid, og

Ostensj0 gird ble det faste holde-
punktet for henne. Almedalen varet
godt stelt anlegg med spaserveier
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der man hadde med matkurv og
drakk ettermiddagskaffe.

I 197 5 flyttet Anne Margrethe
og hennes mann Bjarne inn i
hovedhuset pt Nordre. Hennes
eldste bror Haakon bodde i 2.
etasje. Allerede iret etter mistet
hun sin kjare Bjarne.

Sameiets brev til Fylkes-
mannen ihoringsrunden
for vitmarker i 1988.
Det er interessant e se pi hvordan
Oslo kommune har behandlet en
familie som alltid har lagt vekt pfl 6
ta vare pi de verdier de forvalter
med tanke pflv&re etterkommere.

<<Girdens eiere harhelt siden
Haakon Tveters dageg forsdkt f,
bevare de to gflrdene med park,
dyrket og udyrket mark, myrer og
vann i sin niverende form. samlet
for etterslekten.

Girden antas irepresentere et
typisk jordbruksmiljp fra det gamle
Aker. Sameiet ga derfor sin fulle
tilslutning til den frivillige <SkjOt-
s e Is plan fo r Q stensj Qv annet >> s om i
1979 ble utarbeidet av Oslokom-
mune - Park og idrettsvesenet .. . >)

Valmlflven pi gflrden er av hen-
syn til vedlikeholdet gitt bort til
Oslo kommune (1970) ... Oslo
kommune fikk i 1975 lov til fl an-
legge el turvei langs vitmarksom-
rfldet nedenfor gfrrden - dog uten
eiendomsrett til grunnen.

Girden hari dag ikke lengereksi-
stensmuligheter som gflrdsbruk eller
annen privat virksomhet. Jfr. for/v-
rig Byantikvarens brev til Kultunfld-
mannen i Oslo, dat. 29.2.I972,hvor
han bl. a. uttaler fglgende:

<<det antas at tiden er inne til i se
nermere pi sp/rsmilet omen
disposisjonsplan for den samlede
bebyggelse, ettersom gflrdene som
girdsbruk ikke lengere har eksi-
stensmuligheter, og ettersom en mi
ha lov til i anta at eier og dennes
arvinger om fi ar ikke vil vaere inte-
ressert i i sitte med bebyggelsen og
det sterkt reduserte jordareal.>>

* * t <

Eierne ber nd om at gdrden bevares

samlet og at enten Staten(f. eks. til
Iandb rulcsmue s um) e ll e r O s Io
kommune ov e rtar ansv aret for
gdrdenfpr det erfor sent.

{ . * *

Konklusjon:
Eieme av @stensjl gird -Nordre

og Sgndre-berom:
- at de to girder med park, dyrket

og udyrket mark, myrer og vann
i sin n8vrerende formbevares for
etterslekten.

- at det opprettes et l^andskaps-
vernomrddefor det helefor d
v e rne g drden s v dftnarlcs omrdde
sa,mmen med den npdvendige
buffersone og det omkringligg-
ende kulturlandskap som natur-
Iig erknyttet sarwnen.

- dt enten Staten eller OsIo kom-
tnune nu overtar ansvaretfor d
bevare gdrdenfpr det erfor sent.

_ at det sfl snart som mulig inn-
kalles til et mdte med de interes-
serte parter for i dr6fte girdens
fremtid.'

Brevet er undertegnetfor Sameiet
Qstensjp gdrdav Ditlef $mith.

Alle uthevinger er giort av redak-
sjonen.

For sine sjeldne holdninger til et
verdifullt natur- og kulturland-
skapsomride ble Ditlef Smith og
Anne Margrethe Mgkleby tildelt
Ostensj Ovannets "Venners<<Sothgnepris> i 1990.

1

Bygningsmassen
<Sondre gstensj4 gard er i dag et av
Oslos best bevarte gardstun. Van-
ingshuset, drengestua og drifts-
bygningen er alle bygget'tidlig pfl
18OO-tallet i den tids empirestil.
Bygningene er anlagt i typisk

firkanttun - noe som vaf vanlig i
distriktet. Driftsbygningen som er
bygget i 1807, er den eldste drifts-
bygningen i Oslo.

Nordre @stensj6 fremstir i
hoved-sak som et <<sveitserstil>>
girdsbruk, med hovedhus i typisk
sen sveitserstil, driftsbygning,
stabbur og drengestue med sveit-
serstil elementer.>>

Ostensjogirdene i
nasional sammenheng
Omridet omkring @stensj Ovannet
med girdsanleggene Abilds6,
Bakkehavn og Nordre og Spndre
@stensjo er i bflde lokal, regional
og nasjonal sammenheng av stor
verdi. Denne verdien knytter seg til
en rekke forhold. De allerfleste
girdsanlegg i Oslo er idag revet,
eller sterkt beskadiget. @stensjp-
girdene er et av de fi gjenvarende
eksempel pi bevarte gfrrdsanlegg.
Samtidig repres gntere r @ stensj4 -
gardene to ulike tidsepoker; begyn-
nelsen av I 800+allet med empire-
tunet pfl Sondre Ostensjg og slutten
pi 18O0-tallet med sveitsertunet pi
Nordre @stensjp.

I tillegg til de bevarte bygningene
ligger Ostensjo i et relativt uberort
kulturlandskap. Omkring girds-
anleggene er innmarka i stor grad
bevart og fortsatt i drift. Videre
liggerAbildsg pfl motstiende side
av Ostensj0vannet og medvirkertil
at inntrykkt av et opprinnelig
j ordbruksomride forsterkes. >
( Byantilanren 3 1. I 0. I 996 )

Byridet har ni sagt nei til kjdp
av Ostensjo gird, og har dermed
frasagt seg kommunal forkjOps-
rett. Byridet svarte ikke en gang
pi rekomanderte brev fra eiernes
advokat. !

Kilder:
Samtaler medAnne Margrethe Mokleby, Gunnar Smith, Kjeld og
Ragnhild Magnussen samt en avisartikkel i Nordstrands blad
nr. 65 - 1965. Brev fraByantikvaren av 31.10.96.

Det vises ogsi til Soth6na nr. 6 der Marianne @stby har skreveten
lengre artikkel omAnne Margrethe Mokleby.

Endelig har vi funnet ut hvem <<lrererstudenten>> som har skrevet
<Ostensj/ gird. Historisk saroppgave I976>> som har vert en svert
viktig kilde til @stensj6 girds historie. <<Lrererstudenten>> heter Lars
Rogstad og skrev seroppgaven pi Grefsen gymnas.
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OstmarkasVenner tyller 30 hr
Mandag 1 8. november fylte @st-

markas Venner 30 ir. Det

t hele ble feiret med stort
I  r - - . r r  -  r ^ -  T  : ^jubileumsmgte derLise

Henriksen viste lys-
bilder og kiserte om

Rausjomarka. Qst-
, markstua pi Skulle-

rudstua var fylt til
bristepunktet.

Venneforeningen har arbeidet til
markas beste i alle disse irene. At
Rausjomarka naturreservat i dag er
en realitet, skyldes ikke minst
iherdig innsats fra Ostmarkas
Venner. Foreningen la ogsi ned et
viktig arbeid vedrprende kraftlinjen
gjennom @stmarka. Selv om det
ikke lot seg hindre at den kom, sA
greide @Y ilphvirke utbyggerne til
i velge en mindre skjemmende
tras6 enn opprinnelig planlagt.

Foreningens pflvirkning fPrte

ogsi til at Statkraft benyttet heli-
koptertil fl sette opp mastene slik at
man unngikk store sir etter an-
leggsmaskiner i marka. Ostmarkas
Venner har vert en svart viktig
pidriver i fastsetting av marka-
grensa. Nfl kommer faktisk de
st0rste truslene mot Ostmarka i
kommunene i markas gstre grenser.
Kai Ekanger, bosatt pfl B Oler,har
vert mangeirig leder av @stmarkas
Venner.

<Sothpna> og
Ostensj0vannets

Venner
gratulerer!

OSTMARKAS VENI{ER
POSTBOKS 5f8, SEllrRUt, ol05 OSLO I
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Minneord om
Inger Johanne Arnesen

Det var med sjokk vi i august mottok
meldingen om Inger Johannes bortgang.

Hun ble kun 62 Ar gammel.

14. oktober 1983 komsjupersoner
sammen for i fors6ke 6 awerge
byggeplaner pfl AbildsO gerd. Vi
kalte oss @stensjpvannets Venner. En
av dem var Inger Johanne Arnesen.

Vi var bare denne lOse gruppa de
fem forste irene. I Ridhuset trodde
alle at @YY var en stor forening.
Byggeplanene fra 1983 ble avvist i
bystyret.

I 1988 kom SelvaagbyggA/S pi
banen. Den gang var det en del
diskusjon om hvorvidt vi skulle
starte foreningen @stensjovannets
Venner. Inger Johanne var blant de
som sf, at en forening var eneste
mulighettil itaopp kampen motet
av Norges mektigste byggeselska-
per. Hun satt i interimstyret, og med
sin politiske erfaring tilf/rte hun
strategiene vi fulgte meget realis-
me. Inger Johanne var en flott opp-
muntrer i sene kveldsmpter. Hun
hadde evnen til i vinkle saken fra
flere sider og var en pf,driver i vflr
konsekvente linje i forsvaret av
<Skj otselsplanomrideb. Ved hjelp
av sitt kontaktnett. hentet hun inn

rfld fra fjem og nicr. Hun kunne
ringegrytidlig til leder eller nest-
leder for i korrigere strategien fgr
vi satt i <klistereb.

Hun var varamedlem i styret i
1990-9 l. I QYY har alltid vara-
medlemmene vert godtatt som
fullgode styremedlemmer. Hun
flpnet hjemmet sitt for mange av
styre- og gruppemoter.

Hun var et samfunnsengasjert og
politisk menneske og ble valgt inn i
bystyret for SV. Hun satt ogsf, i
skolestyret i flere flr. Ved siden av
full jobb som gvingslere( ved
@stensjg skole, skrev hun flere
laerebpker somkom ut pi Cappelen
forlag. <Likestillingsboko som
hun skrev sammen medAud
Langbo var et pionerprosjekt. I
likestillingssporsmfll var hun
kompromisslgs. Ellers lette hun
alltid etter felleslosninger. I forrige
kommunevalgperiode satt hun som
leder av A s|.runsj4 bydelsutvalg. En
oppgave huri skjgttet pi en meget
respektfull mite. Hun sOkte alltid
fellesplattformer i bydelsutvalget,

Inger Johanne pd MinnaWetlesendagen

men varhellerikke redd foren fight
dersom hun mente det var n6dven-
dig. Hennes uselviske opptreden og
evne til i la vere_i ta &ren for saker
hun fikk gjennofnfgrt, er et eksem-
pel til etterfplgelse. I si mite var
hennes innsats i arbeid for i stanse
planerom Okt trafikki Brynom-
rfldet, imponerende. Som det natur-
interesserte menneske hun var,
nedla hun ogsf, et betydelig arbeid
for fl ffl fastlagt markagrensa.

Hun var et sant grasrotmenneske.
Hun tok initiativet til <Minna
Wetlesen-dagen> til minne om
stifteren av Europas f6rste hushold-
ningsskole for jenter pi Abildsg
gird. IngerJohanne stilte alltid opp
for @YY pfl denne dagen og p6
Ostensjgdagen.

Hun kjorte seg selv knallhardt,
kanskje for hardt. Likefullt hadde
hun tid til flomgis familie og venner.

Hun hadde gitt seg som politiker.
Hun Onsket & bruke tiden pi
familien. Hun Onsket i arbeide for
at@stensja gird skulle knyttes til
bydelene og at det kunne bli et
senter for barn,unge og eldre.

Vf,re tankergflr til familien og
hennes n&rmeste.

Kjere Ingerlohanne!
Takk fo r inns at s en fo r den
saken som ld deg aller nermest ...
Ostensjtvannet ...

Inger
Johanne
selger
lodd
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HvitkinngAs
Hvitkinngflsa er en av de minste
gisartene. Den kan umiddelbart
minne omkanadagisa, men den
er mye mindre. Ved litt trening ser
du lett forskjell. Ansiktet er gulhvitt
med en svart tflyle mellom @yet og
nebbet. Til sammenligning har
kanadagf,sa kun gulhvitt kinn og
gulhvit strupe.

Bryst, isse nakke og hals er svart.
Den danner en skarp kontrast i for-
hold til den grihvite buken. Ryggen

Arvingenes side
Rv Frxt't AnNr GULSRANDsEN

ergrflmed svarte
tverrbind. Den
hekker hovedsaklig
de artiske omrf,dene.

Hvitkinngiessene
som du kan observere
i store flokker ved
OstensjOriannet om
h6sten, er satt ut i Oslo-
omridet og hekker i ytre
Bunnefj ord. Hunnen legger
34 egg som mges i 28 dager.

Hvitkinngds

i.a{hq6'D-r

men den har spredt seg langs dal-
fgrenephOstlandet."

Paret holder sammen kun i 6n
hekkesesong. Reiret bygges i trer
eller i fjellhyller.Gr6hegren legger
34 egg somruges idrgye25 dagen
De voksne hegrene kan overvintre
ved kyst og ferskvann i Spr-Norge.
Ungfuglene trekkerut av landet.
Ringmerkingsprosjekter tyder pi at
De britiske oyer er det viktigste
overvintringsomridet. Ved siden av
fisk utgiPr frosk, vannsalamander
og krypdyr f6den. I august/septem-
ber er det noksi vanlig fl observere
den ved @stensjgvannet, men du
mfl ha Oynene med deg.

Grdhegre

Bunndyr
I 1992-93 ble det giort en under-
s6kelse av bunndyr i @stensj6van-
net. Det ble slfltt fast at det ikke var
vesentlige forandringer i forhold til
en undersgkelse som ble giort for
tretti ir siden.

Det ble bl. a. funnet tolv ulike
arter ferskvannssnegler i vannet.
Ingen norske vann harflere arter.

Grihegre
Grihegren har et vingespenn pfl
l75til195 cm. Denkanbli opptil
100 cm lang. Med sitt store vinge-
spenn kan den minne om en rovfugl
ved fgrste gyekast der den flyr med
rolige vingeslag.

De buete vingene og de
utstrakte beina stikkende ut

bak halen. viser raskt at
det er en hegre. I blant
kan den forveksles med
trane. Den urgrlige og
tilmodige ventestill-
ingen og de lynraske
utfallene mot fisk, er
typisk for hegre.
Far_geneer gri, hvit og
tildelsSvart. I Norge
ergrfrhegren fgrst og
fremst en kystfugl,

l"ttbp.qr-Z

(Borrevann og Frognertjern ved
Hamar har like mange). Snegle-
artene er stor damsnegl, myrsnegl,
vanlig damsnegl, rund blaeresnegl;
stor skivesnegl,gemsnegl, vanlig

skivesnegl, ribbesnegl, flat skive-
snegl, lav toppluesnegl, flat fersk-
vannsgiellesnegl og tirnformet
ferskvanns gj ellesnegl.

Snegler @ 6 s @
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Piggsvin
Av Yrucve Kveenr

voft

Ni kan vi sikkert trekke pi smile-
bindet av slike fantasier, men det
skal vi kanskje ikke gj6re i en tid da
det hender at folk melder om obser-
vasjon av bjgrn nflr det vitterlig
dreier som ekom.

Piggsvinet har sine gfltefulle
sider det. Det hender f.eks. at det
plutselig og nrrmest besatt kaster
hodet gjentatte ganger mot nakke
og rygg og spytter pi seg selv! Til
slutt kan nesten hele oversiden
vrere dekket av spytt. Forklaringene
spenner fra rengjoringsmiddel til
forbedring av forsvarsevnen uten at
noe kan slis fast med sikkerhet.
Reaksjonen utlgses imidlertid som
regel ved at dyret slikker pi eller
spiser stoffer med sterk smak eller
lukt. Det kan v&re en spesiell
blomst. en frosk eller padde eller til

{tufu =_F

ltn(,Ff,Ftai -7a

I en angelsaksisk beretning fra 1100-tallet heter det at piggsvinet under
vinhssten klatrer opp i et tre med mye druer, slir dem ned og stikker piggene

sine i dem nede pi marken. Nir det er helt overlesset, vandrer det hjem til ungene
med maten. len bokfra 1607 blir det pistitt at piggsvinet ruller seg over
hoggormen og spidder den slik at kjottet lssner fra skjelettet. Deretter

barer det byftet stolt pA ryggen som en fanebarer i krig.

og med kaffegrut, sigarettstumper
eller lignende delikatesser.

Piggsvinet er utbredt i lavere-
liggende strlk pi Ostlandet, og
langs kysten nordover til Tr6nde-
lag. Det er ogsi enkelte forekom-
ster i Nordland, mens den er sfl vidt
vites ikke registrert i de to nord-
ligste fylkene.

Piggsvinet er ikke lenger fullt sA
vanlig som fgr, og en stor del av
skylda for det mi vel biltrafikken
ta. Dyrets velkjente reaksjon ved
fare er jo bl.a. 6 rulle seg sammen
til en ball slik at de 5-6000 piggene
stritter til alle kanter. Men det
hjelper selvsagt ikke mot biler.
Mest sannsynlig er likevel at
piggsvinet bare rusler i veien og
knapt rekker i registrere noen fare
fOr det er over og ut.

Ofte kan det sommerstid vere et
stort antall piggsvin som valfarter
til steder der det vanker en godbit
fra menneskene. Hvis du er si
heldig i ha en eller to eller flere av
dem pi besgk sinn i skumringen, er
det hyggelig i gi noen godbiter.
Piggsvinet er selvsagt fullt ut i
stand til livnare seg selv, men 6rs-
unger er nldt til 6 komme opp i en
viss vekt fOr vinteren. si for dem er
det i alle fall fint med litt hjelp.
Kattemat er bra, og melk er sikkert
ikke si farlig som man vil ha det til.
Men holder man seg til vann, er
man pfl den sikre siden.

Selv om pinnsvinet tilhprer
insekteteme og neringen domine-
res av det, gfrr det ikke av veien for
all slags f4de,tilog med gjennom-
ritne itsler. Heller ikke har det
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synderlig respekt for hoggorm. Det
tiler giften utmerket hvis uhellet er
ute, men som regel er ormen et lett
bytte. For ormen blir det bare i
gjgre sine uttfall mot en massiv mur
av pigger til den har mast fra seg.
Sfl gjOrpiggsvinetkampen kort og
fortarer ormen med giftkje(ler og
det hele ! .

Piggsvinet trives best med busker
og kratt og kulturmark i lett bland-
ing. Kvist og kvas og sammenras-
ket l6v erpopulert, si hvis du har
en hageflekk sombespkes av pigg-
svin, har du en god unnskyldning til
ikke f, stelle i hagen! En god kom-
posthaug eller en haug med lgv kan
tas i bruk som vinteroppholdssted
for piggsvinet. Et godt isolert
vinterhi ernemlig en forutsetning
for at det skal klare den kalde irs-
tid. Full av opplagret fett gir det sfl i
dvale. Kroppstemperaturen synker
til lufttemperaturen omkring inne i
haugen, men stabiliseres nf,r den
n&nner seg 6-7 varmegrader.
Energiforbruket synker helt ned til
ca 2 prosent av det normale! Det
holder pusten i en times tid fgr det
tar noen raske flndedrett noen
minutter og slik gflr det slag i slag
hele vinteren. Men i likhet med
f.eks. flaggermusen viknerdet av
og til opp ilgpetav vinteren, og

kommer det sterk frost slik at det
blir for kaldt inne i bolet, vil pigg-
svinets andre fettlager, det effektive
brune fettet, produsere varme slik
at kroppstemperaturen Oker. Da kan
dyret finne pi i ta seg en rundtur
midt pfl vinteren. Akkurat det er
neppe tilridelig i kalde Norge.

Visstnok giorde en engelsk
forsker et eksperiment ved fl legge
et dvalende piggsvin ned i en botte
med vann. 2?mirnilter etter tok han
det opp igjen, og piggsvinet sov
fortsatt ibeste velgiende som om
intet varhendt. Men for all del
- ikke finn pi noe slikt selv med
piggsvinet!

Dvaleperioden varer fra oktober
til april-mai, og det fete h6stpigg-
svinet kommer pfl vflren fram som
en skygge av seg selv. Som regel
holder det akkurat! Men noen har
ikke rukket i lagre nok fett om
hosten eller miforbruke for mye
energi vinterstid. De vil ubgnnh/r-
ligomkomme.

Ungene kommer til verden i mai-
juni, og det kan jo sinn umiddelbart
virke brutalt for et piggsvin fl fgde
et piggsvin! Men de kommer ut
med piggene dekket av hud og en
mengde underhudsvaske. Kort tid
etter fgdselen suges vresken opp og
piggene bryter si fram gjennom

huden. Piggsvinet kan trolig fi flere
kull ogsfl i Norge, men ungene mi
veie minst en halv kilo fgr de gir i
dvale. Lavere vekt en det betyr at de
hPyst sannsynlig fryser ihjel.

Sommerstid er piggsvinet stadig
pi farten og da mest om natten. Det
forflytter seg bemerkelsesverdig
langt. Med radiosender har man
fulgt dem opptil?Uzkmhvernatt i
en lOype pi kryss og tvers som ville
fitt enhver orienteringsloper til i
blekne.

Piggsvinet kan bli nermere ti ir
gammelt, men de fleste dgrnok
lenge fgr.

Som art er imidlertid piggsvinet
blant de eldste pattedyr i verden og
antas i ha eksistert i 30 millioner flr!

Piggsvinet har selvsagt en stor
plass i folketroen. Et besynderlig
eksempel pi dyrets antatte magi var
den engelske skikken med f,koke
piggsvinets h4yre gye i olje, og
oppbevare det en stund i en mess-
ingkjele. Sfllagde man en salve av
ingrediensen" rqnldiorde det mulig
fl se mye bedre om natten!

Yngve Kvebak er natur-
skribent i ukebladet <<Familien>>.

Han er ogsi leder av <<Nordre
Oyeren Fuglestasjon>.

Denne krikkanda du ser her har
holdt til i Osloomridet i flere ir.
Siste iret overvintret den og var
sveert ofte og se i riken piBogeru-
myra. Den forelsket seg i en stokk-
andhun, og paret ble observert
spaserende pfl fortauet nord for
Eterveien ved grytidlig en dag i mai
i fjor. Krikkanda er den minste
gressanda vi har. Den blir bare
38 cm stor.

Herhar Ketil Knudsen foreviget
den vakre anda ved @stensjovannet.

Kriklrand. Foto: Kjetil Knudsen
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Varsku her:
t

halvsnyltere pi ferde!
Av Jnru WeseNeenc

Hva i all verden er en halvsnylter? Neida, ikke en skau-
bjonn som har fAtt bakkroppen revet av - og heller ikke en
trygdemisbruker. Dette begrepet brukes om planter som
kobler seg pA rsttene til andre planter - ikke for A fi til-
gang pi sukkeret som verten har laget ved sin fotosyn-
tese, men for i fi tilgang pA vann og mineralnaring som
verten har sugd opp fra bakken via sine ratiler. Halvsnyl-
tere driver imotsetning til helsnyttere med fotosyntese
og er derfor grunne i se til, som planter flest. Det som
gjerne raper en halvsnylter er at den har et svert puslete
og spinkelt rotsystem - den er jo festet til en annen plante
og trenger ikke iotter selv.

Stopp en halv, men finnes helsnyl-
tereblantplanter? Javisst - og det
mest opplagte eksempelet i vir
flora er en kjgttfull, helrosa, merke-
lig plante som heter skjellrot og

som henter neringa si fra hassel- og
oretraer. Den finner vi ikke rundt
@stensjgvannet - den er en kyst-
plante som er sjelden i Indre Oslo-
fjord. Og skulle du finne den, f.eks.

i Asker et sted, si la den sti! Trrerne
dgr ikke av den, og den har sin plass
i naturen den ogsi.

Men det var ikke skjellrota vi
skulle snakke om, det varhalvsnyl-
terne. Vi har en bergmt halvsnylter i
virflora som antakelig alle harh4t
om. Kom igien, noen forslag? Ja
riktig, misteltein! Balders bane!
Den er en grpnn (faktisk vinter-

Br@nn !) liten busk som sitter fast pA
greiner oppe i krona pi forskjellige
slags treer. Den er en av vire fprste
totalfredete plantearter. Men den
finner vi heller ikke p& vire trakter
- den finnes bare rundt Midtre
Oslofjord her i landet, med nord-
grense i As. :

Og dakommbr vi til dagens
gjester. Bortsett fra misteltein er
nemlig de aller fleste halvsnylterne
vfrre representert ved @stensj4-
vannet, om ikke pi artsnivfl, si i
hvertfall pfl slektsnivi. De er alle
nart i slekt med hverandre, og
h4r er tll en bestemt underfamilie,
engkallgruppa, innen maske-
blomstfamilien (etnavn som lukter
av skoleherbarium?). Av vire sju
slekter innen denne gruppa har vi
nemlig fem her: marimjelle, f,yen-
trgst, rpdtopp, engkall og myr-
klegg. Bare fjellplanta svarttopp og
den sjeldne vestlandsplanta gultopp
mangler. @stensj Ovann-omridet
huser to arter marimjelle, minst 6n
art Ay entr 0*, en art r 6dtopp, en
(ellerkanskje to?) av engkall og 6n
myrklegg-art. !.

Nokmed opplisting. To av disse
plantene er serdeles ipynefallende
og danner massebestander ved van-
net. Deterengrgdtopp (du harhelt
sikkert sett den f.eks. pi plenene
nedafor almen og flyttblokka ved
utlgpet av Bglerbekken -plenene er
rosa av den pfl seinsommeren) og
storengkall (en gul-blomstret plante
som vokser i mengder f.eks. piEn gr@dtopp. Foto : Jan We s e nb e rg
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engene vest for Rll-feltet pflBoger-
udmyra). Begge er vakresm6 plan-
ter, og begge har sin egen historie.

Engrpdtopp er en relativt nYlig
innvandrer i vfrr flora, som vokser
spredt i lavlandet i Sor-Norge. Den
vokser i grasmark, pflfallende ofte
der det er et visst beitepress, trikk-
slitasje eller ogsi f.eks. tungmetall-
eller saltforurensning. Den er over-
hodet ikke vanlig noe sted. Her ved

Ostensjgvannet husker jeg at den
for 20-25 ir siden vokste p& et lite
omr€de langs turveien langs vannet
rett nedenfor Ostensjo gflrd. Etter
den tid har den eksplodert i om-
ridet. I tillegg til plenene ved flytt-
blokka (her er det antakelig gflse-
beitet som har favorisert den) har
den vart vanlig pi snPdumpeplas-
sen (dvs. ni vitmarkspiosjektet)
ved nordenden, i tillegg til smflbe-
stander andre steder.

Engrgdtopp haren langt <vil-
lere>> slektning i Norge, strandrgd-
topp. Den ernsermestugreinet og
har litt saftige (sukkulente) blader
og vokser i kortvokst grasmark Pfl
havstrand (det botanikere kaller
strandeng). Den er temmelig sjel-
den og gflr sommange andre
strandeng-planter tilbake i vir tid,
fordi strandenger gierne enten vok-
ser igjen (husdyrbeitet pfl havstrand
er mange steder helt borte) eller de
blir gjort om til marinaer eller vei-
fyllinger.'S& finner du en r/dtopp
pi havstrand, si la den st6.

Storengkall, derimot, er en gam-
mel plante i virflora. Engkallene
var karakterarter for de gamle
dagers slflttengene. Mange steder
hadde man den regelen at nir eng-
kallen hadde modne fr6 og raslet
nflr en plukket den og ristet pi den,
sflkunne enga slfls, Vire to arter
engkall har litt ulike krav til vokse-
stedene: storengkall er typisk for
fuktige enger, mens smiengkall
foretrekker de mer t/rre engene.
Storengkall har i takt med avvik-
linga av tradisjonell fuktengslitt
gfltt markert tilbake de fleste steder
der den har vokst.

Ved @stensjovannet har storeng-
kall antakelig holdt seg i smfl
bestander fra den gangen det var

slflttenger i omrfldet. Dagens store
bestander skyldes for det meste at

parkvesenet har overlatt en del
tidligere plenomrider til seg selv'
Disse harutviklet seg til noe som
akkurat ni minner om tradisjonell
engvegetasjon. Dette har gjort at
storengkallen har <<sett sitt snitu til

ikomme fram fra sinb kummerlige
tilfluktssteder og kolonisere dem.
Men i dette tilfellet er lykken
kortvarig for arten - hvis vegeta-
sjonsutviklinga ikke <fryses>> pfl
dagens stadium, vil omridene om
et tiflr eller sfl gro igjen med hgye
gras eller busker og engkallen vil
forsvinne igjen. Derfor er det
pnskelig i sette inn slitt av disse
omrfldene 6n gang pr. sommer, etter
at engkallen har modnet fr6ene.

Dette med Onske om slitt harjeg
kommet inn pi en gang f6r, i for-
bindelse med tgrrengene sor for
Abildso gflrd. Det er ikke tilfeldig.
Begge deler h6rer til de siste
restene av det tradisjonelle kultur-
landskapet i omrfldet, fra fpr dagens
situasjon da innmark er ensbe-
tydende med fulldyrka 6ker eller
kunsteng. Og naturverdier i kultur-
landskapet lar seg ikke bevare ved
bare fredning - det mfl skjptsel til,

Storengkall.
Foto: Jan
Wesenberg

en skjotsel som imiterer den tradi-
sjonelle hevden. Ellers vil de ver-

diene som man fredet omridet Pi
grunn av, forsvinne av seg selv etter
en tid. Det er forskjellen pfl natur-
landskapsvern og kulturlandskaps-
vern. I verdifulle naturlandskaps-
omrider (enten det er fjell, skog
eller vassdrag) har det biologiske
mangfoldetbest av at omridene fir
vere mest mulig urprt- i kultur-
landskapet er tvert imot de st@rste
biologiske verdiene knyttet til
omrider der det er om h gtrOre tr
viderefgre en tradisjonell hevd.

For ikke fl snakke om landskaPs-
bildet. Tenk om vi kunne fitt til-
bake hesjer, og ogsfl beitende dYr, i
omridet virt! Tenk om vi kunne ha
vflre lokale slittekurs, og om alt fra
pensjonistforeninger til fritidsklub-
ber og <<bare>> kulturinteresserte
privatpersoner kunne fi provd seg
pi ljflslitt og hesjing pfl enger her
ved @stensjovannet. A svinge ljflen
er minst like sunt og morsomt som
i svinge golfkplla, og sflmye mer
miljpvennlig! Til nod kan jo de
ulike aktivitetene dyrkes hver til sin
tid. Slfltt erjo noe en fflr gjort bare
6n periode hvert er.
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Ny bok tra narmiljoet!
Alle, bf,de store og smi burde vite
litt om Olav Nygard. En fattig
dikter fra Vestlandet som ved
hjelp avAme Garborg fikk
kjOpt en hytte pfl Bryn,
som det stir i leksikon
o . l .

Egentlig lf,hyttatil
Olav Nygard i lia
rett ved Beverlia et
stenskast fra Olav
Nygards vei. Olav
Nygardbodde de
siste flrene av sitt
l ivpiOppsal. Ni
hardetkommetut
en vakker liten
bokomOlav
Nygard.

MAnen sover
pi silkepute
Ertittelen pibola som
er skrevet av Kari
Qdegindog to av hennes
barnebarn, Anette og
Mariane.

De harfitt mye biografisk stoff
om Olav Nygard, litt lokalhistorie,

bide fra Oppsal og Modalen der
han ble fsdt i 1884.

De har ogsi tatt med noen av
diktene hans, og hele boka er

vakkert dekorert med
barnetegninger.

Dette er en bok som kan
viere en liten dgrapner til
Olav Nygards diktning.

Den passer for barn i
alle aldre, og kan leses
av og for alle som har
et flpent sinn og kan la
fantasi og lek med ord
mane frem de fineste
tanker.

Boka gir en fin
mulighet til i formidle
kunst til barn. En
kunstformidling som

vil kunne gi en fordyp-
ning i en litteratur som er

ukjentfgrmange.
Et lite julegavetips?

Boka kan lines og kjopes pi
Oppsal bibliotek.

Redaksjonen

Abelss postkontor
legges ned tra
f .ianuar 1997

Gjennom 6 ir harAbelso postkon-
tor vrert vir adresse. Betjeningen
har tross utskiftning gjennom flr-
ene, alltid vart vennlige og innstilt
pi flyte god service og fremfor alt-
de har hatt god humor. De utfordret
oss til i ta initiativet til et arrange-
ment rundt Ol-stafetten i 1994 da
Ol-fakkelen passerte OstensjO-
vannet. Dette ble gjennomfp4
knirkefritt i samarbeid med Mang-
lerud bydel, Manglerud senter-
forening, skolene i Manglerud
bydel, Abelso postkontor ogAYY.

Betjeningen ved postkontoret har i
praksis gjort en strilende jobb for
oss i de irene samarbeidet har vart.
De har solgt @VVs postkort,
posters, almanakker og timekalen-
dere for flere tusen kroner. Takk
skal dere ha!

Vi beklager nedleggelsen av
Abelso postkontor.

Vdr nye adresse er:
@stensj Ovannets,Venner
Postboks 77, Oppsal
0619 Oslo

Liv Janne Berg og Marie K. Togstad

fraAbildsp postkontor
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Lars Ove Hansen og Morten Falck
kaitlegger insektlivet ved

Ostensiovannet
fangst her tidligere og hans pivis-
ning av blomsterfluen orthonevra
erythrogona er spesiell i global
sammenheng. Fortsatt er det ikke
pflvist si storkoloni av denne arten
noen andle steder. Den forste
obervasjon av billen staphylinide
AmaliumMiinsteri ble gjort av
entomolog Th. Miinster ved @sten-
sjovannet i 1897,og billen ble
oppkalt etter oppdageren!

Morten og Lars Ove har hatt en
rekke feller stiende i omridet i
sommer og i hgst. De vil folge opp
ogsfri neste 6r.

Teltfeller, lysfeller, vindusfeller
og fallfeller ble skjult ved vannet, i
Kirkeskogen, Eikelunden og andre
steder i omridet. Thsenvis av insek-
ter er samlet inn og vi kan vente oss
noen godbiter.

Lars Ove har lovet at det skal
foreligge en rapport om under-

sokelsen il4petav
vltren9T .I Norge finnes
det rundt 23 000 ulike
arter insekfer. Ettersom
deter gjort lite grunn-
forsknirtg pi mange av
insektsgruppene, opp-
dages det stadig nye
arter. Vi venter i spen-
ning pi resultatet av den
hittil storste insekts-
undersokelsen ved
@stensjOvannet.

Insektsfeller ved
@stensj@viannet

Ostensjovannets insektsliv er dirlig
kartlagt. Derfor har @VV engasjert
entomolog Lars Ove Hansen fra
Zoologisk museum assistert av
Morten Falch. Begge er entusias-
tiske insektseksperter.

Lars Ove er benyttet av Direk-
toratet for naturforvaltning til fl
lage liste over landets mest sjeldne
insektsarter.

Morten har drevet med insekts-
g

Visste du at:
. et voksent tre pumper opp om

lag 80 liter vann pr. dag
. fuktigheten og renser luften
. ettreprodusererca. 370 liter

surstoffpr. time.
. treets rotsted virker regUlerende

pfl vannavlgpet som en svamp.
. et tre fordamper i underkant av

6 liter vann pr. time.

. jord r@tter og smfl levende vese-
ner renser vannet.

. et tre filtrerer 7000 kg st/v og gift
pr.er.

. det tar flere ti6r for et tre er <full-
voksenb>.

. et tre er beroligende fl'se pfl.

. et tre gir boliger til fugler som er
hyggelig i ha pi eiendommen

. traer tar av for vinden og har en
gunstig effekt for klimaet.

. Derfor bor du tenke deg usedvan-
lig godt om fgr du feller et tre.

. Det tar noen minutter d felle et
tre. og kanskje 70 drfqr du har
et tilsvarende.

Savner dufaglesangen duhad.de i

fj or? Har d.u felt et tre eller fi ernet
noe buskas?



Nytt.vatmarksomride nord for
Ostensjovannet

Roger Hagen A/S ogTronslien A/S var ansvarlige for
utforing av rorlegger- og gravearbeid.

En av vdre drsmmer har gitt i oppfyllelse. Helt siden vi
startet samarbeidet med NOF har vi drsmt om d rehabili-
tere et vAtmarksomr6de med tanke pA vadefugler. Etter at
vannstanden i Ostensjovannet ble giort permanent og
veien pA ostsiden av vannet ble ferdig tidlig pA 70-tallet,
har forholdene for vadefugl blitt dArligere og dirligere"
De siste Arenes fugleobservasjoner har vist at vaderne er
til stede tidlig om morgenen for si A forsvinne idet joggere
og turgjengere dufikeir opp.Vi hAper at det nye omrAdet i
nord vil bote p6 skadene veien pi ostsiden'har gjort, med
tanke pA vadefugl.

I1995 ble @stensjOvannets Venner
og Norsk ornitologisk forening,
avd. Oslo og Akershus tildelt Finse-
fondets stipend i konkurranse med
over forti andre sokere.

Finsefondets stipend er Norges

desidert st@rste naturvernpris pi
100 000 kr. Vinnerprosjektet var
restaurering av vfltmark med tanke
pi vadefugl i omridet nord for
vannet. Totale omkostninger for
omridet ble 261 000 kr.

Etter anbudsrunden fikk anleggs-
gartner Per Tronslien tilslaget for
gravearbeidene og rgrleg ger Roger
Hagen A/S ansvaret for rgrlegger-
arbeidet. Tillatelse til arbeidet var
gitt av <Park- og idretb og n/d-
vendig rprleggerarbeid var klarert
med Oslo vann- og avlppsverk.

Fredag 21. juni kom Groterud
bulldozerlag fraEggedal med dozer
og gravemaskin.

Oppmfllingene var gjort av
Tronslien. Pf, forhand hadde AVV i
samarbeid med EirikWarner i
Hjellnes COWI AS, tatt jordprgver
da vi var redde for PCB i jordsmon-
net. Heldigvis fantes det ikke PCB
her, men blyinnholdet i de ti Overste
cm var i hpyeste la$et. Dette med-
f Arte at det /verste j ordsmonnet
mitte skrapes av. Ovrige prpver
gjort av NOF og @VV viste seg i
holde stikk; leire dominerte
heldigvis.

Grdterud bulldozerlag kommer til omrddet.

26



Trarne i omridet ble pfassert
som en skjerm langs gangveien i
nord. Kulverten som ghrfra
Haakon Tveters vei til Ostensj0-
vannet lfl dessverre hgyere i ter-
renget enn beregnet.

For at ikke vannet skulle renne
ned i hull i denne gamle kulverten,
mitte det kjopes inn en spesialduk.
Denne ble gravet ned for fl hindre
avrenning. For@vrig gikk arbeidet
omtrent som planlagt. Vannet
pumpes fra@stensj1vannet opp i
<<bassengeb>.

Forelppig er ingen vadere opp-
servert i det nye vfltmarksomridet,
men andefugler (stokkand, krikk-
and og stjertand), miker og linerler
er registret.

Det blir spennende fl se til viren
om den nye virmarka trekker til seg
vadere.

For/vrig regner vi med at det nye
vitmarksomride setter en definitiv
stopper for forslag om 6 gjenoppta
snotomming har.

Takk til T[onlienA/S, Gr6terud
bulldozerlag og Roger Hagen A/S
for vel utf4rt arbeid.

Maskinfqrer Geir Larsen og
Kai Sandberg fra bulldozerlaget.

Visste du at:
. hettemAkebestanden i Ostensjgvann talte rundt

2500pwi1974.
. det er bflndtvang iret rundt ved Ostensj0vannet.
. det er forbudt 6 fiske i istfri flrstid.
. bunnfaunaen i Ostensjovann ikke har endret

seg vesentlig siden 1965
. levende dammusling ble pivist i Ostensjovann

i 1992 for fprste gang siden 1 953.
. at det har v a;rt afi angert ffavlgp pit

Ostensj0vannet.
. hovedbygningen piAbildso gflrd er fra

1790-irene.
. drengestua pi sondre @stensj4 er fra 1800.
. Haakon Tveter var aktiv i kommunepolitikken

i Aker i 30 6r.
. Minna Wetlesen startet Europas fOrste hus-

holdningsskole for piker pi Abilds0 i 1 865
. Jgrgen Wetlesen startet landets andre jord-

bruksskole piAbildsg i 1845.
. Wetlesens ga bort deler av eiendommen sin

slik atAker kommune kunne byggeAbildsg
skole i 1859.

. Anna ColbjOrnsdatter har eid Nordre
@stensjg gird.

. J6rgenYoung har eid Sgndre Ostensjg gird.

. Thomas Heftye kjOpte Norde @stensjo gflrd
for A sikre seg girdens skogarealer rundt
Sarabriten.

TLR 2228 58 58
EAX 2228 58 68
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Returadresse: OstensjOvannets Venner, Pb.77 Oppsal, 0619 Oslo
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lyenwlngen 7 - 680 OSLO. Ttt. 22 l9 18 1t

MANGLERUD SENTER

Larsen & Lindberg as

BIL OG BREMSESERVICE

Ryensvingen 13, 0680 Oslo
Telefon 22284000 Oppsal Senter

Ststt opp om
din nerbutikk

sparebanhen

NOR
Din narbank i omrddet
rundt @stensjovannet

Bankkontorer:

Bankkontor Oppsal Bankkontor Manglerud
Ostmarkveien 2 Manglerud Senter
06870510 06790S10
Telefon: 22265869 Telefon: 22263796
Telefax: 22750080 Telefax: 2227 17 52

INTEROPTIK
a>-

Manglerud AS
Optiker Harwiss

Manglerud Senter, 0612 Oslo, llt. 2226 20 39

',fr';f;flt
- alt i hundeutstyr

Vi snsker vdre to- og firbeinte
venner et GODT NYTT AR!

Vi skreddersyr utstyr t i l
DIN HUND

MandayFredag 1 1 .00-1 8.00
Lordag 11 .00-16.00
Zstensjovn. 74, 0667 Oslo

v/Bryn Senter
Ttt . 22 27 69 99

Lambertseter
K R O
Langbolgen 3

(Lambertseter sentrum)
1 1 50 Oslo, t lt. 22 28 03 22

AGA Prcgas AS
SPESIALISTEN PA PRoPAN

Postboks 42, Manglerud, 061 2 OSLO

DIN NERBUTIKK FOR HERREKLER

Manglerud Senter  2.  etg.  T l f  . :  2227 60 03

lFp"anqrc Smrrunn
HER.R.]E]K]LAR.


