venner
S OT HgN A ffii?.ffiT,11'i;.1'ilil1f,.*
Post til styret:

Bladetsendesgratistil alle OWs hovedmedlenlmer.
Lossalgkr 30,-.

OstensjovannetsVenner
Postboks77 - Oppsal
0619Oslo

Sothsnaredaksjonen
I redaksjonen:
Marianne Ostbye, Paul Fekjrer,
Finn Gulbrandsen, Amund Kveim

Postgironr: 0801.273.1826
Bankgironr. 6062.05.12861

Sponsorkontakt:Jan Christensen

Hjemmeside:
http ://www. geocities.com/sothona

Omslagsfoto:Jsrn Areklett Omre (Bildet er av
familien Bratlie pd tur ved vannet.)

E-post: sothona@yahoo.no

Forsidelogo:Anne Durban

2000:
Medlemspriser

La1'out:
: \Iarianne Ostbye
Brev til redaksjonenog annonsebestilling
sendes: Hovedmedlem:
Sothona, Postboks 77 - Oppsal, 0619 Oslo eller Husstandsmedlem:
Foreningero.l.:
sendelektroniskpost til sothona@yahoo.no
Firmaero.l.:

Foreningens
styre
Leder:
Amund Kveim

trf.22274386

Nestleder:
Finn A. Gulbrandsen

ttf.222728l0

Sekretrer:
TirilAndersen.

trf.22268639

Styremedlemmer:
Ragnhild Magnussen,JohanMollatt,
Eirik Werner,Paul Fekjrer
Varamedlemmer:
HanneBlesvik, SolveigOlafsen,
Trond Stromdahl, Odd Frode Ulbrandt

kr
kr
kr
kr

75,10,300,600,-

(minimum)
(minimum)

Betalestil foreningenspost- eller bankgiro.

sykeog/eller
Vedfaunakriminalitet,
skadedefuglerring:
Norsk OrnitologiskForeningsFuglevakt:

23 03 09 s3
Fuglehjelpi Oslo
Byfuglenesinteressegruppes
94429 910eller9Il 65 789
pWs fuglevaktWernerAlvestad:
2 2 2 79 15 5

Forurensning:
Vannverketstelefonvakt/dognvakt:
oljeutslipp,osv.
Veduregelmessigheter,
tlf.23 33 69 50

Kontaktpersonerarbeidsgrupper:
Vi takker vdre annonsorerfor stotte
til utgivelseav dette bladet.

Slittenggruppa:
JohanMollatt
trf.22 27 39 93

Sothsna blir trykket pi Svanemerketpapir
hos Nordberg Aksidenstrykkeri AS

Standgruppa:
Odd FrodeUlbrandt
ttt.22 26 94 29
Overvikningsgruppa:
Finn Gulbrandsenog WernerAlvestad

2-

Leder

"@stensj
Velkornrnen
somrddetMilj spork"
herligVi somi en Srrekkehor arbeidetfor vorigve?nav@stensjaomrddets
heter kongledeossove?of ensomletreguleringsplon
endeliger lagt ut til
haring.Det er et stort ogpositivtorbeidsomher er utfsrt i regiov Plon&
vi
i OsloKommung.
vi punkteri planen
Bygningselolen
Selvfalgelig.finner
gjerneskulleha endretnoep6,mensomhelhetmdvi si ossgodt fornayd
denfdri bslospolitiske
det on'pdhviikenbehandling
niedden.Nd kommer
organer.
er gitt novnetOstensjaomrddet
Miljapork,og det er vdrt
Dennyepfonen
en bit her
hdpot denne
skolsettesluttstrekforolleforsfogom6bebygge
oget fite omrdde der.Vi hor f orstdelse f or at "ledige"arealertiftrekker
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segutbyggingsonsker,
rundt @stensjovannet
mende gronneomrddene
bfitt sdsmdot smerteterskelen
nder nddd.Alleredekonvi dessvsrrese at
ortsmongf
oldetpden rekkepunkterer truet Stroksplonener vbd'tottvil vi
derforstorteorbeidetmed6 utorbeidemer
detofjerteretningslinjer
for
hvordondennoturf agligeskjotselov hvert enkeltdefomrdde best bar utfares.
f f fomperioden
ogtilf orselsmidt i oktoberkunnevi se@stensjavonnet
bekkeneslik det mdhove,rt i "gomledager".Fosseni Bslerbekken
hoddeen
sfik kraft ot vi lett kunnef orestifle osshvordondet mdhove,rt da Bsler
96rdhoddekvernher for flere hundre6r siden.Dovonnetsto somhoyest
kunnevi ved dennyrestourerte
terskelenvedBogerudmyro
se of @stensjovonnetsto likehoytsomBogerudmiaro."Flomm
engoossogsden nyttig
pdminnelse
omof vi ndmdfd gjort ngemedstobiliseringen
ovvonnstonden.
e ayeneer i f erdmed6 gd i opplasning
Demong
ogvi kanflere stederse
kroftig konterosjon
i breddenlongsturveiene.OgsSdetteer omrddervi vil
prioriter e i tidenf remov
er.
i ougustsomhoydepunkt
Med@stenslodogen
horvi n6ovsfuttetf oreningens
utendsrsfor i 6r. Jeg ser derfornd fremtil Smste
medfemsoktiviteter
i vinterholvdret.
ov dere igjenpdvdremedlemsmater
mange
Oslo,oktober2000.
AmundKveim
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Ostensis-livene
av antikvar Marte Boro
Det er som oftestvdningshusetog stabburetsom er eldstpd gdrdene.
Driftsbygningen(e)har i st@rregradfulgt de skiftendeproduksjonsforholdene
pd gdrden og har derfor bdde hatt kortere levetid og blitt mer endret.

Detdbohar'::rr"ir::,"::ri:::;Tj:"n::/;:en detddrive

Utviklingeni jordbruket

Bevarte driftsbygninger fra tidlig 1800-tallet,slik
som pi S@ndreQstensj4,er derfor en sjeldenhet.
Landbruketgjennomgikk pi 1800-talleten revoluDriftsbygninger fra seint 1800-ta11,
denkjente r@de
sjon eller som det ble kalt - "Det storehamskiftet."
lflven, er endavanlige, men det er en truet <<rase>>.
De st@rsteendringeneforegikk etter 1850 men
Denneartikkelen handlerom de to driftsbygningene
forlBperentil dennerevolusjonenligger tidligere i
pi @stensjgog forholdene og utviklingen i
irhundret. Alt pi 1700-talletble det talt for et mer
landbruketsom ligger bak hvordande er bygget og
modernelandbruk, og pe noen girder ble det satt
hvilke bruk de har hatt.
opp st@rredriftsbygninger som inneholdt flere
funksjoner. Ofte var det folk fra utenfor bondestandensom sto som byggherrer.De kom oftest fra
Tidligere hadde de fleste funksjonene pi girden
en bykultur med stprrekjenskaptil og ipenhet for
hvert sitt hus.Det var stall,fjOs- ja til og med egne
strpmningeneutenfra,enn denmer tradisjonsbundne
hus for hver av husdyrtypene slik som sauefj@s,
dondestanden.Men behovetfor rasjonaliseringog
hgnsehus,grisehusog sfl var det lger for lagring av
mulighetenfor endringav byggemite kom f@rstfor
hByog kom. Liven var egentligbaredenmidtre delen
fullt i siste halvdel av 1800-ta11et,
og da skjedde
i lga hvor kornet ble treska. Ofte var husenebygd
jordbruket.
dettepi bredbasisi
Kommunikasjonene
sammeni ei rekke,men devar allikevel selvstendige
var forbgdret og befolkningen i byene var @kende
hus. Etterhvertble disseulike funksjonenesamlai
slik at det bide var et stort kjgpevillig marked og
ett hus - et flerfunksjonelt hus som ni i
det var mulighet for transportav varer,slik at bonden
bygningshistorisk sammenhengofte blir kalt
kunne levere ferskvare. Derved fikk bonden
enhetsldve,men som i dagliglivet blir kaldt
klingende mynt i kassa, og utviklingen gikk fra
driftsbygning eller live. De nye lflvene var mer
naturalhusholdningenmot pengehusholdning.Dette
rasjonelleog de var stgrre enn de eldre uthusene.
gjaldt jo selvfglgelig fgrst og fremst for de bynrre
Overgangenfra flha enbygning forhver funksjontil omridene - og @stensj6ligger slik til at denne
i samledet hele under ett tak gikk gradvis. Her er utviklingen nok tok til tidlig. Gflrdenei Aker hadde
det at @stensj4gitrdene
er interessante.Lflven p6 ofte eierefra borgerstanden,et trekk som skiller dem
Spndre er en slik overgangsfofin,mens l6ven pfl fra jordbruksomridene lenger fra Christiania pi
Nordre er en typisk enhetslive fra sluttenav 1800- @stlandet.Men ogsi andreendringerspilteinn i det
store hamskiftet jordbruket gjennomgikk. Det ble
tallet.
slutt pi sagbruksprivilegieneslik at tilgangenpi

Hvaer en l6ve?
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stammerfra hver sin endeav 1800-talletog derved
er endringenepi 1800-tallether godt synlig pi
sammegird! Den vanlige utviklingen pi en gard
var at den gamle tommerdriftsbygningenble revet
eller innebygget nir den nye, moderne driftsbygningen ble satt opp. Det skjedde ikke pi
As1.runsja,
og det kommer kanskje av at det her var
en <dobbeltgird> med to tun.

Organisasjonenav tunel
pd Sondre Ostensja

Defsrste enhetsldvene
Den fsrste egentligeenhetsliveni distriktet ble satt
pi As sist pfl 1850opp pe'Landbrukshogskolen
6rene.Denneskolen,somble startet1859,betydde
mye for veiledningen og utdanningen innen
landbruket.Det ble ansattoffentlige statsagronomer
og landbruksingeniorersom veiledere rundt om i
landet. Det ble ogsi laget boker med tegninger av
mangelivetyper. <Kortfattet Veiledning i BygningsvresenpaaLandeDble fsrste ganggittut i 1885og
i mange reviderte utgaver helt fram til 1925.
Gjennom dette ble den nye mitbn 6 bygge
driftsbygningerpi kjent i landbruksperinga.

Ostensiagilrdene
Ostensjogirdenehar gjennom tidene vert bide en
og to girder. Opprinnelig var det en gdrd eid av
Kronen. I 1656ble gArdendelt og bygslet bort hver
sagetvirke ble langt bedre- paneltebindingsverks- for seg for si 6 bli samlet ei kort tid pi midten av
bygg ble mulig. Dette ga bide et laverematerialbruk, 1700-talletav HaagenJenssonog Berte Baatelsmen ogsi mulighet for 6 byggestorreog 6 organisere datter. Girdene ble tatt over av 2 sawrenEtterkomfunksjonenei bygningenanderledes.Samtidigmed mernesattpi nordrehelt fram til 1868,mensSondre
at det ikke lenger var si stor tilgang pi billig ble overtatt av JargenYoung i 1814. Han var
arbeidskraft ble det mulig og nodvendig for den kjopmann i byen og navnet Youngstorgeter etter
vanlige bonde 6 skaffe seg storre og flere redskap. han. Det var han som fikk bygget driftsbygningen.
"
Rasjonaliseringvar nodvendig for 6 drive med \{oen 6r seinerei 1837overtokHalvor oe Nikoline
Tveter girden
overskudd under de
og derved ble
endrede forholdene.
en ny Era
Dette igjen krevde
innledet. Det
storre rom for 6 huse
b
le
bygget
redskapen og en
vflningshus og
organisering av driftsgirden
ble
bygningen som gjorde
opparbeidet
til
arbeidet mer lettvint.
en av Akers
Foret ble kjort opp Snilt-tegning giennom driftsbygningenpd Sondre.Den hoyre
storsteog mest
sluppet ned i fdrdelen ble tilbygget seinere i bindingsverk. Legg merke til
veldrevne. P6
takkonstruksjbnenmed laft helt opp til monet.
roflrmene- videre ned i
Nordre
endte
fioset nir det skulle
brukes og mokka gikk ned i mokkakjellerenunder det'i 1868med tvangsauksjon.Thomas J. Heftye
' kjopte g6rden,menhanvar mestinteresserti skogen
fioset - det ble ikke som for spaddut gjennomluka
i veggen. Som man kan se av dette,utviklet drifts- som grenset til hans eiendom Sarabriten. Han
bygningenesegi takt med endredeforhold pi mange beholdt skogen,men solgterestentil Halvor Tveter
omr6der. De to driftsbygningene pil Ostensja sarlme tr. Og dervedvar girdene igjen samlet slik

f
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de fortsatt er i dag. Tveterfamilien satt forovrig pi
girden fram til slutten av 1990-tallet.Driftsbygningenpi Nordre ble oppfortpi sluttenav I 800tallet av Halvor Tveters sonn,Haakon Tveter.

Ei livebru forer opp til ei bru som gir langsmed
midten av hele bygningen.Pi beggesider av denne
er det rom for for. I et av disse rommene er det ni
en silokum. Denneer sattinn seinereda foring med
silo ble vanlig. I underetasjenmot ssr er det
redskapsrom.

Liven pASondre
Den ble oppfort i 1814av JargenYoungog er den
eldstegodt bevartestsrre uthusbygningi Aker.

Rommeneble plassertslik at transportenav for og
avling var si rasjonell som mulig. Man kjorte opp
Vestredel av bygningener denopprinneligebygget. livebruaog innpikjorebrua somgikki midten langs
Mot ost er det seineretilbygget eilaeibindingsverk. bygget.Herifrakunne man kastefdret ned i rommene
Den opprinnelige bygningen er oppfort i lafta som 16pi sida.Og nir fdret skulle brukesble det
tbmmer.Denne byggemiten gikk etter hvert ut dratt inn over fioset og sluppetned gjennom luker.
seinere i irhundret var det bindinesverket som Slik ble mye lofting unngitt. Bygningen er preget
dominerte, men selve husdyrav sveitserstilslik som ogsA
rommene ble ofte lafta ogsi
hovedhuset pi
Nordre.
seinere - husdyra mitte ha
Karakteristisk er de store
isolerte rom! Bygningen har en
takutstikkene med synlig
spesiell form for laftet taksperrer, den rsde fargen pi
konstruksjon,hvor ogsi taket er
veggene og hvite dorer og
lafta (setegningenpi foregiende
vinduer!
side). Rent teknisk er dette en
dirlig konstruksjon - det blir
store laster pi de nedre lafteI det offentlige arbeidet med
knutene i takkonstruksionene.
vern av kulturhistorisk viktige
men det har holdt!
bygninger og anlegg er mange
Prinsippskisseav en enhetsldvesom
viningshus pi girdsbruk freda.
Denne driftsbygningenhar flere
ligner driftsbygningen pd Nordre W ser
Endamange,mangeflere ertatt
funksjoner samlet under ett tak.
den langsgdendeldvebrua overst med
vare pi av eierne selv. Driftsrom under og til sidesforfdrlagring. I
Bygningen inneholder fdrlager,
bygningeneer derimot sjeldent
stall, honsehusog vognremisse l. etasjefios med mokkakjeller under.
fredet eller tatt vare pi pi
Pd Nordre Ostensjoer det stall ogfios
dessutenei innvendig livebru og
i nordenden,redskapslageri sorenden.
samme mite. Til det har b6de
antakelig opprinnelig kjoring
I midtseksjoneneog i hele 2. etasje er
kultur-minnevernet vert for
gjennombygningen.Selvefi oset
det fdrlager lllustrasjon fra
opptatt av det stilhistoriske og
"Akershusiskeldver I I70- I 970 ".
16 i en annen bygning mot sor
de pikostete byggene, og
inntil dagensbygg. Resteneav
bonden har vrert for avhengig av hensiktsmessig
grurulmurentil det gamlefioset kan seesenni i dag.
produksjon pfl garden.Det er derfor en sjeldenhet
Bygget var i i dirlig forfatning og falt ned i et uvrer
at driftsbygningerfra tidlig 1S00-talleter bevartslik
tidlig pi 190O-tallet.Antakelig var bygget da ute av
preget
sompi Sondre.Enni erj ordbrukslandskapet
bruk, fioset li nok da i driftsbygningenpi nordre.
produksjonsav de storerode livene, men endrete
Bygningener pregetav tidensstilideal empire.Det forhold i jordbruket med omlegging fra et variert
halvvalmete taket og den tette og kompakt jord- oghusdyrbruktil ensidigkomavl hari omridet
mister
bygningskropp er karakteristisk for stilen. Samme rundt Oslo fsrttllat de store<enhetslAvene>
preghar hovedbygningenpASondre,somble oppfort sin funksjon. Og har man ikke bruk for en bygning,
tar det ofte kort trd fsr forfallet setterinn - man har
noenir seinere.
ikke ressursertil 6 vedlikeholdestorebygningerman
ikke har bruk for. Det beste vern er som kjent at
Denne driftsbygningen er typisk for perioden.Den bygningeneblir brukt. Dette er og blir framover en
er oppfort i2 % etasjehovedsakeligi bindingsverk, storutfordring i bevaringenavjordbrukslandskapet.
men med en lafta del mot nord som inneholderfos, De frerrestedriftsbygningenevil bli fredet slik som
stall og et mindre rom for honer.Husdyrrommene ph Astensj4 og selv fredede bygg trenger en god
ble gjerne oppfart i laft, tegl eller noen gangermed bruk for i bli tatt vare pi!
vedkubber i veggene- dyra m6tte ha isolerte rom.

Vern

LAvenpA nordre
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Plantegning som viser 2.
etasje i driftsbygningen pd
Sondre. Ldvebrua gjorde
det mulig d kjore fdret opp
- slik slapp rnan mye
lafting og drassing bdde
ndr fdret skulle inn og ndr
det skulle fbres.

[mbra

T?
lg#fr pd 6sf*ssJs siltr.s - fi. itg

Plantegning som viser l.
etasje av drifts bygningen
pd sondre.

ifiwa $ Frrencjr rm&. * t..?g,

Litteraturfor den
interesserte:
IngeKrokan:Det storehamskiftet
i bondesamfunnet,
Det NorskeSamlaget
liver I870-I970,
Akershusiske
Landbruksforlaset
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@stensjoskole
r verneverdigog vital!
Asl':-nsjaskolekan nestenregnessom en av storgirdeneved Ostensjovannet.I over 80 flr har skolenligget
med sineflotte bygningervednordendenav vannet.Terrengmes
sigligger Astensjovannet
somen forlengelse
av skolegirden vir, og vi er heldige som har detteunike uterommetnoen fi skritt unna. Selvsagtbruker
alle klassetrinn+ SFO detteomrSdetflittig bide sommerog vinter i forbindelsemed:
natur- og miljofag
kroppsoving
kunst- og hindverk
skolensegenmiljoplan
lokalhistorie
koseturer

Ostensjovannet
er ogsi presentert
pi
skolens
hjemmeside,
ogvi anbefaler
et
beskder: www.ostensjo.gs.oslo.no

I tillegg synliggjoresden sterketilknytningen vi foler til
vanneti skolenslogo (til venstre)og i elevenesselvvalgteskolegenser-emblem.

Vi vil takke AstensjavannetsVennerfor det arbeidetorganisasjonenhar gjort som forkjemper for en
helhetligverneplanav vannetog tilligendekulturlandskap.Ostensjoskoleomfattesogsi selv av denne
planen- og selvfolgeliger vi medlemav Ayy!

Tiril Andersen
30.08.2000
8.

Mitt Ostensjbvann:

Jan og BeritChristensen

.

Berit
og
Jan
Christensener bosatt i
Vekterveien
pi
Manglerud. De er
friluftsmennesker pi
sinhals.Mangevilnok
nikke gjennkjennende
til Jans navn. Ganske
riktig! Det er OVVs
sprekepensjonistsom
har hjulpet oss med i
samle inn sponsorc
stottetil "Sothsna" i 6
ilr. Jan har ni tenkt 6
trappened betraktelig,men helt ut av dennejobben
vil han heldigvis ikke.
Berit og Jan flyttet til distriktet i 1963.De trives
utrolig godt i distriktet ikke langt fra "distriktets
smilehull" Astensjavanrretog dereskj nre0stmarka.
Disse to omridene har vrrt av stor betydning for
familiens storeinteresse,friluftsliv. Deresto sonner
er selvfolgeligogsi interesserti friluftsliv somgamle
orienteringslopere.Om vinterenhar de spentpi seg
skieneutenfor dora ogbenyttetturveitras6eneforbi
Abildss gird og Ostensjovannetpi vei mot marka.
Berit forJeller at forfallet pi Abildso gird irriterte
dem i flere 6r. Da entreprenorensskilt ble sattopp i
al16en,var hun frampi med at ni var tiden inne til i
melde seg inn i OstensjovannetsVenner.Som sagt
si gjort. Jan var ikke vanskelig i overtale, det var
enighetumiddelbart.

"skridsko6kate" er
kanskjeJan ivrigst og
barnebamahar de med.
Berit og Jan benytter
gjerne
Ostensjapi ukeomridet
mens
dagene,
@stmarkabenyttes til
lengre turer. Pe
vinterstid har ogsi
Nordmarka blitt flittig
benyttet. Berit og Jan
pipeker at de synes
helheten i Ostensjoomridetskulturla4dskap er s8
flott. Den er viktig h ta vare pi for vire etterkommere,sier de og tenker pi barpbbarna.De har
stor respekt for naturens liv og er opptatt av
artsrikdommen.
I 1994 tilbad Jan seg 6 gi rundt 6 samle inn
sponsorstottetil Sothona.Dennejobben utfsrer han
utrolig bra. Uten Jans arbeid hadde det ikke vart
mulig 6lage et si flott blad.
Hvordan har det vnrt 6" si rundt 6 samle inn
sponsorstotte?
- De alleq aller flestehar vrert veldig positive til det
irbeidet vi gtrariAVV. Dette synesnestenalle selv
"
bm de ikke tegner stotteannonse.Noen fb har gitt
uttrykk for at de synes omridet burde bebygges,
men det er lengesidenj egharhot disseargumentene
n6. Jegvil si det slik at jeg synesdet er greit at man
er uenig, bare man er saklig. Jeg synesogsi det er
hyggelig 6 snakkemed folk, si jeg har brukt en del
tid pA6 fb personligkontakt med kundene.Pi denne
miten har jeg blitt kjent med mange interessante
mennesker.

Planeneom gravlundog boligbyggingville helt klart
odeleggedet vakre kulturlandskapet.Det ville vere
naturlig at kommunen overtok. Lungen Abildso g6rd
som en viktig del av A stensjaomridetmitte reddes,
mente Jan. CESAR slapp gladmeldingenom at de
hadde fattkjaptgirden i april 1996.Janvartilstede
p6 pressekonferansen
pfl garden.Han var megetglad For foreningenhar det vrert en stor fordel 6 ha Jan.
Han har vrert meget samvittighetsfull og ordentlig.
for det som hadde skjedd.
Dette har gjort samarbeidetlett og bekymringslost.
Ostensjoomridethar blitt benyttetflittig pi turer med
barnebarnade siste irene. De mater fuglene, og .Tusen
takk for denjobben du har gjort, Jan! Takk
barnebarnaer megetbegeistret,fortellerBerit. Ogsi
for at Berit fikk dere inn i OW.
vinterstid benytter de Ostensjovannet.De gir mye
pi skoyter nir anledningenbyr seg. Som gammel
FinnGulbrandsen m.fl
Foto: Paul Fekjrer.

Akerdrakten,her med tobladslue.Dennevar vanlig
fra slutten av 1700-ta11etog er laget av to
sammensydde
deler(2blad). Bildet er tatt ved lflven
pi Nordre Qstensj4 gird av Paul Fekjrer og
<@stensjofruen>>
er JanneBakkengen.

Denhvite serkenholdessammenav en serkerins.

Jakken,eller spenceren,
holdessammenmed en nil.
Her en niltype som kalles <<spyd>.

Detalj som viser mgnstereti Berte Jacobsdatters
vevedestoff, brunt verkenmed striperi gult og rosa.

Akers sogneselskap
eksistererden dag i dag og kan
snartfeire 200-irs jubileum. Her er deresstaselige
logo fra 1807,gjengittmed selskapets
tillatelse.

Ulsrud-utgaven av Akerdrakten. Her er det valgt
strflhattpyntetmed band,noe somvar h@yeste
mofe
den gang.Slik kan det ha settut nir Madammenpi
Ulsrud skulle i selskapeller til kirke. I bakgrunnen
hovedbygningenpi Ulsrud gfrrd. Bildet er tatt av
Paul Fekjar og <Ulsrudfruen" er Anne Karoline
Kveim.
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Akerdrakten
Endelig enfolkedrakt med rotfestei vdrt eget distrikt.
Bunader og folkedrakter har i de senere6r fitt en
stadig stsrre opprnerksomhetog stadig fler har
anskaffetfestdraktmedratter fraegeteller familiens
distrikt. Oslofolk har inntil nylig vrert henvist til 6
benyttedrakter fra andreomrider, ellertil den sikalte
Oslodrakten.
Narmest ved en tilfeldighet kom hindverkerne pi
Veveriet, Norsk Folkemuseum, over en gammel
provebok satt sammen av Aker Sogneselskappe
begynnelsenav 1800ta1let.Boken inneholdtsirlig
registrerte og godt bevarte stoffprover. Derved
haddemanmed ett funnet grunnlagetforiutarbeide
en "Akerdrakt" med rstter fravlrt eget omr6de.
.

Berte var opprinnelig fra SsndreFuruset og fadt i
1783.Moren dodekort etter,og farenJacobMadsen
giftet segpa nW med Olia Nilsdatter som st6r bak
prsvenfraFuruset.Bertegiftet segi 1802medNils
Olsen pi Ulsrud og de hadde datteren Maren
Christine som senereble gift med Kristian Larsen
Manglerud.Nils Ulsrud dodei 1824og Berte giftet
seg seneremed Jon Jonsen Berg og dode som
"livorskone"i I 860-6rene.
De vakrehjemmevevedestoffinsnstreneer gjenskapt
i Akerdraktens stakker. Resten av drakten er satt
sammenav plagg tilpasset datidens empirestil og
bestir av hvit linserk, forkle, liv, spencer(akke) eller
sjal, og tobladsluemed pannelin eller strihatt. Ulsrud
er somkjent Ostensjosnabogird, og var en tid bide
eietog drevetav Hikon Tveterph0stensjo. Ulsrudutgaven av Akerdrakten burde derfor vare et
naturlig valg for mangei virt omr$de.Den leveres
bide ferdig sydd og som materialpakkefor kurs, og
interessertekan henvendeseg til Veveriet, Norsk
Folkemuseum,pa telefon22 56l0 62.

Sogneselskapetvar dannet i 1807 og skulle
"medvirke til Aggers SognsVel saaveli sredeligsom
skonomisk Henseende".Med den driftige John
Collet pi Ul1ev81i spissenble det igangsatten rekke
aktiviteter, og en av dem var i oppmuntretil stsrre
hjemmeproduksjonav tay. Det ble derfor satt opp
premier til de som kunne vise til stor produksjonog
god kvalitet. Provebokenog premieprotokollengir
et godt innblikk i den varierteproduksjonen,og det Takk til Anette SolbergAndresenog Ellen Fostvedt
erderforbenyttetflere prover somgrunnlagforulike ved Veverietfor stor imstekommenhetog forutlin
varianter av den nye Akerdrakten. En av de utvalgte av drakt.
provene er et hj emmevevetstripet verkenstoff levert
pi Ulsrud gird i 1810,mens
av Berte Jacobsdatter
andreer fra Ullern, Ullevil, Voien, Furusetog Nes
AmundKveim
i Maridalen.
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SvefdIilje (lris pseudacorus)
tekstogfoto Astrid Skrindo
pd ,4s)
(stipendiatvedLqndbrukshoyskolen
Gir du langs Ostensjovanneti juni og juli, lyser lander pi det gule ytre blomsterdekkbladetog blir
sverdliljene opp langs bredden flere steder.Med si ledet inn mot sentereti blomstenved hjelp av de
brunestripene.Pi leting etterpollen
store, gule, eleganteblomster
og nektar som humla liker, gnir den
ligner den en hageplante,men er
kroppen
sin over arretph griflen til
viltvoksende i Norge.
sverdlilja, og etterlaterpollen fra
Den trives nettopp i fuktig,
tidligere besskte blomster. Etter i
gjeme sumpaktigneringsrik j ord
ha forsynt segmed pollen og nektar
som langsbreddenav Asl'r;nsjainne i blomten, kommer humla ut
vannet. Navnet <sverdlilje>
igien med nytt pollen pi kroppenog
henviser til de flattrykte sverdflyr ni videre for 6 pollinere en
lignendebladene.Enkglte-steder
annen sverdlilje. Hvis du ser noye
i Norge kalles den fremdelesfor
pi blomsten,ser det ut som om det
<mekje> som kommer fra det
er tre blomster som sitter sammen.
gammelnorske ordet <<mekio>
Det er likevel bare 6n blomst, men
som betvr sverd.
for 6 effektivisere pollinering og
Sverdliljenhar en velutviklet rotstokk somtidligere frosetting,erblomsten delt inn i tre avdelingersom
gikk undernavnet<fiolroD og ble benyttettil bitering fungereruavhengigav hverandre!
for spebarnfor ihindre kloe n6rtennenebryter fram.
For at sverdlilja skal sette fra,mltden fi pollen fra
en annenblomst p6 sitt arr. Blomsten er stor og gul
med god landingsplassfor insekter.Pollineringen
(bestovingen)skjer ved at for eksempelen humle
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Ni modnes froene,lssnerog faller ned pi vannet.
Si flyter de pi bolgene som hostvinden lager pi
Ostensjovannetinntil de blir skylt i land pi et sted
der de kan spire, sl6 rot, vente pi humler og glede
oss som gir forbi.
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ln memoriamr Arne Nettum
yngremenneskerville misunt ham.
I yngre dager arbeidet han som
journalist i Ullern avis og Lokalavisen.Nerlien fotofonetning ble
hansi 25 Fr.Kodak
arbeidsplassen
overtok dennebedriften, og Arne
fulgte med. Hans storehobby var
bier. Med hagen full av bikuber,
ble detmangekilo med neringsrik
honning hver vir. <<Baresulr),
ville Arne sagt. Hobbyen ble st
omfattendeat han engasjertesegi
birokterforeningen bl. a. som
medarbeideri <Birskter'n>>,medlemsbladettil birskteme pi landsplan. Han var ogsi redaktor for
Osloavdelingensbla"d.Hagen i
Damfaret egnet seg ypperlig for
birokting. Ved sidgh.av hobbyen
elsket han Ostensjoomridet.Utviklingen i omridet kjente han
bedre enn de fleste. Ikke minst
haddehan en rekke kontakter som
'han
benvttet som skribent i
<Sothsnu. Han visste for eksempelhvem som
haddetrukket opp den stsrstegjeddai Ostensjovannetshistorie - den27 kg rekordtungefisken.

Vir kjere medarbeider gjennom
flere 6r, Ame Nettum, dode 11.mai
i 6r, snaue75 Fr gammel.Arne var
et tvers igjennom realt, pilitelig og
skikkelig medmenneske.Med sin
artige form for humor der han
varierte trykk pi ord og drev med
ordspill, fikk han de aller fleste til i
trekke pi smilebindet eller storle.
Han var et menneske som nesten
ikke kjente ordet <<nei>.

V6r forste kontakt med Arne var
en hyggelig telefon der han bestilte
vir eminente afmanakk. Med en
morsom replikk forsvant han inn i
huset i Damfaret etter 6 ha mottatt
almanakkene.Virt nestemste var
i forbindelse med <<Degronne>s
overrekkelseav miljovernpriseni
1997.Her dekkethan en debattom
den manglende utredningen for
Romeriksporten samt selve prisoverrekkelsenfor lokalavisa<Oslo
6st>>.OVVs representanterpi
dennetilstelningen ved Lutvann i Ostmarkafikk
med en gang sansen for Arne, og vi spurte
likegodt om han hadde noe tid til overs slik at
han kunnehjelpe ossmed <Sothona>.-Selvsagt Arne vil alltid bli husket for pilitelighet. Den
kari jeg det. Det er bare hyggelig. Medlem av hyggeligemannensom alltid haddeen morsom
kommentarp8 lur.
foreningenvar hanjo allerede.
Sidenden gangbidro Arne med stoffog id6er til
medlemsbladethver gang. Han viste en utnilig
evne og glede til skapendearbeid som mange

?e ri4ger,vi brt4ger
! rudebulgller, de/pras1oqer,
(ra4ser r4.r4,
"Ca4gerudllonlster
€t7etuft@A289
I 187 Oslo
222978 29

Vi lvser fred over Arne Nettums minne.
R.A*r1'orr"r,
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@stensisdagen
OstensjovannetsVennerog tusendrskomiteeni Ostensjabydel
arrangerte Ostensjodagenden 27. august.Familien Solbakkenstilte velvillig
Ostensjogdrd til disposisjondennevaldresandagen.

Arrangementet var megetvellykket, og publikum fra hele Ostensjobyenvar tilstede.Forst og fremst var
barna viet stor oppmerksomhet,og i underlgantav 300 barn fikk gratis kjoretur med hest og vogn. En
rekke leker ble ogsi arrangertfor barna.@stensjajanitsjar6pnetunderholdningenmed fengendemusikk.
Linn Andrea Fuglseth sangstev med sin klokkeklare, nydelige stemme.Si har hun da ogsdlang erfaring
fra Grex Vocalis og fra egentrio som har spesialisertsegpi middelaldermusikk.FolkedansgruppaSymra
ble en fulltreffer der de presentertetradisjonell danstil akkompagnementav den dyktige spellemannen
Knut Troen fra Valdresog Holmlia. Folkeviservartet de ogsi opp med. Den nye, flotte Akerdrakten med
monsterfra Ulsrud g6rpvar utstilt og vakte stor interesse.Abildss bygdekoropptridte med glimt i ayet og
flott korsang.Duoen Per Ellef Amble og Arne-Inge Christophersenfra Oppsalbandt det hele i sammen
medunderholdningsmusikkpi hoyt nivfl innimellom alle nevnteopptredener.Norsk ornitologisk forening
v/ Morten Bergan og Per Stenslandtilbod <fugletur> for interesserte,og OstensjovannetsVennerv/ Finn
A. Gulbrandsenbod pi historisk omvisning pi girden som huserbyensbestbevarteempiretun.De gamle
bygningenepi girden ga amangementet
en perfekt ramme.Omsetningenav forfriskninger var enofin, og
folk koste segi det fine vreret.
Mye tyder pi at OstensjovannetsVennervil gjore Asbnsjadagentil et fast 6rlig arrangement.

14-

l.

Linn AndreaFuglseth.

2. Abildss bygdekor.
3 . Underholdningenskjeddemellom drengestua

4.
5.

og l6ven pi tunet til Nordre AsEnsjo gird.
Bide tun og livebro var fullt av folk.
Finn Gulbrandsentok interessertemed pi
historisk vandring pi girdens to tun.
Store og smi kjopte lodd til inntekt for
foreningensarbeid.Takktil alle som stottetoss.

Det var sjeldenksen ved vaffeldiskenvar si
liten som dette. Til havre ser vi Akerdrakten
utstilt.
7+8. Mange viste interessefor kartet som viser
forslagetom en "OstensjoomridetMiljopark".
Finn Gulbrandsenorienterer.

6.
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Ny artikkelserie:Karnappmannen
og andreviderverdigheter
fra vAr nere historie

En element@r
doktrine
om kulturvern
av Erik Henning Edvardsen
E0stensj@vannetsom idyll og rekreasjonsomr8de
fremstir som en heldig krysning av natur,kultur og
historie.Flora, faunaog eldregirdsbebyggelsehar i
tidens fylde og sivilisasjonenstrengsel ikke bare
overlevd, men fitt ny betydning som kilde til
livskvalitet.Ilgpetav de sistefem decennierhar det
pfl alletanter av Qstensj4vannetvokst frem folkerike
drabantbyer; Manglerud, Lambertseter,Abildsg,
Bogerud, BOIer,Oppsal og SkByenisen,og noen
hundre metsr unna er den nye Europaveien blitt
anlagt. Girdene @stgnsjOog Abildsg, med sine
gr4nnetrer og jorder, dannerliksom et skjermende
skjold om naturperlen,men omgivelsene-fremstiri
seg selv som nos langt mer enn kulisser for
vannspeilet. Myndighetene har riktignok hatt en
tendenstil i sepi @stensjgvannet
som et akvarium
uten i forsti at det er kulturlandskapetsom gj6r
omridet unikt. For myndighetene,genereltsett, er
det dessuten fi forpliktelser og Okonomiske
omkostningerforbundet med vern av vann, siden
dette verken ber@rernedbrytbare materier eller
utfordrer eiendomsretten.Luft og vann er flyktige
element som erstatter seg selv kontinuerlig. Nir
essensene
luft og vanntruesav forurensningskyldes
dette snarereglobale enn lokale problem.

Det er nettopphva Ibsenlar PeerGynt gjgre i dranaet
i det han dukker opp hos Vallabudeieneog pistir 6
vere et <<treHoders Trold, og tre Jenters Gut!>
Breddfull av egoistiskutnyttelsestrangog uhemmet
livsnytelse @nskerden senere spekulantenog
slavehandleren
Peerminst av alt i ta konsekvensene
av egnehandlinger.Han er segselvnok og gflr utenom
i stedenfor i velge, og mi til slutt sp@rre
om det var
noensammenhenghvorhanhadde
opptredtsomseg
selv?Han blir fortalt om sitt samfunnsansvar,
at han
skulle vart enhempepi verdensvesten,menhempen
glapp. I en religigs kontekstkrevesforvalteransvar
overfor skapelsen.Viljen til seleksjoner en strategi,
den gjelder ogsi egoistenshang til @deleggelse
fremfor i bidra til en barekraftie utviklins.

Det gyntSkeprinsipp, i motsetningtil luft og vann
stir et par selvdestruerendeelement; jord (forritnelse) og ild (fortering). I Peter Christen "Gjennomaktive gjpremil; vern, riving og forandring
AsQgmsensH6ifjeldsbilledertr er allefire essensene
. kontra passivt forfall, naturlig vekst og nedbrytning,
til stedei trollenesombespkerbudeienepi Valsetra. regulerer vi selv hvor grenseskilletmellom kultur
Mens Tron Valfjellet (ord), Tj4stgtAbakken(vann) (foredling) og natur (ristoff) til enhver tid gir.
og Kristoffer Eldfgrpungen(ild) er inne hosj entene, Dovregubbenpistir da ogsi at Peer Gynt hadde
holder Gusti Vard (luft) vakt ute ved dora.Mellom vert mer som dyr enn menneske.I denne interdissevirker et femte element.kvintessensen.Det er aksjonen fremstir mennesket som en seregen
her vi finner den menneskeligeakt4r traveltopptatt entrepren@r.
Peeroppfgrte seg som en lgk, men vi
med i skapemening i tilverelsen. Mennesketkan befinner oss ved selve kjernen av menneskelig
delvis ta kontroll over naturprosessene,
temme, kreativitet, hvor vire aktiviteter er viktigste
kombinereog skapekulturprodukterav essensene. indikasjonpi hvilket kulturelt nivi vi befinner oss.
Virt kognitive kart
Den.menneskeligetilnrermelsetil omgivelsene
lrandler oftest om valg av verdier og livskvalitet,
noenprioriterer privat Okonomi,andrehar en st@rre
sosial samvittighet. SothBnasartikkelserie om
<<Karnappmannen
og andre viderverdigheten>er
ment som en hyldesttil alle somhar evnetil 6 glede
,16

seg ved felles opplJvelser,og, i Minna Wetlesens
6nd, regner med tidsperspektiversom inkluderer
ogsi kommendegenerasjonersve og vel.
Kulturvern handler b6de om historie, arkitektur,
personal-og landskapsminner.
Uvesentliginformasjon lagrer vi i hjernecelleneskorttidshukommelse.
Viktigere opplysningersgrgervi for ikke blir glemt
ved ulike husketeknikker eller mentale knagger,

lpnn, ask,hassel,hegg og hyll, og skogbunnenkan
oppvise flere forholdsvis sjeldneurteplanter.Som
et apropos kan nevnes at ogsi Haakon Tveters
datter, Valborg Tveter, pi den tid drabantbyenei
omridet ble oppfprt, meddelte Fortidsminnesforeningen at hun var interesserti i bekoste
restaureringav husenepi gflrdsanleggettil Spndre
Ostensjg.Hun var selv villig til i disponereen
bestemtpengesumfor i fi arbeidet utf4rt, men til
formilet trengtesogsi noenmidler utpnfra.Likevel
relasjoner og forbindelser til faste punkter i var det liten forstielse fl hente fra foreningen som
tilvarelsen. For fl slippei begynneforfra hver gang tdlrt og unnfallende konkluderte ati <Pfl grunn av
utilstrekkelig vedlikeholder anleggetforel4pig ffirt
vi skal fif4re menneskelig kreativitet, og for i
motvirke gjentakelse av samme feil, sgrger opp pa en tste over hus som bgr bevares.Hvis det
kulturtradisjoner og minnesmerker for 6 bevare blir satti stand,vil spgrsmilet om i flytte det over i
Noen st@rreforinntrykk og vurderinger fra en generasjontil den fredningsklassenmelde seg.>>
pliktelser
ville
de
iffirste
omgang
ikke gi inn pi.
neste. Nettopp her ligger en vesentlig forskjell
mellom det dyriske instinkt og den menneskelige Eierne av Abilds@gird har vart noe mindre opptatt
tanke. Si langt det har latt seggsgreilfinne sporav av bevaring. Bortsett fra viningshuset, som utgj0r
menneskeligsivilisasjon har individet utviklet en et bygningshistorisk
dokument med stor grad av
samfunnsmessig
ide om fl hedreforfedrenesminne, autentisitet,er det s@rgeliglite igjen av det opprinakkurnulerekunnskaperog, uavhengigav tid og sted nelige girdsanleggetpi Abildsg. Det er imidlertid
de ble skapti, av estetiskbedgmmelse.Bevaring er ' ingen tvil om at historienssusendaruger over bide
altse ikke konservering i stivnede former, men *
@sensjgog Abildsg, og at det skal vreremulig 6 gi
forbundet med aktivt byggende menneskelig stedet opplevelsesfylde,pedagogiskformidling
kreativitet. Bevaring hengern6ye sammenmed de (edutainment),identitet og harmonisknaboskap.
dynamiskeprosessersom styrer utviklingen videre
Best fornemmeskan hende det forgjengelige i de
innenfor kultur- og samfunnsliv.
eldste girdsbygninger, hustuftene og i personalKulturvern i form av dokumentariskhistorie,muntlig historien,sompi
mflte har vevd seginn
avgtrqrende
tradisjon og faste kulturminner fremstir som de
i rikshistorien.I dettekulturlandskapkjempetkong
fremstemidler til identitetog sosialtilknytning. Det Sverreog birkebeinerne,og i de bygninger somenda
er forunderlig at en mi danneinteresseorganisasjoner stir pi beggesider av vannet virket ikke bareMinna
som OVV for fl ta vare pi og sikre si viktige
Wetlesen og Haakon Tveter, - de brerer ogsi
bestandeleri denmenneskeligetilvarelse.
vitnesbyrd om en storhetstidlangt forut for disse
personligheter.I Sothgnasnye artikkelserieskal vi
Privat naturvern anno l22l
derfor rette blikket skritt opp fra vannflaten og
Til all den uforstandsom i den seneretid har ridet i
n&fine oss personalhistorienog den eldre girdsregionen lyder det nesten som et anakronistisk .
bebyggelsenrundt Ostensjovannet
paradoksat Haakon Tveter alleredei l92l slrget
for 6 fi fredet den rike vegetasjoni Almedalen,
beliggendelike nord for girdsanlegget til Nordre
@stensjo.I Almedalenvokserdet foruten alm, ogsi

(Nestegang:Abildsp - Chr. Brochman,Grethevon
Sundtog Karnappmannen.)
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Ostehsisomrddetblir miliapark
r En milepel, sier gVV
Endelig blir omrddenerundt Ostensjovannettrolig regulert etter en
samletp Ian, underfellesnavnetOstensjoomrddetMilj opark. En rnilepd
i qrbeidet vdrt, menerOstensjovannetsVenner
-Det er veldig viktig at detteni blir realisert.Vi har
jobbet mot dettemilet i mer enn 10 6r, ogni skal vi
opp til eksamen,sierOWs nye lederAmundKveim
til Sothsna.

miljopark rornmer begge disse motsetningene,og
flere til. sierKveim.
DersomPlan-og bygningsetatens
forslagblir vedtatt
slik det foreligger, vil ikke publikum merke
dramatiskeendringerfra dagensreguleringer.Men
noenutvidelserog forandringerligger i forslaget.

Plan- og bygningsetateni Oslo har sammenmed en
rekke etater utarbeidet forslag til en samlet
reguleringsplanfor Ostensjoomridet, som samler
tidligere delreguleringeri et helhetligperspektiv,og
som pi en del omrider stadfesterstatusquo.

Flytte turveier
-Noe av det mest merkbare for lokalbefolkningen
blir flytting av deler av turveien rundt vannet og
Bogerudmyra.Dette skjer for 6 beskytte deler av
strandsonenmot en trafikk som e( si belastendeat
enkeltearter ikke lengreholder til her.

Planen hadde horingsfrist i slutten av oktober, og
skal etter avsluttendegjennomgangi plan- og
bygningsetatentil politisk behandling - forst i
Byutviklingskomiteen, og etterhvert i bystyret.

Den eneendringenvil skje pi vestsidenav vannet,
der turveien foreslis flyttet innover mot Abildsss
fotballanleggfor I kunnereparereen strandsonesom
nfl blir adelagtav erosjon. Turveien foreslis lagt i
traseender kraftgatenetter planen skal gravesned.

AW har gjennom hele prosessenvrert en viktig
premissleverandsrfor offentlige etater,og foreningens styre stiller seg i hovedsakbak reguleringsforslagetslik det foreligger.Foreningenkunnelikevel
tenkt segvisse endringer.
-Det viktigste er at det ved en Miljopark omsider
blir gjort samledevedtak for omridet, slik at det
blir slutt pi faren for at en bit her eller der blir tatt i
bruk pi en mite som skaderverneinteressene,lier.
:
Kveim.
-Vi har vunnet fram i kampen for i fi vernet selve
Astensjavannetog strandsonen,og det sammekan
langtpi vei siesom Abildso og Ostensjogird med
kulturlandskapet rundt. Men fram til denne dag
mangler vi en losning som bevareromridet som en
helhet.

Den andremerkbareendringenvil leggeturveienen
sving inn i skogenpi ostsidenav Bogerudmyra,rctt
far enkommer til Rustadfeltetnordfra.
Men OW menerat disseomleggingeneikke er store
nok, og haddehelst sett at turveien langs vannetpA
sstsiden fir avlastning. Dette kan gjores ved 6
etablere en ny turveitrase, fra l6ven pi Nordre
As1':unsja,langs
Almedalensvestsideog videre over
til Ostensjoveien.

Dette ligger ikke i reguleringsforslaget,og Kveim
innserat det er et kontroversieltsynspunkti forhold
til den populreretur- og friluftsopplevelsendet er 6
Konflikter
gi rundt Ostensjovannetmed si mye nrerkontakt
En slik omfattendereguleringkan umulig skje uten med fuglelivet som publikum har i dag. Men han
enkeltekonflikter mellom ulike interesser,somhver mener at en ny trasetil gjengjeld ville 6pne for en
pi sin kant kan ha godeargumenterfor sin sak.IVlen helt ny opplevelseav omridet, og slik ville en ogsi
deter foretattenbalansegang
medaweining mellom sikreat turveiengjennomdetprivate gflrdstunetkan
ulike interesser.
opprettholdes.
-Eksempler pA dette kan vrere forholdet mellom -En flytting av turveienslikvi onskeross,ville sikkert
friluftsinteresserog naturvern,og mellom idrettens vekke reaksjoner.Men det er ogsi sikkert at en slik
behov og strengereverneplaner.Forslaget til turvei ikke ville blitt laet si kloss inntil strandsonen
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og hekkeomridene i dag. Den storeferdselener en
stor belastningfor natur og fugleliv, sier han.

Planforslaget
Forslaget om 6 etablere Ostensjoomridet
Miljopark skal ifolge Plan- og bygningsetaten
innfri folgendemils ettinger:

Bakkehavn og Kirkeskogen
Blant de viktige positivenyvinningenei reguleringsforslaget er etter Kveims mening at Bakkehavnog
Kirkeskogen blir bevart som naturomrider og
forsvart mot boligbygging. Det ipnes derimot for
en forsiktig boligbyggingmellom GeneralRugesvei
og Eterveien, fortrinnsvis eldreboliger- noe OW
mener er en akseptabelpris for 6 unngA stsrre
inngrep.
d

' Bevare og videreutvikle Ostensjoomridet og
nreromridenesom et verdifullt og levendenatur, kultur- og rekreasjonsomride gjennom
berekraftig bruk og forvaltning av omridet.
' Sikre omr8detskulturlandskap, slik at det
gamle jordbrukslandskapet,med iker og eng,
slittemarker og beiter,kulturminner, historiske
bygninger og anleggbevares,liksom rydningsroyserog steingjerder,veier og stier,gravhauger
og gravrbyser,hageanlegg og kulturbetinget
vegetasjon.

-Det er viktig 6 bevare Bakkehavn som et regulert
grontomride, men vi har innsigelsermot forslagom
6 legge en permanentparkeringsplassmellom
Enebakkveienog Bakkehavn. Dette vil ikke bli
parkering for bruk av naturomridene, og vi mener
det vil odeleggekorridoren mellom Bakkehavnog
veien,sierKveim.

' Sikre vitmarkene med fugleliv og botaniske
verneverdierog i undervisningsoyemed.

Foreningenvarsler ogsi protesterdersomdet blir
gjort alvor av planer om 6 rette ut Ostensjoveien
rett nord for Ostensja ghrd,pi bekostning av den
frededeAlmedalen.

' Sikre utviklingen mot bedre vannkvalitet og
bidratil 6 bevareinnsjoensbiologiskemangfold.
' Sikre barn og unge gode oppvekstvilkir,
fremme folkehelseog trivsel.

Alf Skjeseth

- Ostensiaomrkdet
Feftbeskrivelse
Miljopark
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
I7 .
18.
19.

Ostensjoskole.
Rognerudskogen
Manglerudbanen.
Manglerudhallen
Tallbergisen
Tallberget
Eikelunden
Abildsotrafostasjon.
Jordbruks og kulturlandskapetrundt
Abildso gflrd.
Abildso girdsanlegg
Abildsoidrettsfelt
Omridet langsvannet ost for Abildso
idrettsfelt (foreslitt utvidelse av reseryatet).
Svabergene,
Merkantilfeltetm.m.
Bakkehavngird.
Kulturlandskapetrundt Bakkehavngird.
Friomridet vest for Rustad-feltet.
Nytt boligfelt pi friomride ved PaalBergs
vei.
Rustadidrettsfelt.
Bolerbekken,Bogerudskogenm.m.

20. Eterjordetparsellhager
2I. Friomridet ved kryssetEterveien/Ytre
Ringvei.
22. Kirkeskogen
'
23. Turveitrasdmellom boligfelteti Eterveien
-:
og Kirkeskogen.
24. Friomridet mellom broenpi Ostensjoveienog Bolerbekkensutlop
25. Jordbruks-og kulturlandskapetrundt
Ostensjog6rd.
26. Ssndre As1'snsjaghrd.
27. Nordre Ostensjogird.
28. Oldtidsveien/AstensjaTerasse.
29. Oppsalskrenten.
Friomridet mellom
Skoyenisenskole,A stensjaveienog
Oppsalterasse.
(foreslitt utvidelseav
30. Bogerudskogen
naturreservatet).
Denne feltbeskrivelsener ikke en del av den
fremlagte reguleringsplanen,men er laget av
redaksjonenfor I gSaredet lettere for vire lesere6
kjennesegigjen pi kartet.
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Syvsildrende
Ja, ikke bare sildrende, men syv rene, 6pne og
tilgjengelige vassdragfra marka til fiorden er milet
for Oslo Elveforum som ble oppretteti 1999.
Tidligere gikk alle avlop urensetut i elvene slik at
vire naturperlerbleforurensetog illeluktende.Hele
300 km var den opprinnelige samledebekke- og
elvestrekning i Oslos byggesone.I dag gfr % av
strekningen i rsr I Bisletbekken, Toyenbekken ,
Tisenbekken og Ilabekken er borte.
Forurensningen skte fram tll I97}-era, men
kommunen har satt i gang flere tiltak og snudd
utvilkingen.
"Ta elva tilbakentil byen" er et slagord Oslo
Elveforum ni benytter for 6 fh v6re bligronne tilbake
i bybildet.

Boris Hansen deler ut informasion om Oslo Elveforum pd
OWb stand 18.juni.

Spesielthyggeligvar det nok for Oslo Elveforums
lederTor Holtan-Harhvigi kunneipne fisketrappen
De syv byelvene er fra vest : Lysakerelva,Mrerra- i Ljanselva i september.Dette ble igangsattetter at
dalsbekken,Hoffselva, Frognerelva,Akerselva,Alna man oppdaget at fisken gikk 500 meter opp den
(Loelva) og Ljanselva. I tillegg kommer grense- morke tunnelenfor si Ablimstr av en betongmur.
elvene Gjersjoelva mot Oppegird og Elviga- Holtan-Hartwigs onske er at elva leggesom til sitt
opprinneli ge lap slik at fisken kan vandre til
vassdragetmed Ellingsrudelvamot Lorenskog.
Astmarka.
OsloElveforumdrivesav Tor Holtan-Hartwig(leder
og sekretrer), Boris Hansen (nestleder),Albert
Nordengen,Svein Andersen,Marit Lilleseveen og
Per Henrik Bache(kasserer).
Lysakerelva,Akerselva (unntatt Hovinbekken) og
Ljanselva er i ferd med 6 oppni en forsvarlig
miljostatus, mens de 4 andre krever stor innsats
fiemover.
Oslo Elveforumsmil er 6 synliggjore rene,ipne og
tilgjengeligevassdragi Oslo-omridet og bidra til at
"den bligronne infrastruktur" blir et anerkjent
begrep,samtbidra til at folk flest fEr skt sin historiske
og aktuelle kunnskap om og kjrerlighet til vassdragene,slik at den dag kommer da Oslofolk - uten
sammenlikningforowig - talerlike godt om sinesyv
elver som bergenserneom sine syv fiell !
OstensjovannetsVenner deltar ogsi i elveforumet
selv om vanneti dennesammenhengegentlig er en
av Alnavassdraget.
.del
Tekst og foto: Paul Fekjrer
Balerbekken like far den renner ut i Ostensiavannetog
videre ut i Alnavassdraget
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rundt 1960.Legg
Ostensjoveien
merke til vannet som stir over
kjorebanenomtrent der broen
gfrr ni. I bakgrunnenEterfabrikken og BBler gird.

To bilder fra Svenskerud
Bildeneer fra 1950
Svenskerudveiengir inn til
Svenskerudsom en sidevei
ay
HBgdaveien pfl
nordreAbilds@

Tusen takk til Bekkelagsh4gda
lokalhistoriskeforenins for bildene!
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pAdennesidener fradetgamlealbumet
Kirkeby
Hansen.
Bildene
tilfamilien
pA
gjetter
DetstAr"Turtil Bryn" sidenedissebildeneer tattfra.Redaklaren
at bildeneer fra
1920-35,
menkanskjeandreharbedreaye for nArslikeplaggsomdettevar i bruk?

Kan noenhjelpe oss?!Nir og hvor er dissebildene tatt. To av bildene (under)er fra Tallbergisen,det ene
(med folk i forgrunnen)er tatt mot @stensj
@gfud,og det andremot Oppsalgird (de nordligstejordene pi
til hgyre). De to andre(over), derimot, kan vi ikke med sikkerhetplassere,og vi inviterer derfor
Qstensj@
vire leseretil 6 ta kontakt med oss og fortelle mer.
som kontakter oss og med stor gradav sikkerhet kan forlelle oss hvor ett eller
PREMIE : F@rstemann
beggebilder er tatt vil fi Jgrn Areklett Omre og Finn A Gulbrandsensnye praktbok orrr'OstensjAvannet
som takk for hjelpen!
Vi hiper at flere gir ossmulighet til 6 kopiere gamlebilder fra virt nermiljg. Kontakt Sothonasredaksjon
ph22 29 61 61 eller skriv til osspr. brev eller e-post (adressen
finnespi side2).

Bildet nedenfor er tatt fra
Tallbergisen ogsfr,men med
kamerapekendemer mot syd.

Bildet over er utsnitt av bildet
nedenfor,somer tatt pi Tallbergisen.
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ovannet
Fuglelivetved @stensi
1999
SveinDqle og Audun B"rekke
Takket vrereststte fra OstensjovannetsVennerble det ogs6i 1999gjennomfartregelmessigetellinger av
fuglene ved Ostensjavamet i perioden april til oktober.I dennerapportenoppsummeresresultatenefra
dissetellingene kombinert med andreopplysningerfra forfatterneog folgendepersonersom skal ha stor
takk for sine bidrag: WernerAlvestad, Knut Eie, Finn Gulbrandsen,Ketil Knudsen og Eyvind Rugland.
Totalt ble det i 1999observertI 16 fuglearterved Ostensjovannet.En av disse,isfugl, var ny for vannet,og
det er dermed observertminst 207 arterved Ostensjsvannet.
Taffeland
En hann 4. juli og 3 ind 13-14.
november.

Toppdykker
Maksimum 41 ind. om viren (9.
mai) og 60 ind. om \ostbn (13.
september).

Toppand
Hoyesteantall var 115 ind. (28.
juli).

Horndykker
Ett ind. 8-24.juni.

t.

Grihegre
Maksimum 4 ind.13. september.
Brunnakke
Om viren en observasjon(2 ind.
25. apil),omhssten settjevnligi
september,opptil 9 ind. (5.
september).

Knoppsvane
2ind.20. juni - 4. juli.
Kortnebbgis
Ett ind. 25. mai - 8. juni.
Grigis
Hoyeste4ntall registrertvar 350 i
juni-juli og 363 ind. 26.
september.
Snogis
Maksimum
september.

4

ind.

3-14.

Kanadagis
Hoyeste antall var 105 ind. (4.
juli). Dette er det laveste
maksimumstalletde sisteti 6rene,
etter en jevn nedgangir for ir.
Hvitkinngis
Ett par var tilstede om vtren, fra
juli og utover hostenble oftelt 417 ind. sett,men 10. oktoberble
hele 368 ind. registrert.

Krikkand
26.
P6virtrekk malsimum 12 l.rlrd.
(
april, om hostEnopptil 39 ind. 13.
september)..Dett0 er et av de
hoyeste antalleiid av'krikkand
registrert ved vannet, og nesten
alle var i vadedammen.Ett ind.
var tilstedegjennomdesember.
Stokkand
Maksimum 650
september.

ind.

Svartand
Observert,men datoog antall ikke
kjent.
Kvinand
Maksimum 30. ind om viren, og
30 ind. om hssten.
Laksand
Maksimum 8 ind. (oktober).
Hsnsehauk
Ett ind. 9. mars,5. oktobero923.
oktober.

13.

Stjertand
Ett ind. 8. mai og2 ind.22. juni.
Knekkand "
Ett ind. 3. og 8. september.
i

:
Skjeand
Fireind.27.maiogto ind.30-31.
mai.
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Bergand
To ind. 24-29.mai og ogsi sett8.
juni. Dessuten to ind. 26.
september.

Spurvehauk
Flere observasjoner.

*
Sivhsne
Maksimum 19 ind. omvhren(26.
april), om hssten opptil 25 ind.
(28.juli, 13. september).

Ringdue
Grsnnstilk
Ett ind.9. mai og 7 ind. 16.mai. Opptil235ind.bleregistrert(29.
august).
Tyrkerdue
To ind. 23. januar.

Sothsne
Om viren opptil 28 ind. (11.
april), om hostenopptil 62. ind.
(9. oktober).28 ind. var tilstede
s6,sentsom 12.november.Det ble
dessutensett flere individer i
desember.
Dverglo
Enkeltindivid sett seks ganger i
perioden8. mai - 8. juni.
Sandlo
To ind. 9. mai.

'

Kattugle
Ett ind. 9. oktober.

Strandsnipe
Hele 16 ind. ble observert9.ma|
Opptil 3 ind. om hssten(28.juli
og 29. august).
Hettemike
Mange fugler li pi reir 9. mai og
detble notert 1000ind. 25. mai.I
juni og senereble oftestbarenoen
titalls voksne fugler sett(bortsett
fra 500 ind. 4.juli), og detble bare
sett noen fi ungfugler denne
hekkesesongen.Hekkingen ble
ipenbart spolert i overgangen
mai-juni forde flestefuglene.Hay
vannstandi perioder kanhavert
6rsaken.
Fiskemflke
Om viren opptil 9 ind. (9. mars),
om hostenopptil30 ind.

Vipe
Ett ind. 8. mai.

'
Sildemikl
Maksimumgifid. 11.april.

Temmincksnipe
Ett ind. 8. mai og 9. juni.

Grimike
Som regel fb fugler om viren og
sommeren,men opptil 50 ind. om
hosten. Dessutenble 400 ind.
registrert 20. januar.

Brushane
Ett ind. 8. mai.
Enkeltbekkasin
Ett ind. 11.septemberog ett ind.
9. oktober.
Gluttsnipe
Ett ind. 29. april i vadedammen.
Skogsnipe
Opptil 3 ind. i vadedammen2229. juli. Dessutenett ind. 4. juli
og 18. august.

Svartbak
Maksimum 5 ind. (25. mai).
Makrellterne
Opptil8 ihd. (2s. mai).
Bydue :
Vanlig, maksimalt200 ind.
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Tirnseiler
Hoyesteantallvar 150 ind. 28.
juli.
Isfugl
Et ind. 3. oktober.Observertpi
ekskursjon arcangertav NOF
under World Birdwatch Day.
Mange turdeltagerefikk sett
fuglen!
Gronnspett
Tilstedejevnlig.
Svartspett
To ind.4.juli.
Flaggspett
Settregelmessig.
Dvergspett
Ett ind. 10-I 1.april.

Sanglerke
Kun noenffi observasjoner(3 ind.
10.april, 1 ind. 11. april og 2 ind.
26. september).
Fjellerke
Fire ind. observert10.mai og syv
ind. kort etter.
Sandsvale
Tre ind. 9. mai,5 ind. 25. mai og
2ind.20. juni.

Buskskvett
Hoyesteantall var 6 ind. 22: juni
og 7 ind. 10. september.

Tornsanger
Opptil 3 ind. observertjevnlig i
hekketiden.

Steinskvett
Tre ind. 9. ma|to ind. 16.mai, 13 ind. 9-20. september.

Hagesanger
Vanlig.

Ringtrost
Ett ind. 27. og29. aprll.

Lflvesvale
Opptil 148 ind. (9. mai).
Taksvale
Opptil 40 ind. (24. rffi|).
Tlepiplerke
Noen fi ind. registrertflere ganger
pi hosttrekk.

Svarttrost
Vanlig."

Boksanger
| -2 hanrter registrert fl ere ganger
i lopet av hekkesesongen.

Grfltrost
Hoyesteantall:95 ind. 8. juni og
260 ind.25. oktober.

Gransanger
Ett ind. 16. mai og ett ind. 13.
september.

Miltrost
Noen fi observasjoner.

Lovsanger
Vanlig,opptil59 ind. (22. junl).
Fuglekonge
Noen ind. observert spredt hele
, t'
flret.

Heipiplerke
Maksimum 250 ind. 9. mai.

Grflfluesnapper
Observerti hekkesesongen.

Gulerle
Maksimum 22 ind. 16. mai.

Svarthvit fluesnapper
Tilstedei hekketiden.

Vintererle
Maksimum 7 ind. 29. auzust.

Stjertmeis
gjennom
par
Ett
sett
hekkesesongen
og 6 ind. 20.juni.

Linerle
Maksirrnrm55 ind.28. juli.
Sidensvans
20 ind. 24.marc.
Gjerdesmett
Vanlig.
Jernspurv
Registrertnoen gangerpi vdr- og
hssttrekk.

Munk
Vanlig.

Lsvmeis
Ett ind. 12.november.
Rodvingetrost
Hoyesteantali notert var bare 11
ind.
Duetrost
Ett ind. 31. mars og ett ind.26.
april.

Rodstrupe
Vanlig.

Rorsanger
Makimum 11 hanner ble hort
synge(a.juli).

Blistrupe
Ett ind. 10. septemberog ett ind.
13. september.

Gulsanger
Ett ind. bhde2.mai os 31. mai.

Rodstjert
Ett ind. 31.mai og ett ind. 24. juni.

Msller
Observert flere ganger i
hekketiden,opptil 4 ind. 8. juni.
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Granmeis
Noen observasjonerom hosten.
Toppmeis
Ett ind. 30. oktober.
Svartmeis
Settjevnlig.
Blimeis
Vanlig.
Kjottmeis
Vanlig.
Spettmeis
Vanlig.

Ravn
Fire ind. 26. april, ett ind.29.
november.
Stry
Hoyeste antall registrert var 300
(22. juti).
Trekryper
Noen ffi ind. settjevnlig.

Grispurv
Opptil 18 ind. (8.juni).

Nstteskrike
Ett-to ind. 24-27. september.

Pilfink
Hoyesteantallvar 130 ind. (28.
juli).

Skjrere
Vanlig.
Nsttekrike
Ett-to ind. flere gahgeri perioden
august-november.

Grankorsnebb
Ett ind. 4. juli.
Dompap
Opptil 5 ind. (9.oktober).

Bokfink
Vanlig,hoyesteantall200 ind. 26.
september.
Bjorkefink
omhosten,
Noen f6 observasjoner
sommest100ind.26.september.
Grsnnfink
Vanlig.
Stillits
Maksimum 20 l.r:rd.I 3. september.
Grsnnsisik
Maksimum 80 ind. 13.september. Gulspurv

Kaie
Hoyeste antall var 15 ind. 27.
mars;ellersbarenoenfb individer.
Krflke
Vanlig.

Trengerdu nytt
telefonutstyr?
Kontaktoss. tlt. 22 27 03 40

Tornirisk
Ett ind. 3-4.juli,3 ind.28.juli.
u
o
Grisisik
Noen ind. sett*rsstog vinter.

Overraskendenok kun en
notert (2 ind. 13.
observasjon
september).
Sivspurv
Maksimum2I ind.(11.april).

Stottoppom
dinnarbutikk
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Man.-Fre.9-18
Lar.9-15
T L F . : 2 2 7 6 2 78 0
F A X : 2 2 7 6 2 79 8

Den'store
ryddedagen
Det var ikke mange som matte den 8. mai da det
skulle ryddes rundt vannet for at det skulle bli et
hyggeligeremiljo for alle brukerne.Man forventer
jo 5finne vakkernaturrundt Ostensjovannetog ikke
eksosanlegg, plast, glassbiter,papir fra.is og
tyggegummi, planker med spiker i , ishockeyutstyr
(noen som har lagt opp ?), smi sorteposermdd noe
inni og mye annet rart. Det var nettopp dette og
mer til som de 10 frammotte fikk pakket i plastsekker Det hele tok ikke flere timer enn at vi kunne avslutte
dennemaikvelden. Ogsi ute i vannet er det soppel. kvelden med 6 kikke etternoen flyvende gjester som
En fugl hadde ffitt ringen fra en plastkanne rundt var sett ved nordendenav vannet.
nebbetkan Finn Gulbrandsenfortelle.
Den ivrige ryddegjengenpi bildet:
'
Tross alt.serdet ut til at folk som gdr tur rundt vannet Finn Gulbrandsen,Titteliten Hagfors Mollatt, Hanne
ikke er av de som forsopler naturen.Totalt settsi er , Blesvik, Tiril Andersen, Tore Gulbrandsen,Laila
ikke dette mye pi et si stort omride med veier og Amundsen,Karoline Kveim, Amund Kveim.
Foto: Paul Fekirer.
bebyggelseinntil.
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Fredningav @stensi
sgerdene
informasjonfra antikvar Marte B oro
Byantikvaren vil om kort tid legge fram forslag til kulturlandskap.Jordveiensom ligger rundt tunene
fredning av Ostensjaglrdene.Fredningsforslaget og ned mot Ostensjovannethar en avglarende
omfatter alle eldre bygbetydning for opppi
ninger
begge girdslevelsenav anleggetsom
tuneneogjordveien omet girdsanlegg.Bevaring
kring i tillegg til gravav ikke barehusenemen
haugeni hagepiNordre
ogsi jordveien omkring
Astensjasom alleredeer
er derfor svrertviktig.
automatisk fredet. Se
Hva innebrerer fredkartet. Fredningen skjer
ningen
etter lov om kulturGjennom fredningenvil
minner.
bygningeneog jordBakgrunnen forufredbrukslandskapetomningssakener onsketom
kring bli bevart slik det
6 sikre bevaring av
er i dag. Fredningen
viktige kulturhistoriske
medfsrei atdetmi sokes
verdier knyttet bide til
Byantiftvaren om tlllatkulturlandskapet og
elsetil6 settei gangalle
j ordbruksbebyggelsen.
typer arbeid som gir ut
Abildso gird pA andre
over vanlig vedlikehold.
sidaav vanneter allerede
Arbeid som medfsrer
fredet. Gjennom fredutskiftning av bygningsningen vil Ostensjodeler, endring av overgirdene bli bevart slik at
flatebehandling o.l. gir
det ogsi i framtiden vil
ut over det som defineres
vere mulig 6 oppleveog
som vanlig vedlikehold.
forsti bygningene og anleggetsnreringsmessige
funksjon i den historiske sammenhengende var en Det grunnleggendeprinsippet for vedlikehold av
fredetebygningerog anlegger 6 bevaremestmulig
del av.
av de opprinneligeeller eldre elementerog detaljer
Asbnsjag|rdene, med til sammen 10 bygninger. slik som gjerder,vegetasjonog bygningselementer
omkring to tun, er av de bestbevartegirdsanlegg i som kledning, vinduer, darer,listverk, gerikter
og
Oslo. Pi begge tunene er bide viningshus, overflatebehandling.Vedlikehold og istandsetting
av
drengestue,stabbur og driftsbygninger bevart. P& bygningeneog anleggetfor avig skal
utfores med
Nordre er ogsi den gamlesmia intakt. Bebyggelsen tradisjonellematerialerog ettertradisjonellemetoder
pi de to tunenerepresentererto tidsepokerpi 1800- tilpassetbygningenes
og anleggetsegenart.
tallet. Sondreble hovedsakeligbygget opp tidlig pi
1800-tallet i empirestil- anlagt som firkanttun. Den videre behandlingen av fredningsforslaget
B ebyggelsenpfl Nordre A sbnsjo kom til rundt 1870- Fredningsforslagetvil om kort tid bli lagt ut til
80 6renei sveitserstil.Ilapetav l8OOtalletskjedde offentlig ettersyn.Nir dennehsringsperiodener over
store endringer innen jordbruket og jordbruks- og forslageterbehandleti Bystyret, vil forslagetbli
bebyggelsen.D ette gtrar b ebyggelsen og anleggene oversendttil Riksantikvarensom avslutterbehandsvrert interessantejordbrukshistorisk.Dette er lingen og gtrardet endeligevedtaket.
spesieltgodt synlig her hvor anleggeneligger si tett
Byantikvaren har forvaltningsansvaretfor fredete
sammen.
hus og anlegg i Oslo. Den videre antikvariske
Nordre og Sondre Ostensjo girdene inngir i et oppfolgingen av anleggetvil derfor Byantikvaren
helhetlig og svrert verdifullt jordbruks- sti for.
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Ostensjoomridethr 2010
La ossgiore et tankeeksperiment.Viforutsetter at OstensjaomrddetMiljapark btir
vedtattpolitisk og at alle positive lcrefterleggerforholdene til reuefor d utvikle
Ostensjoomrddetved d spille pd lag med nqturen i den grad det er mulig med den
beliggenhetenmiljaparken hqr "midt i Oslo"
Vi skriverviren 2010. Miljovernministereni Norge,
ordfsreren, Byridslederen og Samferdsels-og
miljobyriden i Oslo har effer foresporselinvitert til
en befaring med representanter fra Europas
regieringer.De har kommettil Oslo for i sehvordan
statog kommune i samarbeidmed Ostensjovannets
Venner og eiere av girdene, har fitt til en
snuoperasjon for A ske artsmangfoldet ved
Ostensjovannetog legge forholdene til rette for
publikum. Ostensjovannethar blitt den perlen det
fortjener 6 vrere i naturvemsammenheng.Oslo er
for andre 6ret pi rad kiret til Europasmiljoby.

hjemme her. Gressarealeneble beskyttet mot
beitendefugl slik at det ble beskyttetunder veksten
det forste6ret.Her f6rpublikum riklig anledningtil
6 studerebn del vannfugl pA nrert hold."
Delegasjonen nikker, og de vandrer videre pi
vestsidenav vannet.
Ved Langerudgarasjeneer den gamle publikumsbrygga rehabilitert slik at publikum ogs6 her {br
god kontakt med vannspeilet.

Etter 6 ha ruslet langs kanalenekommer de ut av
Lilleskogen og skuer over mot Astensjagird. Det
er god oversikt over et storrevannspeil.Toppdykker,
Professor i botanikk, David Bellamy fra Consersvarier, brunnakker og andre vannfrigl svommer
vation Foundation,er invitert med.
omkring og viser segvillig fram for publikum.
Delegasjonenstarterved broen i sydendenav vannet.
Veien dreier ni inn pi dagensplenarealer.Et bredt
Turlederenforteller om hvordanman moysommelig
belte med vitmarksplanter har overtattstrandsonen
har kommet over utviklingen ved tusenirsskiftetder
derveiengikk ved irtusenskiftet.ProfessorBellamy
erosjonsproblemeneved Ostensjsv annetvar store.
fra England nikker anerkjennende.-Har OstensjaByrdkraterog politikere har spilt en avgtrarende
rolle
vannetsVenner vart drivkraften bak dette? sporr
forutviklingen.
han. De vantjo Miljovernprisen v6r i Norge i l99I
Turlederenpekerpi terskelenved Bogerudmyraog og deltok i den europeiskefinalen. Hvordan har Mr.
forteller:
Damsgaarddet? Turlederen bekrefter at dette har
AstensjovannetsVennerstitt bak, men de har ikke
v&rt alene. Fylkesmannenog Oslo kommune har
biilratt. Vi har kommet frem til en arbeidsfordeling
som har gitt gode resultater.
Bellamy humrer.Med denneomleggingenav veien
som vi tydelig ser, har dere reddet vitmarksvegetasjonenog stanseterosjonen. Turlederen
nikker. -Uten dette grepet ville erosjonen tatt
overhind. Tidligere forsokte man 6 sikre bredden
gjennomutfrlling. Etter fi ir var breddenutvasket.
Det ble for dyrt. Ni har vi gjort dette skikkelig fra
"For ti ir sidenvar det storeerosjonsproblemerher, bunnenav.Forskerneviste at v6tmarksvegetasjonen
og den gamle demningen holdt pi 6 revne. For & forsvant.Reduksjonenvar over 50%i sondredel av
sikre det spesielle planteliveJ pi Bogerudmyra, vannet i de 40 siste irene i det fonige irtusenet.
spleiset tre etater pi i rehabilitere demningen. Denneutviklingen fikk vi stanset.
Samtidigble breddenreparertved enkelsteinsetting.
Tuideltakernevandrer videre. Ved Abilds a gird,er
Vi kanaliserte trafikken ved 6 legge noen fi
man i ferd med 6 slippe ut dyr pi sommerbeite.
grusgangerned til vannspeilet. I feltene mellom
CESAR har i samarbeidmed OVV sorset
for
-flrene.
grusgangeneble det plantet trrer som naturlig horte
sommerbeite for krstter de fem siste
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Resultatet er at eff rekke plantearter har kommet
tilbake. Beitemarkaharfsrtilat flere nye fuglearter
hekker og antall finkefugler pi trekk har akt
betraktelig. Turlederen forteller at det intime
samarbeidetaktorenerundt vannet har fbtt til, har
medfsrt slike gode losninger.Tallbergethar en rekke

t

gamletrer, og sjeldneinsekterer gladefor at de
gamletrrernefbr lov til 6 ritne.

som tidligere gikk nede pi flaten. Det har ingen
angretpi. Erfaringen viser at dettevar et nyttig grep.
En flokk storspoverraster pi jordene. Sanglerka
jubler hayt i sky, og vipa tripper rundt pi matsok.
Delegasjonener imponert over 6 sespovernrermest
midt"ibyen.
"Dette haddeikke vrert mulig I oppleve uten flytting
av veien", sier turlederen. "Den gamle veien var
kjedelig,man si lite av vannflatennedenforOstensjo
gird. Her er det en enofin utsikt som dereser,og de
nye naturopplevelseneveien bringer med seg,ville
vi ikke opplevd med det stressetveien fra Ulsrud
gjennom girden og veien nede pi flatene gav
fuglene. Dessutenhar det skapt mer ro i hekkeomridet Bekkasinmyra. Heldigvis at vi fikk dette til
far alle ayerrepi dennesiden gikk i opplosning.Vi
mitte skaffefuglenerolige hekkeplasser.Det har vi
greidd. Vi har ikke angret et sekund pn det) ).
Publikum er str6lende fornayd."
Ved Ostensja gird er det laget informasjonstavler

Vednordendenservi enrekkevadefuglersomraster om Almedalen og gdrden.Her er det mufig ALfakjapt
pi trekketnordover.Vadedammen
fra 1996er blitt en kaffetir. Turdeltakerne inntai en lunsj pi den
ensuksess.
Byantikvaren,
nyanlagtekafeenpi SondreAs1'ronsja.

Pflveiensoroverer detgiort forandringer.
Turleder som ogsi deltar pi turen, forteller om girden som
fortellerat fagfolkeneanbefaltei leggeom veien har Oslosflottesteempireanlegg.
Pi vei
Turenfortsettermot parkeringsplassen.
ned fra Asl'rensjagdrd opplever alle oversikten
over vannet.Pijordene rasteren mengdefugl.
Eieren av Ostensjo gind har krotter plt
sommerbeite.Det landlige preget forsterkes.
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Delegasjonenfhr oppleveBslerbekkensom er
lagt i slyng, og en rekke vitmarksvekster gir
skjulestedfor insekterog fugler.

Fornoydmedditt gamlebad? .,
lkke det?Kontaktossda vel ...

-Det er ikke si rart at Ostensjoomridet er
spesieltomtalt i begrunnelsenav at Oslo er
Virspesialitet:
Fullmodernisering
av
kiret til Europas miljoby, sier miljovernministeren. - Folk i Ostensjobyener meget
',a*
..,.i."...i..,....,,.....,....,
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begeistret over resultatene av den nye
E; ,,::
tilretteleggingen,leggerordforerentil.
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Delegasjonenblir fraktet fra parkeringsplassen
til Abildss gird der de fbr informasjon om
hvilke tiltak Oslo kommune har gjennomfort
foriffivannetrenere.

Bademillg-ExpGnten
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ProfessorBellamy er mektig imponert over
4fu Aul.
rrrleggermertorFrcddyBotner
Ostensjoomridet. Her er det tatt de riktige
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beslutningene for h ske naturopplevelsene,
leggerhantil.
Umulig 6 oppn6dette?Valgenegtrorvi i dag!
FinnA. Gulbrandsen
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Praktbok
omOstensiovan
net!
JQrnAreklett Omre (mannen som har gitt oss si mange flotte
forsider til Sothpna)og Finn Gulbrandsen(som neppe trenger
ntermerepresentasjonfor vire medlemmer)utgir i dissedageren
praktbok om vannetvirt . J4rnhar stett for alle fotografiene, mens
Finn har skrevet teksten. Boken utgis av Orion Forlag.
Soth6naredaksjonen
regner med at alle bokhandlenei distriktet
vil ta inn boken.
Til h6yre viser vi forsiden av bdken - som er blfl med oransje
skrift. Nedenfor er et par smakebiterpi hva boken byr pi.

OSTENSJgVANNET
LOKKER
Omringet av drabantbyeri den sgr4sttedelen av
Oslo ligger en av byens mest spennendesteder,
Generasjonerav ornitologer har
Ostensj@vannet.
startetsin interessefor fugl nettoppher.Botanikere
og insektsforskerehar funnetveienhit i overhundre
fu. @stensj4omrfldet
har lokket menneskenetil seg
helt fra steinalderen.Vire etterkommerevil neppe
tilgi oss dersomvannet byggesned eller pi annen
mite Odelegges.Vir generasjonsitter med store
kunnskaperom hvordan naturen b4r skjBttes.
Gjennom erfaring fra 1960-talletog frem til i dag
vet vi hva vi skal gjpre, og hva vi ikke kan gj6re for
6 rusteopp Ostensj@omrfldet
for vflre etterkommere.
Derforer vi svart optimistiskefor vannetsfremtid.
Vil du vare med i ta ansvar,kan du f. eks. mdlde ..
deg inn i OstensjgvannetsVenner som arbeiden*
kontinuerlig for at naturkvaliteteneved vannetskal
bli bestmulig.
Hvorfor er Ostensjoomridet si rikt?
For drBye 10 000 6r sidenvar storedeler av landet
dekketav is. Den nord-sydgiende@stensj@dalen
er
preget av isens arbeid under smeltingen. pi
Tallbergisen finner vi flere flyttblokker som erbiret
frem og lagt igjen idet breenhar smeltet.Skuringsstripertalerogsi sitt tydeligesprik. Svabergene
som
stikker opp mellom gr4ntarcaleneer et annetminne.
Landet var trykket ned av tyngden av de enorme
breene,og havet stodlangt hgyereenni dag.
Avre maine grenseer ca.220 m.o.h. i Ostmarka.
Ostensjgvannetligger pi 105m. Pi havetsbunn ble
det avsattleire. Dennekalkrike leirjorda ga grunnlag
for et rikt planteliv som igjen la forholdenetil rette
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for et variert dyreliv. I innsjgens nedslagsfelthar
det ogsi eksistertminst to skjellbankersom ble
dannet like etter at isen trakk seg.tilbake.Hvavar
vel mer naturlig enn at steinalderfolket fant veien til
Ostensjgomridet?Bevisenegjenspeilesi funnene
av fire trinngkserfra eldre steinalder.Det er nedlagt
et betydelighindverk i utformingenav @ksene.
Denne
redskapenvar sfl verdifull at den fulgte de dgde i
graven, eller den ble lagt i jorda som offergave.
Historikeremenerat en steinalderboplass
har ligget
ved vannet.

Almanakksom iulegave!
Almanakkenefor 2001er ni i salg.Du kan kjape dempi Oppsal
Bibliotek, Bolerbibliotek ellerLangerudBlomster.Prisener som
vanlig 35 kr. pr. stk. Almanakkener fullav nyttige opplysninger
i
om Ostensjoomridet og om <ProsjektRenere@stensjavano>
tillegg til viktige telefohnummertil bydelene Ostensjoog
*
Manglerud.
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Lokalhistoriebok
om Bsler Bydel
I dissedagergir Boler Bydel ut bok om bydelenshistoriefra oldtiden og frem til i dag.
Boken bestir i hovedsakav tre bidrag samletmellom to permer.Amund Kveim har
tatt for segomridets tidlige historie, frem til kommunesammensliingenAker/Oslo i
1948,mensKai Ekangerog GunnarSelgird har fortalt om livet og utviklingen i h.h.v.
nordre og sondredel av bydelen.
Her vil man foruten omtale av girdene og husmannsplassenefinne artikler om
drabantbyutbyggingen, skolene,kulturlivet og mye, mye annet. Tittelen, Bsler er
stedet, er hentet fra bydelens motto. Boken dekker omridet fra Ulsrud og Boler i
nord,titrI-angerudog Skullerud i sor, men.deter ogsi funnet plasstil fortellinger om
isskjreringphZstensjavaruret,Heftyesanleggpi Sarabritenog plankeveiengjennom
Ostmarl&.
Boken antasi bli lagt ut for salg ilapetav november,men b6depris og salgsstederer
forelopigukjent.

VArbrevtra Simonsens
Dette brevet ankom redaksjonenakkuratfor sent til d bli med i vdrnummeret.Selv om det ikke helt
(stemmer med sesongen>>,
tar vi det med i dette nummeretog takker Simonsensfor dennehyggelige
beslcrivelsenav vdren enkelteav oss(uten d nevnenavn) allerede nd begtnner d lengte ettex
VALBORGSMESS. (30.april) eller GAUKMESS som det kalles flere steder i Norge.
(I Sverigefeirer de dennedagenmed bilbrenning og uteliv.)
var vi en tur rundt Ostensjovannet.Skikkelig virver ble vi begunstigetmed,
I dag pi Valborgmessdagen,
- for ikke i si sommervrer.Bare fra dagenfor, haddeknoppeneblitt skikkelig gronne,og livet i vannetvar
grigis, hvitkinngjess,
livlig. Alle somgarvedvannetharnok opplevddetsanme somoss.Vi si : kanadagjess,
sivhone, sothone, stokkender, kvinender, toppender, og toppdykkere som var i gang med virleken.
Hettemikene var pi plass,- likesi sildemiker og grimiker. Det kan nok hendeat det var en del smifugl
der ogs6,men da vi ikke kan hsre dem, si er de litt vanskelig t observere.
En mined tidligere, - nefinere bestemtden 31.mars,si vi de sammefuglene, bortsett fra toppdykkeren.
Det var rflk, eller isfritt bareved Bslerbekkensutlop og ved Abildso-brua. Senerekom jo vinteren tilbake,
og lukket for mulighetenefor vire bevingedevenner.Massesns ble detjo ogsi i uken fsr piske.
I mellomtiden har vi vert ved Hornborgarsjoenog sett pi tranedans.Det er et kjempeflott opplegg
<NaturvflrdsverkeDhar ffltt i stand der. Da vi var der mstte vi den svenskeprogramlederenfor (Mitt i
naturen>og hadde en hyggelig prat med ham, bide ved kveldstrekket og morgentrekketdagenetter.Vi
tror det er JanneDanielsonhan heter,og han kunne fortelle at det var over 8000 traner der den dagen,- de
holder opptelling hver dag.Det var ogs6'en mengdesangsvaner- rundt 300 stykker.I tillegg til dennefine
naturopplevelsen,fikk vi om kvelden seet imponerendenordlys, som ikke si ofte er si sterkt s6langt syd.
som var ekstremtflott.
JanneDanielson snakketspesieltom <<norrskenetr>,
Bareen litenhilsen fra
Kjellaug og ReidarSimonsen
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