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Leder

Velkornrnen "@stensj somrddet Milj spork"
Vi som i en Srrekke hor arbeidet for vorig ve?n av @stensjaomrddets herlig-
heter kon glede oss ove? of en somlet reguleringsplon endelig er lagt ut til
haring. Det er et stort og positivt orbeid som her er utf srt i regi ov Plon &
Bygningselolen i Oslo Kommung. Selvf algelig.finner vi punkter i planen vi
gjerne skulle ha endret noe p6, men som helhet md vi si oss godt fornayd
nied den. Nd kommer det on'pd hviiken behandling denfdr i bslos politiske
organer.

Den nye pfonen er gitt novnet Ostensjaomrddet Miljapork, og det er vdrt
hdp ot denne skol sette sluttstrekfor olle forsfog om 6bebygge en bit her
og et f ite omrd de der. Vi hor f orstdel se f or at "ledige" arealer tif trekker
seg utbyggingsonsker, men de gronne omrddene rundt @stensjovannet er
bf itt sd smd ot smerteterskelen nd er nddd. Allerede kon vi dessvsrre se at
ortsmongf oldet pd en rekke punkter er truet Stroks plonen er vbd'tott vil vi
derfor storte orbeidet med 6 utorbeidemer detofjerte retningslinjer for
hvordon den notu rf aglige skjotsel ov hvert enkelt def omrd de best bar utf a-
res.

f f fomperioden midt i oktober kunne vi se @stensjavonnet og tilf orsels-
bekkene slik det md ho ve,rt i "gomle dager". Fossen i Bslerbekken hodde en
sf ik kraft ot vi lett kunne f orestif le oss hvordon det md ho ve,rt da Bsler
96rd hodde kvern her for flere hundre 6r siden. Do vonnet sto som hoyest
kunne vi ved den nyrestourerte terskelen ved Bogerudmyro se of @sten-
sjovonnet sto like hoyt som Bogerudmiaro."Flomm en go oss ogsd en nyttig
pdminnelse om of vi nd md fd gjort nge med stobiliseringen ov vonnstonden.
De mong e ayene er i f erd med 6 gd i oppl asning og vi kan flere steder se
kroftig konterosjon i bredden longs turveiene. OgsS dette er omrdder vi vil
prio riter e i tiden f remov er.

Med @stenslodogen i ougust som hoydepunkt hor vi n6 ovsfuttet f oreningens
medfemsoktiviteter utendsrs for i 6r. Jeg ser derfor nd fremtil Smste
mange ov dere igjen pd vdre medlemsmater i vinterholvdret.

Oslo, oktober 2000.

Amund Kveim
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Ostensi s-livene
av antikvar Marte Boro

Det er som oftest vdningshuset og stabburet som er eldst pd gdrdene.
Driftsbygningen(e) har i st@rre gradfulgt de skiftende produksjonsforholdene

pd gdrden og har derfor bdde hatt kortere levetid og blitt mer endret.
Det d bo har'::rr"ir::,"::ri:::;Tj:"n::/;:en det d drive

Utviklingen i jordbruket
Landbruket gjennomgikk pi 1800-tallet en revolu-
sjon eller som det ble kalt - "Det store hamskiftet."
De st@rste endringene foregikk etter 1850 men
forlBperen til denne revolusjonen ligger tidligere i
irhundret. Alt pi 1700-tallet ble det talt for et mer
moderne landbruk, og pe noen girder ble det satt
opp st@rre driftsbygninger som inneholdt flere
funksjoner. Ofte var det folk fra utenfor bonde-
standen som sto som byggherrer. De kom oftest fra
en bykultur med stprre kjenskap til og ipenhet for
strpmningene utenfra, enn den mer tradisjonsbundne
dondestanden. Men behovet for rasjonalisering og
muligheten for endring av byggemite kom f@rst for
fullt i siste halvdel av 1800-ta11et, og da skjedde
dette pi bred basis i jordbruket. Kommunikasjonene
var forbgdret og befolkningen i byene var @kende
slik at det bide var et stort kjgpevillig marked og
det var mulighet for transport av varer, slik at bonden
kunne levere ferskvare. Derved fikk bonden
klingende mynt i kassa, og utviklingen gikk fra
naturalhusholdningen mot pengehusholdning. Dette
gjaldt jo selvfglgelig fgrst og fremst for de bynrre
omridene - og @stensj6 ligger slik til at denne
utviklingen nok tok til tidlig. Gflrdene i Aker hadde
ofte eiere fra borgerstanden, et trekk som skiller dem
fra jordbruksomridene lenger fra Christiania pi
@stlandet. Men ogsi andre endringer spilte inn i det
store hamskiftet jordbruket gjennomgikk. Det ble
slutt pi sagbruksprivilegiene slik at tilgangen pi

Bevarte driftsbygninger fra tidlig 1800-tallet, slik
som pi S@ndre Qstensj4, er derfor en sjeldenhet.
Driftsbygninger fra seint 1800-ta11, den kjente r@de
lflven, er enda vanlige, men det er en truet <<rase>>.
Denne artikkelen handler om de to driftsbygningene
pi @stensjg og forholdene og utviklingen i
landbruket som ligger bak hvordan de er bygget og
hvilke bruk de har hatt.

Hva er en l6ve?
Tidligere hadde de fleste funksjonene pi girden
hvert sitt hus. Det var stall, fjOs - ja til og med egne
hus for hver av husdyrtypene slik som sauefj@s,
hgnsehus, grisehus og sfl var det lger for lagring av
hBy og kom. Liven var egentlig bare den midtre delen
i lga hvor kornet ble treska. Ofte var husene bygd
sammen i ei rekke, men de var allikevel selvstendige
hus. Etterhvert ble disse ulike funksjonene samla i
ett hus - et f lerfunksjonelt hus som ni i
bygningshistorisk sammenheng ofte blir kalt
enhetsldve, men som i dagliglivet blir kaldt
driftsbygning eller live. De nye lflvene var mer
rasjonelle og de var stgrre enn de eldre uthusene.

Overgangen fra flha enbygning forhver funksjon til
i samle det hele under ett tak gikk gradvis. Her er
det at @stensj4gitrdene er interessante. Lflven p6
Spndre er en slik overgangsfofin, mens l6ven pfl
Nordre er en typisk enhetslive fra slutten av 1800-
tallet.
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Organisasjonen av tunel
pd Sondre Ostensja

saget virke ble langt bedre - panelte bindingsverks-
bygg ble mulig. Dette ga bide et lavere materialbruk,
men ogsi mulighet for 6 bygge storre og 6 organisere
funksjonene i bygningen anderledes. Samtidig med
at det ikke lenger var si stor tilgang pi billig
arbeidskraft ble det mulig og nodvendig for den
vanlige bonde 6 skaffe seg storre og flere redskap.
Rasjonalisering var nodvendig for 6 drive med
overskudd under de
endrede forholdene.
Dette igjen krevde
storre rom for 6 huse
redskapen og en
organisering av drifts-
bygningen som gjorde
arbeidet mer lettvint.
Foret ble kjort opp -

sluppet ned i fdr-
roflrmene - videre ned i

f ioset nir det skulle
brukes og mokka gikk ned i mokkakjelleren under
fioset - det ble ikke som for spadd ut gjennom luka
i veggen. Som man kan se av dette, utviklet drifts-
bygningene seg i takt med endrede forhold pi mange
omr6der. De to driftsbygningene pil Ostensja

Snilt-tegning giennom driftsbygningen pd Sondre. Den hoyre
delen ble tilbygget seinere i bindingsverk. Legg merke til

takkonstruksjbnen med laft helt opp til monet.

stammer fra hver sin ende av 1800-tallet og derved
er endringene pi 1800-tallet her godt synlig pi
samme gird! Den vanlige utviklingen pi en gard
var at den gamle tommerdriftsbygningen ble revet
eller innebygget nir den nye, moderne drifts-
bygningen ble satt opp. Det skjedde ikke pi
As1.runsja, og det kommer kanskje av at det her var
en <dobbeltgird> med to tun.

De fsrste enhetsldvene
Den fsrste egentlige enhetsliven i distriktet ble satt
opp pe'Landbrukshogskolen pi As sist pfl 1850-
6rene. Denne skolen, som ble startet 1859, betydde
mye for veiledningen og utdanningen innen
landbruket. Det ble ansatt offentlige statsagronomer
og landbruksingeniorer som veiledere rundt om i
landet. Det ble ogsi laget boker med tegninger av
mange livetyper. <Kortfattet Veiledning i Bygnings-
vresenpaa LandeD ble fsrste ganggittut i 1885 og
i mange reviderte utgaver helt fram til 1925.
Gjennom dette ble den nye mitbn 6 bygge
driftsbygninger pi kjent i landbruksperinga.

Ostensiagilrdene
Ostensjogirdene har gjennom tidene vert bide en
og to girder. Opprinnelig var det en gdrd eid av
Kronen. I 1656 ble gArden delt og bygslet bort hver
for seg for si 6 bli samlet ei kort tid pi midten av
1700-tallet av Haagen Jensson og Berte Baatels-
datter. Girdene ble tatt over av 2 sawren Etterkom-
merne satt pi nordre helt fram til 1868, mens Sondre
ble overtatt av Jargen Young i 1814. Han var
kjopmann i byen og navnet Youngstorget er etter
han. Det var han som fikk bygget driftsbygningen.

" \{oen 6r seinere i 1837 overtok Halvor oe Nikoline
Tveter girden
og derved ble
en ny Era
innledet. Det
b le bygget
vflningshus og
girden ble
opparbeidet til
en av Akers
storste og mest
veldrevne. P6
Nordre endte

det'i 1868 med tvangsauksjon. Thomas J. Heftye
' kjopte g6rden, men han var mest interessert i skogen

som grenset til hans eiendom Sarabriten. Han
beholdt skogen, men solgte resten til Halvor Tveter
sarlme tr. Og derved var girdene igjen samlet slik
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de fortsatt er i dag. Tveterfamilien satt forovrig pi
girden fram til slutten av 1990-tallet. Drifts-
bygningen pi Nordre ble oppfort pi slutten av I 800-
tallet av Halvor Tveters sonn, Haakon Tveter.

Liven pA Sondre
Den ble oppfort i 1814 av JargenYoung og er den
eldste godt bevarte stsrre uthusbygning i Aker.

Vestre del av bygningen er den opprinnelige bygget.
Mot ost er det seinere tilbygget eilaeibindingsverk.
Den opprinnelige bygningen er oppfort i lafta
tbmmer. Denne byggemiten gikk etter hvert ut -

seinere i irhundret var det bindinesverket som
dominerte, men selve husdyr-
rommene ble ofte lafta ogsi
seinere - husdyra mitte ha
isolerte rom! Bygningen har en
spesiel l  form for laftet tak-
konstruksjon, hvor ogsi taket er
lafta (se tegningen pi foregiende
side). Rent teknisk er dette en
dirlig konstruksjon - det blir
store laster pi de nedre lafte-
knutene i takkonstruksionene.
men det har holdt!

Denne driftsbygningen har flere
funksjoner samlet under ett tak.
Bygningen inneholder fdrlager,
stall, honsehus og vognremisse
dessuten ei innvendig livebru og
antakelig opprinnelig kjoring
gjennom bygningen. Selve fi oset
16 i en annen bygning mot sor
inntil dagens bygg. Restene av

Prinsippskisse av en enhetsldve som
ligner driftsbygningen pd Nordre W ser
den langsgdende ldvebrua overst med
rom under og til sides forfdrlagring. I
l. etasje fios med mokkakjeller under.
Pd Nordre Ostensjo er det stall ogfios
i nordenden, redskapslager i sorenden.
I midtseksjonene og i hele 2. etasje er

det fdrlager lllustrasjon fra
"Akershusiske ldver I I70- I 970 ".

Ei livebru forer opp til ei bru som gir langsmed
midten av hele bygningen. Pi begge sider av denne
er det rom for for. I et av disse rommene er det ni
en silokum. Denne er satt inn seinere da foring med
silo ble vanlig. I underetasjen mot ssr er det
redskapsrom.

Rommene ble plassert slik at transporten av for og
avling var si rasjonell som mulig. Man kjorte opp
livebruaog innpikjorebrua som gikki midten langs
bygget. Herifrakunne man kaste fdret ned i rommene
som 16 pi sida. Og nir fdret skulle brukes ble det
dratt inn over fioset og sluppet ned gjennom luker.
Slik ble mye lofting unngitt. Bygningen er preget

av sveitserstil slik som ogsA
hovedhuset  p i  Nordre.
Karakterist isk er de store
takutstikkene med synlig
sperrer, den rsde fargen pi
veggene og hvite dorer og
vinduer!

Vern
I det offentlige arbeidet med
vern av kulturhistorisk viktige
bygninger og anlegg er mange
viningshus pi girdsbruk freda.
Endamange, mange flere ertatt
vare pi av eierne selv. Drifts-
bygningene er derimot sjeldent
fredet el ler tatt vare pi pi
samme mite. Til det har b6de
kultur-minnevernet vert for
opptatt av det stilhistoriske og
de p ikostete byggene,  og

grurulmuren til det gamle fioset kan sees enni i dag.
Bygget var i i dirlig forfatning og falt ned i et uvrer
tidlig pi 190O-tallet. Antakelig var bygget da ute av
bruk, fioset li nok da i driftsbygningen pi nordre.

Bygningen er preget av tidens stilideal - empire. Det
halvvalmete taket og den tette og kompakt
bygningskropp er karakteristisk for stilen. Samme
preg har hovedbygningen pA Sondre, som ble oppfort
noen ir seinere.

LAven pA nordre
Denne driftsbygningen er typisk for perioden. Den
er oppfort i2 % etasje hovedsakelig i bindingsverk,
men med en lafta del mot nord som inneholder fos,
stall og et mindre rom for honer. Husdyrrommene
ble gjerne oppfart i laft, tegl eller noen ganger med
vedkubber i veggene - dyra m6tte ha isolerte rom.

bonden har vrert for avhengig av hensiktsmessig
produksjon pfl garden. Det er derfor en sjeldenhet
at driftsbygninger fra tidlig 1S00-tallet er bevart slik
som pi Sondre. Enni er j ordbrukslandskapet preget
av de store rode livene, men endrete produksjons-
forhold i jordbruket med omlegging fra et variert
jord- oghusdyrbruktil ensidig komavl hari omridet
rundt Oslo fsrttllat de store <enhetslAvene> mister
sin funksjon. Og har man ikke bruk for en bygning,
tar det ofte kort trd fsr forfallet setter inn - man har
ikke ressurser til 6 vedlikeholde store bygninger man
ikke har bruk for. Det beste vern er som kjent at
bygningene blir brukt. Dette er og blir framover en
stor utfordring i bevaringen av jordbrukslandskapet.
De frerreste driftsbygningene vil bli fredet slik som
ph Astensj4 og selv fredede bygg trenger en god
bruk for i bli tatt vare pi!
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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.

Plantegning som viser l.
etasj e av drifts by gningen
pd sondre.
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Litteratur for den
interesserte:

Inge Krokan: Det store hamskiftet
i bondesamfunnet, Det Norske Samlaget

Akershusiske liver I87 0 -I97 0,
Landbruksforlaset
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MATHUSET
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TLR 22"28 58 58
EAX 2228 58 68
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@stensjo skole
r verneverdig og vital!

Asl':-nsja skole kan nesten regnes som en av storgirdene ved Ostensjovannet. I over 80 flr har skolen ligget
med sine flotte bygninger ved nordenden av vannet. Terrengmes sigligger Astensjovannet som en forlengelse
av skolegirden vir, og vi er heldige som har dette unike uterommet noen fi skritt unna. Selvsagt bruker
alle klassetrinn + SFO dette omrSdet flittig bide sommer og vinter i forbindelse med:

natur- og miljofag
kroppsoving
kunst- og hindverk
skolens egen miljoplan
lokalhistorie
koseturer

Ostensjovannet er ogsi presentert pi
skolens hjemmeside, og vi anbefaler et
besk der: www.ostensjo.gs.oslo.no

I tillegg synliggjores den sterke tilknytningen vi foler til
vannet i skolens logo (til venstre) og i elevenes selv-
valgte skolegenser-emblem.

Vi vil takke Astensjavannets Venner for det arbeidet organisasjonen har gjort som forkjemper for en
helhetlig verneplan av vannet og tilligende kulturlandskap. Ostensjo skole omfattes ogsi selv av denne
planen - og selvfolgelig er vi medlem av Ayy!

Tiril Andersen
30.08.2000
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Mitt Ostensj bvann:

Berit og Jan
Christensen er bosatt i
Vekterveien pi
Manglerud. De er
friluftsmennesker pi
sinhals. Mangevilnok
nikke gjennkjennende
til Jans navn. Ganske
rikt ig! Det er OVVs
spreke pensjonist som
har hjulpet oss med i
samle inn sponsorc
stotte til "Sothsna" i 6
ilr. Jan har ni tenkt 6
trappe ned betraktelig, men helt ut av denne jobben

. vil han heldigvis ikke.

Berit og Jan flyttet til distriktet i 1963. De trives
utrolig godt i distriktet ikke langt fra "distriktets
smilehull" Astensjavanrret og deres kj nre0stmarka.
Disse to omridene har vrrt av stor betydning for
familiens store interesse, friluftsliv. Deres to sonner
er selvfolgelig ogsi interessert i friluftsliv som gamle
orienteringslopere. Om vinteren har de spent pi seg
skiene utenfor dora ogbenyttet turveitras6ene forbi
Abildss gird og Ostensjovannet pi vei mot marka.
Berit forJeller at forfallet pi Abildso gird irriterte
dem i flere 6r. Da entreprenorens skilt ble satt opp i
al16en, var hun frampi med at ni var tiden inne til i
melde seg inn i Ostensjovannets Venner. Som sagt
si gjort. Jan var ikke vanskelig i overtale, det var
enighetumiddelbart.

Planene om gravlund og boligbygging ville helt klart
odelegge det vakre kulturlandskapet. Det ville vere
naturlig at kommunen overtok. Lungen Abildso g6rd
som en viktig del av A stensjaomridet mitte reddes,
mente Jan. CESAR slapp gladmeldingen om at de
hadde fattkjaptgirden i april 1996. Janvar tilstede
p6 pressekonferansen pfl garden. Han var meget glad
for det som hadde skjedd.

Ostensjoomridet har blitt benyttet flittig pi turer med
barnebarna de siste irene. De mater fuglene, og
barnebarna er meget begeistret, forteller Berit. Ogsi
vinterstid benytter de Ostensjovannet. De gir mye
pi skoyter nir anledningen byr seg. Som gammel

Jan og Berit Christensen
"skridsko6kate" er
kanskje Jan ivrigst og
barnebama har de med.

Berit og Jan benytter
gjerne Ostensja-
omridet pi uke-
dagene, mens
@stmarka benyttes til
lengre turer. Pe
vinterstid har ogsi
Nordmarka blitt flittig
benyttet. Berit og Jan
pipeker at de synes

helheten i Ostensjoomridets kulturla4dskap er s8
flott. Den er viktig h ta vare pi for vire ette-
rkommere, 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
sponsorstotte til Sothona. Denne jobben 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 fleste har vrert veldig positive til det
irbeidet vi gtrar iAVV. Dette synes nesten alle selv

" bm de ikke tegner stotteannonse. Noen fb har gitt
uttrykk for at de synes omridet burde bebygges,
men det er lenge siden j eghar hot disse argumentene
n6. Jeg vil si det slik at jeg synes det er greit at man
er uenig, bare man er saklig. Jeg synes ogsi det er
hyggelig 6 snakke med folk, si jeg har brukt en del
tid pA 6 fb personlig kontakt med kundene. Pi denne
miten har jeg blitt kjent med mange interessante
mennesker.

For foreningen har det vrert en stor fordel 6 ha Jan.
Han har vrert meget samvittighetsfull og ordentlig.
Dette har gjort samarbeidet lett og bekymringslost.

.Tusen takk for denjobben du har gjort, Jan! Takk
for at Berit fikk dere inn i OW.

FinnGulbrandsen m.fl
Foto: Paul Fekjrer.



Akerdrakten, her med tobladslue. Denne var vanlig
fra slutten av 1700-ta11et og er laget av to
sammensydde deler (2blad). Bildet er tatt ved lflven
pi Nordre Qstensj4 gird av Paul Fekjrer og
<@stensjofruen>> er Janne Bakkengen.

Denhvite serkenholdes sammen av en serkerins.

Jakken, eller spenceren, holdes sammen med en nil.
Her en niltype som kalles <<spyd>.

Detalj som viser mgnsteret i Berte Jacobsdatters
vevede stoff, brunt verken med striper i gult og rosa.

Akers sogneselskap eksisterer den dag i dag og kan
snart feire 200-irs jubileum. Her er deres staselige
logo fra 1807, gjengitt med selskapets tillatelse.

Ulsrud-utgaven av Akerdrakten. Her er det valgt
strflhatt pyntet med band, noe som var h@yeste mofe
den gang. Slik kan det ha sett ut nir Madammen pi
Ulsrud skulle i selskap eller til kirke. I bakgrunnen
hovedbygningen pi Ulsrud gfrrd. Bildet er tatt av
Paul Fekjar og <Ulsrudfruen" er Anne Karoline
Kveim.
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Akerdrakten
Endelig enfolkedrakt med rotfeste i vdrt eget distrikt.

Bunader og folkedrakter har i de senere 6r fitt en
stadig stsrre opprnerksomhet og stadig fler har
anskaffet festdrakt medratter fraeget eller familiens
distrikt. Oslofolk har inntil nylig vrert henvist til 6
benytte drakter fra andre omrider, ellertil den sikalte
Oslodrakten.

Narmest ved en tilfeldighet kom hindverkerne pi
Veveriet, Norsk Folkemuseum, over en gammel
provebok satt sammen av Aker Sogneselskap pe
begynnelsen av 1800ta1let. Boken inneholdt sirlig
registrerte og godt bevarte stoffprover. Derved
hadde manmed ett funnet grunnlaget foriutarbeide
en "Akerdrakt" med rstter fravlrt eget omr6de. .

Sogneselskapet var dannet i  1807 og skulle
"medvirke til Aggers Sogns Vel saavel i sredelig som
skonomisk Henseende". Med den driftige John
Collet pi Ul1ev81 i spissen ble det igangsatt en rekke
aktiviteter, og en av dem var i oppmuntre til stsrre
hjemmeproduksjon av tay. Det ble derfor satt opp
premier til de som kunne vise til stor produksjon og
god kvalitet. Proveboken og premieprotokollen gir
et godt innblikk i den varierteproduksjonen, og det
erderforbenyttet flere prover som grunnlag forulike
varianter av den nye Akerdrakten. En av de utvalgte
provene er et hj emmevevet stripet verkenstoff levert
av Berte Jacobsdatter pi Ulsrud gird i 1810, mens
andre er fra Ullern, Ullevil, Voien, Furuset og Nes
i Maridalen.

Berte var opprinnelig fra Ssndre Furuset og fadt i
1783. Moren dode kort etter, og faren Jacob Madsen
giftet seg pa nW med Olia Nilsdatter som st6r bak
prsvenfraFuruset. Berte giftet seg i 1802 medNils
Olsen pi Ulsrud og de hadde datteren Maren
Christine som senere ble gift med Kristian Larsen
Manglerud. Nils Ulsrud dode i 1824 og Berte giftet
seg senere med Jon Jonsen Berg og dode som
"livorskone" i I 860-6rene.

De vakre hjemmevevede stoffinsnstrene er gjenskapt
i Akerdraktens stakker. Resten av drakten er satt
sammen av plagg tilpasset datidens empirestil og
bestir av hvit linserk, forkle, liv, spencer (akke) eller
sjal, og tobladslue med pannelin eller strihatt. Ulsrud
er som kjent Ostensjos nabogird, og var en tid bide
eiet og drevet av Hikon Tveterph0stensjo. Ulsrud-
utgaven av Akerdrakten burde derfor vare et
naturlig valg for mange i virt omr$de. Den leveres
bide ferdig sydd og som materialpakke for kurs, og
interesserte kan henvende seg til Veveriet, Norsk
Folkemuseum, pa telefon 22 56l0 62.

Takk til Anette Solberg Andresen og Ellen Fostvedt
ved Veveriet for stor imstekommenhet og forutlin
av drakt.

AmundKveim

Kr$,ErDlTrrA_s5EN
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Svefd I i lje (lris pseudacorus)
tekst ogfoto Astrid Skrindo

(stipendiat ved Lqndbrukshoyskolen pd ,4s)

juni og juli, lyser
flere steder. Med

Gir du langs Ostensjovannet i
sverdliljene opp langs bredden
store, gule, elegante blomster
ligner den en hageplante, men er
viltvoksende i Norge.

Den trives nettopp i fuktig,
gj eme sumpaktig neringsrik j ord
som langs bredden av Asl'r;nsja-
vannet. Navnet <sverdl i l je>
henviser til de flattrykte sverd-
lignende bladene. Enkglte-steder
i Norge kalles den fremdeles for
<mekje> som kommer fra det
gammelnorske ordet <<mekio>
som betvr sverd.

lander pi det gule ytre blomsterdekkbladet og blir
si ledet inn mot senteret i blomsten ved hjelp av de

brune stripene. Pi leting etterpollen
og nektar som humla liker, gnir den
kroppen sin over arretph griflen til
sverdlilja, og etterlater pollen fra
tidligere besskte blomster. Etter i
ha forsynt seg med pollen og nektar
inne i blomten, kommer humla ut
igien med nytt pollen pi kroppen og
flyr ni videre for 6 pollinere en
annen sverdlilje. Hvis du ser noye
pi blomsten, ser det ut som om det
er tre blomster som sitter sammen.
Det er likevel bare 6n blomst, men
for 6 effektivisere pollinering og

frosetting, erblomsten delt inn i tre avdelinger som
fungerer uavhengig av hverandre!

Ni modnes froene,lssner og faller ned pi vannet.
Si flyter de pi bolgene som hostvinden lager pi
Ostensjovannet inntil de blir skylt i land pi et sted
der de kan spire, sl6 rot, vente pi humler og glede
oss som gir forbi.

Sverdliljen har en velutviklet rotstokk som tidligere
gikk under navnet <fiolroD og ble benyttet til bitering
for spebarn for ihindre kloe n6rtennene bryter fram.

For at sverdlilja skal sette fra,mltden fi pollen fra
en annen blomst p6 sitt arr. Blomsten er stor og gul
med god landingsplass for insekter. Pollineringen
(bestovingen) skjer ved at for eksempel en humle
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ln memoriam r Arne Nettum
Vir kjere medarbeider gjennom
flere 6r, Ame Nettum, dode 11. mai
i 6r, snaue 75 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 neste mste var
i forbindelse med <<De gronne>s
overrekkelse av miljovernprisen i
1997 .Her dekket han en debatt om
den manglende utredningen for
Romeriksporten samt selve pris-
overrekkelsen for lokalavisa <Oslo
6st>>. OVVs representanter pi
denne tilstelningen ved Lutvann i Ostmarka fikk
med en gang sansen for Arne, og vi spurte
likegodt om han hadde noe tid til overs slik at
han kunne hjelpe oss med <Sothona>. -Selvsagt

kari jeg det. Det er bare hyggelig. Medlem av
foreningen var hanjo allerede.

Siden den gang bidro Arne med stoffog id6er til
medlemsbladet hver gang. Han viste en utnilig
evne og glede til skapende arbeid som mange

yngre mennesker ville misunt ham.
I yngre dager arbeidet han som
journalist i Ullern avis og Loka-
lavisen. Nerlien fotofonetning ble
arbeidsplassen hans i 25 Fr.Kodak
overtok denne bedriften, og Arne
fulgte med. Hans store hobby var
bier. Med hagen full av bikuber,
ble det mange kilo med neringsrik
honning hver vir. <<Bare sulr),
ville Arne sagt. Hobbyen ble st
omfattende at han engasjerte seg i
birokterforeningen bl. a. som
medarbeider i <Birskter'n>>, med-
lemsbladet til birskteme pi lands-
plan. Han var ogsi redaktor for
Osloavdelingens bla"d. Hagen i
Damfaret egnet seg ypperlig for
birokting. Ved sidgh. av hobbyen
elsket han Ostensjoomridet. U-
tviklingen i omridet kjente han
bedre enn de fleste. Ikke minst
hadde han en rekke kontakter som
'han benvttet som skribent i

<Sothsnu. Han visste for eksempel hvem som
hadde trukket opp den stsrste gjedda i Ostensjo-
vannets historie - den27 kg rekordtunge fisken.

Arne vil alltid bli husket for pilitelighet. Den
hyggelige mannen som alltid hadde en morsom
kommentarp8 lur.

Vi lvser fred over Arne Nettums minne.

R.A*r1'orr"r,

?e ri4ger, vi brt4ger
! rud ebu lgller, d e/pr a s1 oqe r,

(ra4ser r4.r4,
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@stensi sdagen
Ostensjovannets Venner og tusendrskomiteen i Ostensja bydel

arrangerte Ostensjodagen den 27. august. Familien Solbakken stilte velvillig
Ostensjo gdrd til disposisjon denne valdre sandagen.

Arrangementet var meget vellykket, og publikum fra hele Ostensjobyen var tilstede. Forst og fremst var
barna viet stor oppmerksomhet, og i underlgant av 300 barn fikk gratis kjoretur med hest og vogn. En
rekke leker ble ogsi arrangert for barna. @stensjajanitsjar 6pnet underholdningen med fengende musikk.
Linn Andrea Fuglseth sang stev med sin klokkeklare, nydelige stemme. Si har hun da ogsd lang erfaring
fra Grex Vocalis og fra egen trio som har spesialisert seg pi middelaldermusikk. Folkedansgruppa Symra
ble en fulltreffer der de presenterte tradisjonell dans til akkompagnement av den dyktige spellemannen
Knut Troen fra Valdres og Holmlia. Folkeviser vartet de ogsi opp med. Den nye, flotte Akerdrakten med
monster fra Ulsrud g6rp var utstilt og vakte stor interesse. Abildss bygdekor opptridte med glimt i ayet og
flott korsang. Duoen Per Ellef Amble og Arne-Inge Christophersen fra Oppsal bandt det hele i sammen
med underholdningsmusikk pi hoyt nivfl innimellom alle nevnte opptredener. Norsk ornitologisk forening
v/ Morten Bergan og Per Stensland tilbod <fugletur> for interesserte, og Ostensjovannets Venner v/ Finn
A. Gulbrandsen bod pi historisk omvisning pi girden som huser byens best bevarte empiretun. De gamle
bygningene pi girden ga amangementet en perfekt ramme. Omsetningen av forfriskninger var enofin, og
folk koste seg i det fine vreret.

Mye tyder pi at Ostensjovannets Venner vil gjore Asbnsjadagen til et fast 6rlig arrangement.
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2.
3 .

Linn Andrea Fuglseth.

Abildss bygdekor.

Underholdningen skj edde mellom drengestua
og l6ven pi tunet til Nordre AsEnsjo gird.
Bide tun og livebro var fullt av folk.

Finn Gulbrandsen tok interesserte med pi
historisk vandring pi girdens to tun.

5. Store og smi kjopte lodd til inntekt for
foreningens arbeid. Takktil alle som stottet oss.

6. Det var sjelden ksen ved vaffeldisken var si
liten som dette. Til havre ser vi Akerdrakten
utstilt.

7+8. Mange viste interesse for kartet som viser
forslaget om en "Ostensjoomridet Miljopark".
Finn Gulbrandsen orienterer.

4 .
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Ny artikkelserie: Karnappmannen og andre viderverdigheter fra vAr nere historie

En element@r doktrine
om kulturvern

av Erik Henning Edvardsen
E0stensj @vannet som idyll og rekreasj onsomr8de
fremstir som en heldig krysning av natur, kultur og
historie. Flora, fauna og eldre girdsbebyggelse har i
tidens fylde og sivilisasjonens trengsel ikke bare
overlevd, men fitt ny betydning som kilde til
livskvalitet.Ilgpetav de siste fem decennier har det
pfl alletanter av Qstensj4vannet vokst frem folkerike
drabantbyer; Manglerud, Lambertseter, Abildsg,
Bogerud, BOIer, Oppsal og SkByenisen, og noen
hundre metsr unna er den nye Europaveien blitt
anlagt. Girdene @stgnsjO og Abildsg, med sine
gr4nne trer og jorder, danner liksom et skjermende
skjold om naturperlen, men omgivelsene-fremstir i
seg selv som nos langt mer enn kulisser for
vannspeilet. Myndighetene har riktignok hatt en
tendens til i se pi @stensjgvannet som et akvarium
uten i forsti at det er kulturlandskapet som gj6r
omridet unikt. For myndighetene, generelt sett, er
det dessuten fi forpliktelser og Okonomiske
omkostninger forbundet med vern av vann, siden
dette verken ber@rer nedbrytbare materier eller
utfordrer eiendomsretten. Luft og vann er flyktige
element som erstatter seg selv kontinuerlig. Nir
essensene luft og vann trues av forurensning skyldes
dette snarere globale enn lokale problem.

Det gyntSke prinsipp, i motsetning til luft og vann
stir et par selvdestruerende element; jord (fo-
rritnelse) og ild (fortering). I Peter Christen
AsQgmsens H6ifjeldsbilleder tr er alle fire essensene .
til stede i trollene som bespker budeiene pi Valsetra.
Mens Tron Valfjellet (ord), Tj4stgtAbakken (vann)
o g Kristoffer Eldfgrpungen (ild) er inne ho s j entene,
holder Gust i Vard (luft) vakt ute ved dora. Mellom
disse virker et femte element. kvintessensen. Det er
her vi finner den menneskelige akt4r travelt opptatt
med i skape mening i tilverelsen. Mennesket kan
delvis ta kontroll over naturprosessene, temme,
kombinere og skape kulturprodukter av essensene.

Det er nettopp hva Ibsen lar Peer Gynt gj gre i dranaet
i det han dukker opp hos Vallabudeiene og pistir 6
vere et <<tre Hoders Trold, og tre Jenters Gut!>
Breddfull av egoistisk utnyttelsestrang og uhemmet
livsnytelse @nsker den senere spekulanten og
slavehandleren Peer minst av alt i ta konsekvensene
av egne handlinger. Han er seg selv nok og gflr utenom
i steden for i velge, og mi til slutt sp@rre om det var
noen sammenhenghvorhanhadde opptredt som seg
selv? Han blir fortalt om sitt samfunnsansvar, at han
skulle vart en hempe pi verdensvesten, men hempen
glapp. I en religigs kontekst kreves forvalteransvar
overfor skapelsen. Viljen til seleksjon er en strategi,
den gjelder ogsi egoistens hang til @deleggelse
fremfor i bidra til en barekraftie utviklins.

"Gjennom aktive gjpremil; vern, riving og forandring
kontra passivt forfall, naturlig vekst og nedbrytning,
regulerer vi selv hvor grenseskillet mellom kultur
(foredling) og natur (ristoff) til enhver tid gir.
Dovregubben pistir da ogsi at Peer Gynt hadde
vert mer som dyr enn menneske. I denne inter-
aksjonen fremstir mennesket som en seregen
entrepren@r. Peer oppfgrte seg som en lgk, men vi
befinner oss ved selve kjernen av menneskelig
kreativitet, hvor vire aktiviteter er viktigste
indikasjon pi hvilket kulturelt nivi vi befinner oss.

Virt kognitive kart
Den.menneskelige tilnrermelse til omgivelsene
lrandler oftest om valg av verdier og livskvalitet,
noen prioriterer privat Okonomi, andre har en st@rre
sosial samvittighet. SothBnas artikkelserie om
<<Karnappmannen og andre viderverdigheten> er
ment som en hyldest til alle som har evne til 6 glede
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seg ved felles opplJvelser, og, i Minna Wetlesens
6nd, regner med tidsperspektiver som inkluderer
ogsi kommende generasjoners ve og vel.

Kulturvern handler b6de om historie, arkitektur,
personal- og landskapsminner. Uvesentlig informa-
sjon lagrer vi i hjernecellenes korttidshukommelse.
Viktigere opplysninger sgrger vi for ikke blir glemt
ved ulike husketeknikker eller mentale knagger,

relasjoner og forbindelser til faste punkter i
tilvarelsen. For fl slippe i begynne forfra hver gang
vi skal fif4re menneskelig kreativitet, og for i
motvirke gjentakelse av samme feil, sgrger
kulturtradisjoner og minnesmerker for 6 bevare
inntrykk og vurderinger fra en generasjon til den
neste. Nettopp her ligger en vesentlig forskjell
mellom det dyriske instinkt og den menneskelige
tanke. Si langt det har latt seg gsgre ilfinne spor av
menneskelig sivilisasjon har individet utviklet en
samfunnsmessig ide om fl hedre forfedrenes minne,
akkurnulere kunnskaper og, uavhengig av tid og sted
de ble skapt i, av estetisk bedgmmelse. Bevaring er
altse ikke konservering i stivnede former, men
forbundet med aktivt byggende menneskelig
kreativitet. Bevaring henger n6ye sammen med de
dynamiske prosesser som styrer utviklingen videre
innenfor kultur- og samfunnsliv.

Kulturvern i form av dokumentarisk historie, muntlig
tradisjon og faste kulturminner fremstir som de
fremste midler til identitet og sosial tilknytning. Det
er forunderlig at en mi danne interesseorganisasjoner
som OVV for fl ta vare pi og sikre si viktige
bestandeler i den menneskelige tilvarelse.

Privat naturvern anno l22l
Til all den uforstand som i den senere tid har ridet i
regionen lyder det nesten som et anakronistisk
paradoks at Haakon Tveter allerede i l92l slrget
for 6 fi fredet den rike vegetasjon i Almedalen,
beliggende like nord for girdsanlegget til Nordre
@stensjo. I Almedalen vokser det foruten alm, ogsi

lpnn, ask, hassel, hegg og hyll, og skogbunnen kan
oppvise flere forholdsvis sjeldne urteplanter. Som
et apropos kan nevnes at ogsi Haakon Tveters
datter, Valborg Tveter, pi den tid drabantbyene i
omridet ble oppfprt, meddelte Fortidsminnes-
foreningen at hun var interessert i i bekoste
restaurering av husene pi gflrdsanlegget til Spndre
Ostensjg. Hun var selv villig til i disponere en
bestemt pengesum for i fi arbeidet utf4rt, men til
formilet trengtes ogsi noen midler utpnfra. Likevel
var det liten forstielse fl hente fra foreningen som
tdlrt og unnfallende konkluderte ati <Pfl grunn av
utilstrekkelig vedlikehold er anlegget forel4pig ffirt
opp pa en tste over hus som bgr bevares. Hvis det
blir satt i stand, vil spgrsmilet om i flytte det over i
fredningsklassen melde seg.>> Noen st@rre for-
pliktelser ville de iffirste omgang ikke gi inn pi.

Eierne av Abilds@ gird har vart noe mindre opptatt
av bevaring. Bortsett fra viningshuset, som utgj0r
et bygningshistorisk dokument med stor grad av
autentisitet, er det s@rgelig lite igjen av det opprin-
nelige girdsanlegget pi Abildsg. Det er imidlertid

' ingen tvil om at historiens sus enda ruger over bide
* @sensjg og Abildsg, og at det skal vrere mulig 6 gi

stedet opplevelsesfylde, pedagogisk formidling
(edutainment), identitet og harmonisk naboskap.

Best fornemmes kan hende det forgjengelige i de
eldste girdsbygninger, hustuftene og i personal-
historien, som pi avgtrqrende mflte har vevd seg inn
i rikshistorien. I dette kulturlandskap kjempet kong
Sverre og birkebeinerne, og i de bygninger som enda
stir pi begge sider av vannet virket ikke bare Minna
Wetlesen og Haakon Tveter, - de brerer ogsi
vitnesbyrd om en storhetstid langt forut for disse
personligheter. I Sothgnas nye artikkelserie skal vi
derfor rette blikket skritt opp fra vannflaten og

. n&fine oss personalhistorien og den eldre girds-
bebyggelsen rundt Ostensj ovannet

(Neste gang: Abildsp - Chr. Brochman, Grethe von
Sundt og Karnappmannen.)
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Ostehsi somrddet blir miliapark
r En milepel, sier gVV

Endelig blir omrddene rundt Ostensjovannet trolig regulert etter en
s aml et p I an, under felles navnet Os tensj o omrddet Milj opark. En rnilep d

i qrbeidet vdrt, mener Ostensjovannets Venner

-Det er veldig viktig at dette ni blir realisert. Vi har
jobbet mot dette milet i mer enn 10 6r, ogni skal vi
opp til eksamen, sierOWs nye lederAmundKveim
til Sothsna.

Plan- og bygningsetaten i Oslo har sammen med en
rekke etater utarbeidet forslag til en samlet
reguleringsplan for Ostensjoomridet, som samler
tidligere delreguleringer i et helhetlig perspektiv, og
som pi en del omrider stadfester status quo.

Planen hadde horingsfrist i slutten av oktober, og
skal etter avsluttende gjennomgang i plan- og
bygningsetaten til politisk behandling - forst i
Byutviklingskomiteen, og etter hvert i bystyret.

AW har gjennom hele prosessen vrert en viktig
premissleverandsr for offentlige etater, og forening-
ens styre stiller seg i hovedsak bak regulerings-
forslaget slik det foreligger. Foreningen kunne likevel
tenkt seg visse endringer.

-Det viktigste er at det ved en Miljopark omsider
blir gjort samlede vedtak for omridet, slik at det
blir slutt pi faren for at en bit her eller der blir tatt i
bruk pi en mite som skader verneinteressene,lier
Kveim.

-Vi har vunnet fram i kampen for i fi vernet selve
Astensjavannet og strandsonen, og det samme kan
langt pi vei sies om Abildso og Ostensjo gird med
kulturlandskapet rundt. Men fram til denne dag
mangler vi en losning som bevarer omridet som en
helhet.

Konflikter
En slik omfattende regulering kan umulig skje uten
enkelte konflikter mellom ulike interesser, som hver
pi sin kant kan ha gode argumenter for sin sak. IVlen
det er foretatt en balansegang med aweining mellom
ulike interesser.

-Eksempler pA dette kan vrere forholdet mellom
friluftsinteresser og naturvern, og mellom idrettens
behov og strengere verneplaner. Forslaget til

miljopark rornmer begge disse motsetningene, og
flere til. sier Kveim.

Dersom Plan- og bygningsetatens forslag blir vedtatt
slik det foreligger, vil ikke publikum merke
dramatiske endringer fra dagens reguleringer. Men
noen utvidelser og forandringer ligger i forslaget.

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
strandsonen mot en trafikk som e( si belastende at
enkelte arter ikke lengre holder til her.

Den ene endringen vil skje pi vestsiden av vannet,
der turveien foreslis flyttet innover mot Abildsss
fotballanlegg for I kunne reparere en strandsone som
nfl blir adelagt av erosjon. Turveien foreslis lagt i
traseen der kraftgaten etter planen skal graves ned.

Den andre merkbare endringen vil legge turveien en
sving inn i skogen pi ostsiden av Bogerudmyra,rctt
far enkommer til Rustadfeltet nordfra.

. Men OW mener at disse omleggingene ikke er store
: nok, og hadde helst sett at turveien langs vannet pA

sstsiden fir avlastning. Dette kan gjores ved 6
etablere en ny turveitrase, fra l6ven pi Nordre
As1':unsja,langs Almedalens vestside og videre over
til Ostensjoveien.

Dette ligger ikke i reguleringsforslaget, og Kveim
innser at det er et kontroversielt synspunkt i forhold
til den populrere tur- og friluftsopplevelsen det er 6
gi rundt Ostensjovannet med si mye nrerkontakt
med fuglelivet som publikum har i dag. Men han
mener at en ny trase til gjengjeld ville 6pne for en
helt ny opplevelse av omridet, og slik ville en ogsi
sikre at turveien gjennom det private gflrdstunet kan
opprettholdes.

-En flytting av turveien slikvi onsker oss, ville sikkert
vekke reaksjoner. Men det er ogsi sikkert at en slik
turvei ikke ville blitt laet si kloss inntil strandsonen
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og hekkeomridene i dag. Den store ferdselen er en
stor belastning for natur og fugleliv, sier han.

Bakkehavn og Kirkeskogen
Blant de viktige positive nyvinningene i regulerings-
forslaget er etter Kveims mening at Bakkehavn og
Kirkeskogen blir bevart som naturomrider og
forsvart mot boligbygging. Det ipnes derimot for
en forsiktig boligbygging mellom General Ruges vei
og Eterveien, fortrinnsvis eldreboliger - noe OW
mener er en akseptabel pris for 6 unngA stsrre
inngrep. d

-Det er viktig 6 bevare Bakkehavn som et regulert
grontomride, men vi har innsigelser mot forslag om
6 legge en permanent parkeringsplass mellom
Enebakkveien og Bakkehavn. Dette vil ikke bli
parkering for bruk av naturomridene, og vi mener
det vil odelegge korridoren mellom Bakkehavn og
veien, sier Kveim.

Foreningen varsler ogsi protester dersom det blir
gjort alvor av planer om 6 rette ut Ostensjoveien
rett nord for Ostensj a ghrd, pi bekostning av den
fredede Almedalen.

Alf Skjeseth

Planforslaget

Forslaget om 6 etablere Ostensjoomridet
Miljopark skal ifolge Plan- og bygningsetaten
innfri folgende mils ettinger:

' Bevare og videreutvikle Ostensjoomridet og
nreromridene som et verdifullt og levende natur-
, kultur- og rekreasjonsomride gjennom
berekraftig bruk og forvaltning av omridet.

' Sikre omr8dets kulturlandskap, slik at det
gamle jordbrukslandskapet, med iker og eng,
slittemarker og beiter, kulturminner, historiske
bygninger og anlegg bevares, liksom rydnings-
royser og steingjerder, veier og stier, gravhauger
og gravrbyser, hageanlegg og kulturbetinget
vegetasjon.

' Sikre vitmarkene med fugleliv og botaniske
verneverdier og i undervisningsoyemed.

' Sikre utviklingen mot bedre vannkvalitet og
bidra til 6 bevare innsj oens biolo giske mangfold.

' Sikre barn og unge gode oppvekstvilkir,
fremme folkehelse og trivsel.

20. Eterjordetparsellhager
2I. Friomridet ved krysset Eterveien/ Ytre

Ringvei.
22. Kirkeskogen

' 23. Turveitrasd mellom boligfeltet i Eterveien- : og Kirkeskogen.
24. Friomridet mellom broen pi Osten-

sjoveien og Bolerbekkens utlop
25. Jordbruks- og kulturlandskapet rundt

Ostensjo g6rd.
26. Ssndre As1'snsja ghrd.
27. Nordre Ostensjo gird.
28. Oldtidsveien/ Astensja Terasse.
29. Oppsalskrenten. Friomridet mellom

Skoyenisen skole, A stensjav eien og
Oppsal terasse.

30. Bogerudskogen (foreslitt utvidelse av
naturreservatet).

Denne feltbeskrivelsen er ikke en del av den
fremlagte reguleringsplanen, men er laget av
redaksjonen for I gSare det lettere for vire lesere 6
kjenne seg igjen pi kartet.

Feftbeskrivelse - Ostensiaomrkdet Miljopark
1. Ostensjo skole.
2. Rognerudskogen
3. Manglerudbanen.
4. Manglerudhallen
5. Tallbergisen
6. Tallberget
7. Eikelunden
8. Abildsotrafostasjon.
9. Jordbruks og kulturlandskapet rundt

Abildso gflrd.
10. Abildso girdsanlegg
11. Abildsoidrettsfelt
12. Omridet langs vannet ost for Abildso

idrettsfelt (foreslitt utvidelse av reserya-
tet).

13. Svabergene, Merkantilfeltet m.m.
14. Bakkehavn gird.
15. Kulturlandskapet rundt Bakkehavn gird.
16. Friomridet vest for Rustad-feltet.
I7 . Nytt boligfelt pi friomride ved Paal Bergs

vei.
18. Rustad idrettsfelt.
19. Bolerbekken, Bogerudskogenm.m.
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Ja, ikke bare sildrende, men syv rene, 6pne og
tilgjengelige vassdrag fra marka til fiorden er milet
for Oslo Elveforum som ble opprettet i 1999.

Tidligere gikk alle avlop urenset ut i elvene slik at
vire naturperlerble forurenset og illeluktende. Hele
300 km var den opprinnelige samlede bekke- 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 tilbaken til byen" er et slagord Oslo
Elveforum ni benytter for 6 fh v6re bligronne tilbake
i bybildet.

De syv byelvene er fra vest : Lysakerelva, Mrerra-
dalsbekken, Hoffselva, Frognerelva, Akerselva, Alna
(Loelva) og Ljanselva. I tillegg kommer grense-
elvene Gjersjoelva mot Oppegird og Elviga-
vassdraget med Ellingsrudelva mot Lorenskog.

Boris Hansen deler ut informasion om Oslo Elveforum pd

OWb stand 18. juni.

Spesielt hyggelig var det nok for Oslo Elveforums
leder Tor Holtan-Harhvig i kunne ipne fisketrappen
i Ljanselva i september. Dette ble igangsatt etter at
man oppdaget at fisken gikk 500 meter opp den
morke tunnelen for si Ablimstr av en betongmur.
Holtan-Hartwigs onske er at elva legges om til sitt
opprinneli ge lap slik at fisken kan vandre til
Astmarka.

Oslo Elveforum drives av 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 Elveforums mil er 6 synliggjore rene, ipne og
tilgjengelige vassdrag i Oslo-omridet og bidra til at
"den bligronne infrastruktur" blir et anerkjent
begrep, samt bidra til at folk flest fEr skt sin historiske
og aktuelle kunnskap om og kjrerlighet til vass-
dragene, slik at den dag kommer da Oslofolk - uten
sammenlikning forowig - talerlike godt om sine syv
elver som bergenserne om sine syv fiell !

Ostensjovannets Venner deltar ogsi i elveforumet
selv om vannet i denne sammenheng egentlig er en

.del 
av Alnavassdraget.

Tekst og foto: Paul Fekjrer

Balerbekken like far den renner ut i Ostensiavannet og
videre ut i Alnavassdraget

Syv sildrende
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To bilder fra Svenskerud

Bildene er fra 1950

Svenskerudveien gir inn til
Svenskerud som en sidevei
ay HBgdaveien pfl
nordre Abilds@

Ostensjoveien rundt 1960. Legg
merke til vannet som stir over
kjorebanen omtrent der broen
gfrr ni. I bakgrunnen Eter-
fabrikken og BBler gird.

Tusen takk til Bekkelagsh4gda
lokalhistoriske forenins for bildene !
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,'
Bildene pA denne siden er fra det gamle albumet til familien Kirkeby Hansen.

Det stAr "Tur til Bryn" pA sidene disse bildene er tatt fra. Redaklaren gjetter at bildene er fra
1920-35, men kanskje andre har bedre aye for nAr slike plagg som dette var i bruk?

Kan noen hjelpe oss?! Nir og hvor er disse bildene tatt. To av bildene (under) er fra Tallbergisen, det ene
(med folk i forgrunnen) er tatt mot @stensj @ gfud,og det andre mot Oppsal gird (de nordligste jordene pi
Qstensj@ til hgyre). De to andre (over), derimot, kan vi ikke med sikkerhet plassere, og vi inviterer derfor
vire lesere til 6 ta kontakt med oss og fortelle mer.

PREMIE : F@rstemann som kontakter oss og med stor grad av sikkerhet kan forlelle oss hvor ett eller
begge bilder er tatt vil fi Jgrn Areklett Omre og Finn A Gulbrandsens nye praktbok orrr'Ostensj Avannet
som takk for hjelpen!

Vi hiper at flere gir oss mulighet til 6 kopiere gamle bilder fra virt nermiljg. Kontakt Sothonas redaksjon
ph22 29 61 61 eller skriv til oss pr. brev eller e-post (adressen finnes pi side 2).

Bildet nedenfor er tatt fra
Tallbergisen ogsfr, men med
kamera pekende mer mot syd.

Bildet over er utsnitt  av bi ldet
nedenfor, som er tatt pi Tallbergisen.
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Fuglelivet ved @stensi ovannet
1999

Svein Dqle og Audun B"rekke

Takket vrere ststte fra Ostensjovannets Venner ble det ogs6 i 1999 gjennomfartregelmessige tellinger av

fuglene ved Ostensj avamet i perioden april til oktober. I denne rapporten oppsummeres resultatene fra

disse tellingene kombinert med andre opplysninger fra forfatterne og folgende personer som skal ha stor

takk for sine bidrag: Werner Alvestad, Knut Eie, Finn Gulbrandsen, Ketil Knudsen og Eyvind Rugland.

Totalt ble det i 1999 observert I 1 6 fuglearterved Ostensjovannet. En av disse, isfugl, var ny for vannet, og

det er dermed observert minst 207 arter ved Ostensjsvannet.

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

Horndykker
Ett ind. 8-24. juni.

Grihegre
Maksimum 4 ind.13. september.

Knoppsvane
2ind.20. juni - 4. juli.

Kortnebbgis
Ett ind. 25. mai - 8. juni.

Grigis
Hoyeste 4ntall registrert var 350 i
jun i - ju l i  og 363 ind.  26.
september.

Snogis
Maksimum 4 ind.  3-14.
september.

Kanadagis
Hoyeste antall var 105 ind. (4.
ju l i ) .  Det te  er  det  laveste
maksimumstallet de siste ti 6rene,
etter en jevn nedgang ir for ir.

Hvitkinngis
Ett par var tilstede om vtren, fra
juli og utover hosten ble oftelt 4-
17 ind. sett, men 10. oktober ble
hele 368 ind. registrert.

Brunnakke
Om viren en observasjon (2 ind.
25. apil),omhssten settjevnlig i
september, oppti l  9 ind. (5.
september).

Krikkand
P6 virtrekk malsimum 12 l.rlrd. 26.
april, om hostEn opptil 39 ind. ( 1 3.
september). .Dett0 er et av de
hoyeste antalleiid av'krikkand
registrert ved vannet, og nesten
alle var i vadedammen. Ett ind.
var tilstede gjennom desember.

Stokkand
Maksimum 650 ind.  13.
september.

Stjertand
Ett ind. 8. mai og2 ind.22. juni.

Knekkand "
Ett ind. 3. og 8. september.

i

Skjeand :
Fire ind. 27 .maiog to ind. 30-31.
mai.

Taffeland
En hann 4. juli og 3 ind 13-14.
november.

Toppand
Hoyeste antall var 115 ind. (28.
juli).

t.
Bergand
To ind. 24-29. mai og ogsi sett 8.
jun i .  Dessuten to  ind.  26.
september.

Svartand
Observert, men dato og 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. oktober o923.
oktober.

Spurvehauk
Flere observasjoner.
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Sivhsne *

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

Sothsne
Om viren oppti l  28 ind. (11.
april), om hosten opptil 62. ind.
(9. oktober). 28 ind. var tilstede
s6, sent som 12. november. Det ble
dessuten sett flere individer i
desember.

Dverglo
Enkeltindivid sett seks ganger i
perioden 8. mai - 8. juni.

Sandlo
To ind. 9. mai. 

'

Vipe
Ett ind. 8. mai.

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

Brushane
Ett ind. 8. mai.

Enkeltbekkasin
Ett ind. 11. september og ett ind.
9. oktober.

Gluttsnipe
Ett ind. 29. april i vadedammen.

Skogsnipe
Opptil 3 ind. i vadedammen 22-
29. juli. Dessuten ett ind. 4. juli
og 18. august.

Grsnnstilk
Ett ind. 9. mai og 7 ind. 16. mai.

Strandsnipe
Hele 16 ind. ble observert 9.ma|
Opptil 3 ind. om hssten (28. juli
og 29. august).

Hettemike
Mange fugler li pi reir 9. mai og
det ble notert 1000 ind. 25. mai.I
juni og senere ble oftest bare noen
titalls voksne fugler sett (bortsett
fra 500 ind. 4. juli), og det ble bare
sett noen fi ungfugler denne
hekkesesongen. Hekkingen ble
ipenbart spolert i overgangen
mai-juni forde fleste fuglene.Hay
vannstand i perioder kanhavert
6rsaken.

Fiskemflke
Om viren opptil 9 ind. (9. mars),
om hosten opptil30 ind.

Sildemikl '

Maksimum gifid. 11. april.

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

Svartbak
Maksimum 5 ind. (25. mai).

Makrellterne
Opptil8 ihd. (2s. mai).

Bydue :
Vanlig, maksimalt 200 ind.

Ringdue
Opptil 235 ind. ble registrert(29.
august).

Tyrkerdue
To ind. 23. januar.

Kattugle
Ett ind. 9. oktober.

Tirnseiler
Hoyeste antall var 150 ind. 28.
juli.

Isfugl
Et ind. 3. oktober. Observert pi
ekskursjon arcangert av NOF
under World Birdwatch Day.
Mange turdeltagere fikk sett
fuglen!

Gronnspett
Tilstedejevnlig.

Svartspett
To ind.4. juli.

Flaggspett
Sett regelmessig.

Dvergspett
Ett ind. 10- I 1. april.

Sanglerke
Kun noen ffi observasjoner (3 ind.
10. april, 1 ind. 1 1. april og 2 ind.
26. september).

Fjellerke
Fire ind. observert 10. mai og syv
ind. kort etter.

Sandsvale
Tre ind. 9. mai,5 ind. 25. mai og
2ind.20. juni.
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Lflvesvale
Opptil 148 ind. (9. mai).

Taksvale
Opptil 40 ind. (24. rffi|).

Tlepiplerke
Noen fi ind. registrert flere ganger
pi hosttrekk.

Heipiplerke
Maksimum 250 ind. 9. mai.

Gulerle
Maksimum 22 ind. 1 6. mai.

Vintererle
Maksimum 7 ind. 29. auzust.

Linerle
Maksirrnrm 55 ind.28. juli.

Sidensvans
20 ind. 24.marc.

Gjerdesmett
Vanlig.

Jernspurv
Registrert noen ganger pi vdr- og
hssttrekk.

Rodstrupe
Vanlig.

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

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

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

Steinskvett
Tre ind. 9. ma|to ind. 16. mai, 1-
3 ind. 9-20. september.

Ringtrost
Ett ind. 27. og29. aprll.

Svarttrost
Vanlig."

Grfltrost
Hoyeste antall: 95 ind. 8. juni og
260 ind.25. oktober.

Miltrost
Noen fi observasjoner.

Rodvingetrost
Hoyeste antali notert var bare 11
ind.

Duetrost
Ett ind. 31. mars og ett ind.26.
april.

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

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

Msller
Observert f lere ganger i
hekketiden, opptil 4 ind. 8. juni.

Tornsanger
Opptil 3 ind. observert jevnlig i
hekketiden.

Hagesanger
Vanlig.

Munk
Vanlig.

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

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

Lovsanger
Vanlig, opptil59 ind. (22. junl).

Fuglekonge -

Noen ind. observert spredt hele
flret. , t'

Grflfluesnapper
Observert i hekkesesongen.

Svarthvit fluesnapper
Tilstede i hekketiden.

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

Lsvmeis
Ett ind. 12. november.

Granmeis
Noen observasjoner om hosten.

Toppmeis
Ett ind. 30. oktober.

Svartmeis
Settjevnlig.

Blimeis
Vanlig.

Kjottmeis
Vanlig.

Spettmeis
Vanlig.
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Trekryper
Noen ffi ind. sett jevnlig.

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

Skjrere
Vanlig.

Nsttekrike
Ett-to ind. flere gahger i perioden
august-november.

Kaie
Hoyeste antall var 15 ind. 27 .
mars; ellers bare noen fb individer.

Krflke
Vanlig.

Ravn
Fire ind. 26. april, ett ind.29.
november.

Stry
Hoyeste antall registrert var 300
(22. juti).

Grispurv
Opptil 18 ind. (8. juni).

Pilfink
Hoyeste antall var 130 ind. (28.
juli).

Bokfink
Vanlig, hoyeste antall 200 ind. 26.
september.

Bjorkefink
Noen f6 observasjoner omhosten,
sommest 100 ind.26. september.

Grsnnfink
Vanlig.

Stillits
Maksimum 20 l.r:rd. I 3. september.

Grsnnsisik
Maksimum 80 ind. 13. september.

Tornirisk
Ett ind. 3-4. juli,3 ind.28. juli.

Grisisik u o
Noen ind. sett*rsst og vinter.

Grankorsnebb
Ett ind. 4. juli.

Dompap
Opptil 5 ind. (9.oktober).

Gulspurv
Overraskende nok kun en
observasjon notert (2 ind. 13.
september).

Sivspurv
Maksimum 2I ind. (11. april).

Trenger du nytt
telefonutstyr?

Kontakt oss. tlt. 22 27 03 40

?sleksnslitsnlen
id dsnsg@v*fir"- 

'

SSEi,6gftL[HF{**.
*3&A, 'WATBM

Stott opp om
din narbutikk

Oppsal Senter pA Ryen

FERSKT BR@D
D@GNET RUNDT

Tll . :22 67 75 15

tr*\
r&S)npoffK#
\-."/ 

f,{sn*tf rdd

MANGLERUD SENTER
PLOGVN.6,0679 OSLO

Man.-Fre.9-18
Lar.9-15

TLF. :227627 80
FAX:227627 98

LAAABERT5ETER APOTEK
Langbolgen 1
1150 Oslo
T l f  . 22  28  2275
Velkommen til Lombertseter opofek
Vi hor dpent olle doger fro kl. 09 00-17 00
Lordagkl.09 00-14 00
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Den'store
ryddedagen

Det var ikke mange som matte den 8. mai da det
skulle ryddes rundt vannet for at det skulle bli et
hyggeligere miljo for alle brukerne. Man forventer
jo 5finne vakkernaturrundt Ostensjovannet og ikke
eksosanlegg , plast, glassbiter, papir fra.is og
tyggegummi, planker med spiker i , ishockeyutstyr
(noen som har lagt opp ?), smi sorte poser mdd noe
inni og mye annet rart. Det var nettopp dette og
mer til som de 10 frammotte fikk pakket i plastsekker
denne maikvelden. Ogsi ute i vannet er det soppel.
En fugl hadde ffitt ringen fra en plastkanne rundt
nebbet kan Finn Gulbrandsen fortelle.

Tross alt.ser det ut til at folk som gdr tur rundt vannet
ikke er av de som forsopler naturen. Totalt sett si er ,
ikke dette mye pi et si stort omride med veier og
bebyggelse inntil.

Det hele tok ikke flere timer enn at vi kunne avslutte
kvelden med 6 kikke etter noen flyvende gjester som
var sett ved nordenden av vannet.

Den ivrige ryddegjengen pi bildet:
' Finn Gulbrandsen, Titteliten Hagfors Mollatt, Hanne
Blesvik, Tiril Andersen, Tore Gulbrandsen, Laila
Amundsen, Karoline Kveim, Amund Kveim.

Foto: Paul Fekirer.

B@LER APOTEK
Mandag-Fredag 09.0O-'l 7.00
Lardag 09.00-14.00

Bsler Sente r. Balerlia 24. 069 1 Oslo - Tlt. 22 26 44 95

OPPSAL APOTEK
" Mandagr-Fredag 09.0G-17.00

Lardag 09.00-14.00

Haakon Tveters vei 94, 0686 Oslo - Tlf. 23 1 2 68 80
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Fredning av @stensi sgerdene
informasj on fra antikvar Marte B oro

Byantikvaren vil om kort tid legge fram forslag til kulturlandskap. Jordveien som ligger rundt tunene
fredning av Ostensjaglrdene. Fredningsforslaget og ned mot Ostensjovannet har en avglarende
omfatter alle eldre byg-
ninger pi begge girds-
tunene ogjordveien om-
kring i tillegg til grav-
haugen i hage piNordre
Astensja som allerede er
automatisk fredet. Se
kartet. Fredningen skjer
etter lov om kultur-
minner.

Bakgrunnen forufred-
ningssaken er onsket om
6 sikre bevaring av
viktige kulturhistoriske
verdier knyttet bide til
kulturlandskapet og
j ordbruksbebyggelsen.
Abildso gird pA andre
sida av vannet er allerede
fredet. Gjennom fred-
ningen vi l  Ostensjo-
girdene bli bevart slik at
det ogsi i framtiden vil
vere mulig 6 oppleve og
forsti bygningene og anleggets nreringsmessige
funksjon i den historiske sammenhengen de var en
del av.

Asbnsjag|rdene, med til sammen 10 bygninger.
omkring to tun, er av de best bevarte girdsanlegg i
Oslo. Pi begge tunene er bide viningshus,
drengestue, stabbur og driftsbygninger bevart. P&
Nordre er ogsi den gamle smia intakt. Bebyggelsen
pi de to tunene representerer to tidsepoker pi 1 800-
tallet. Sondre ble hovedsakelig bygget opp tidlig pi
1800-tallet i empirestil- anlagt som firkanttun.
B ebyggelsen pfl Nordre A sbnsjo kom til rundt 1 8 70-
80 6rene i sveitserstil.Ilapetav l8OOtallet skjedde
store endringer innen jordbruket og jordbruks-
bebyggel sen. D ette gtr ar b eby ggels en o g anleggene
svrert interessante jordbrukshistorisk. Dette er
spesielt godt synlig her hvor anleggene ligger si tett
sammen.

Nordre og Sondre Ostensjo girdene inngir i et
helhetl ig og svrert verdiful l t  jordbruks-

betydning for opp-
levelsen av anlegget som
et girdsanlegg. Bevaring
av ikke bare husene men
ogsi jordveien omkring
er derfor svrert viktig.

Hva innebrerer fred-
ningen
Gjennom fredningen vil
bygningene og jord-
brukslandskapet om-
kring bli bevart slik det
er i  dag. Fredningen
medfsrei atdet mi sokes
Byantiftvaren om tlllat-
else til6 sette i gang alle
typer arbeid som gir ut
over vanlig vedlikehold.
Arbeid som medfsrer
utskiftning av bygnings-
deler, endring av over-
flatebehandling o.l. gir
ut over det som defineres
som vanlig vedlikehold.

Det grunnleggende prinsippet for vedlikehold av
fredete bygninger og anlegg er 6 bevare mest mulig
av de opprinnelige eller eldre elementer og detaljer
slik som gjerder, vegetasjon og bygningselementer
som kledning, vinduer, darer,listverk, gerikter og
overflatebehandling. Vedlikehold og istandsetting av
bygningene og anleggetfor avig skal utfores med
tradisjonelle materialer og etter tradisjonelle metoder
tilpasset bygningenes og anleggets egenart.

Den videre behandlingen av fredningsforslaget
Fredningsforslaget vil om kort tid bli lagt ut til
offentlig ettersyn. Nir denne hsringsperioden er over
og forslaget erbehandlet i Bystyret, vil forslaget bli
oversendt til Riksantikvaren som avslutter behand-
lingen og gtrar det endelige vedtaket.

Byantikvaren har forvaltningsansvaret for fredete
hus og anlegg i Oslo. Den videre antikvariske
oppfolgingen av anlegget vil derfor Byantikvaren
sti for.
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Ostensjoomridet hr 201 0
La oss giore et tankeeksperiment. Vi forutsetter at Ostensjaomrddet Miljapark btir

vedtatt politisk og at alle positive lcrefter leggerforholdene til reuefor d utvikle
Ostensjoomrddet ved d spille pd lag med nqturen i den grad det er mulig med den

beliggenheten miljaparken hqr "midt i Oslo"

Vi skriver viren 201 0. Miljovernministeren i Norge,
ordfsreren, Byridslederen og Samferdsels- og
miljobyriden i Oslo har effer foresporsel invitert til
en befaring med representanter fra Europas
regieringer. De har kommet til Oslo for i se hvordan
stat og kommune i samarbeid med Ostensjovannets
Venner og eiere av girdene, har fitt til en
snuoperasjon for A ske artsmangfoldet ved
Ostensjovannet og legge forholdene til rette for
publikum. Ostensjovannet har blitt den perlen det
fortjener 6 vrere i naturvemsammenheng. Oslo er
for andre 6ret pi rad kiret til Europas miljoby.

Professor i botanikk, David Bellamy fra Conser-
vation Foundation, er invitert med.

Delegasjonen starter ved broen i sydenden av vannet.
Turlederen forteller om hvordan man moysommelig
har kommet over utviklingen ved tusenirsskiftet der
ero sj onsproblemene ved O stensj sv annet var store.
Byrdkrater og politikere har spilt en avgtrarende rolle
forutviklingen.

Turlederen pekerpi terskelen ved Bogerudmyra og
forteller:

"For ti ir siden var det store erosjonsproblemer her,
og den gamle demningen holdt pi 6 revne. For &
sikre det spesielle planteliveJ pi Bogerudmyra,
spleiset tre etater pi i rehabilitere demningen.
Samtidig ble bredden reparert ved enkel steinsetting.
Vi kanaliserte trafikken ved 6 legge noen fi
grusganger ned til vannspeilet. I feltene mellom
grusgangene ble det plantet trrer som naturlig horte

hjemme her. Gressarealene ble beskyttet mot
beitende fugl slik at det ble beskyttet under veksten
det forste 6ret. Her f6rpublikum riklig anledning til
6 studere bn del vannfugl pA nrert hold."

Delegasjonen nikker, og de vandrer videre pi
vestsiden av vannet.

Ved Langerudgarasjene er den gamle publikums-
brygga rehabilitert slik at publikum ogs6 her {br
god kontakt med vannspeilet.

Etter 6 ha ruslet langs kanalene kommer de ut av
Lilleskogen og skuer over mot Astensja gird. Det
er god oversikt over et storre vannspeil. Toppdykker,
svarier, brunnakker og andre vannfrigl svommer
omkring og viser seg villig fram for publikum.

Veien dreier ni inn pi dagens plenarealer. Et bredt
belte med vitmarksplanter har overtatt strandsonen
der veien gikk ved irtusenskiftet. Professor Bellamy
fra England nikker anerkjennende. -Har Ostensja-
vannets Venner vart drivkraften bak dette? sporr
han. De vant jo Miljovernprisen v6r i Norge i l99I
og deltok i den europeiske finalen. Hvordan har Mr.
Damsgaard det? Turlederen bekrefter at dette har
Astensjovannets Venner stitt bak, men de har ikke
v&rt alene. Fylkesmannen og Oslo kommune har
biilratt. Vi har kommet frem til en arbeidsfordeling
som har gitt gode resultater.

Bellamy humrer. Med denne omleggingen av veien
som vi tydelig ser, har dere reddet vitmarks-
vegetasjonen og stanset erosjonen. Turlederen
nikker. -Uten dette grepet ville erosjonen tatt
overhind. Tidligere forsokte man 6 sikre bredden
gjennom utfrlling. Etter fi ir var bredden utvasket.
Det ble for dyrt. Ni har vi gjort dette skikkelig fra
bunnen av. Forskerne viste at v6tmarksvegetasjonen
forsvant. Reduksj onen var over 50% i sondre del av
vannet i de 40 siste irene i det fonige irtusenet.
Denne utviklingen fikk vi stanset.

Tuideltakerne vandrer videre. Ved Abilds a gird, er
man i ferd med 6 slippe ut dyr pi sommerbeite.
CESAR har i samarbeid med OVV sorset for
sommerbeite for krstter de fem siste 

-flrene.
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Resultatet er at eff rekke plantearter har kommet
tilbake. Beitemarkahar fsrtilat flere nye fuglearter
hekker og antall finkefugler pi trekk har akt
betraktelig. Turlederen forteller at det intime
samarbeidet aktorene rundt vannet har fbtt til, har
medfsrt slike gode losninger. Tallberget har en rekke

t

gamle trer, og sjeldne insekter er glade for at de
gamle trrerne fbr lov til 6 ritne.

Ved nordenden ser vi en rekke vadefugler som raster
pi trekket nordover. Vadedammen fra 1996 er blitt
en suksess.

Pfl veien sorover er det giort forandringer. Turleder
forteller at fagfolkene anbefalte i legge om veien

som tidligere gikk nede pi flaten. Det har ingen
angretpi. Erfaringen viser at dette var et nyttig grep.
En flokk storspover raster pi jordene. Sanglerka
jubler hayt i sky, og vipa tripper rundt pi matsok.
Delegasjonen er imponert over 6 se spover nrermest
midt"ibyen.

"Dette hadde ikke vrert mulig I oppleve uten flytting
av veien", sier turlederen. "Den gamle veien var
kjedelig, man si lite av vannflaten nedenfor Ostensjo
gird. Her er det en enofin utsikt som dere ser, og de
nye naturopplevelsene veien bringer med seg, ville
vi ikke opplevd med det stresset veien fra Ulsrud
gjennom girden og veien nede pi flatene gav
fuglene. Dessuten har det skapt mer ro i hekke-
omridet Bekkasinmyra. Heldigvis at vi fikk dette til
far alle ayerrepi denne siden gikk i opplosning. Vi
mitte skaffe fuglene rolige hekkeplasser. Det har vi
greidd. Vi har ikke angret et sekund pn det) ).
Publikum er str6lende fornayd."

Ved Ostensja gird er det laget informasjonstavler
om Almedalen og gdrden. Her er det mufig AL fakjapt
en kaffetir. Turdeltakerne inntai en lunsj pi den
nyanlagte kafeen pi Sondre As1'ronsja. Byantikvaren,
som ogsi deltar pi turen, forteller om girden som
har Oslos flotteste empireanlegg.

Turen fortsetter mot parkeringsplassen. Pi vei
ned fra Asl'rensja gdrd opplever alle oversikten
over vannet. Pijordene raster en mengde fugl.
Eieren av Ostensj o gind har krotter plt
sommerbeite. Det landlige preget forsterkes.

Delegasjonen fhr oppleve Bslerbekken som er
lagt i slyng, og en rekke vitmarksvekster gir
skjulested for insekter og fugler.

-Det er ikke si rart at Ostensjoomridet er
spesielt omtalt i begrunnelsen av at Oslo er
kiret til Europas miljoby, sier miljovern-
ministeren. - Folk i Ostensjobyen er meget
begeistret over resultatene av den nye
tilretteleggingen, legger ordforeren til.

Delegasjonen blir fraktet fra parkeringsplassen
til Abildss gird der de fbr informasjon om
hvilke tiltak Oslo kommune har gjennomfort
foriffivannetrenere.

Professor Bellamy er mektig imponert over
Ostensjoomridet. Her er det tatt de riktige
beslutningene for h ske naturopplevelsene,
leggerhan til.

Umulig 6 oppn6 dette? Valgene gtror vi i dag!

FinnA. Gulbrandsen
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Praktbok om Ostensiovan net!
JQrn Areklett Omre (mannen som har gitt oss si mange flotte
forsider til Sothpna) og Finn Gulbrandsen (som neppe trenger
ntermere presentasjon for vire medlemmer) utgir i disse dager en
praktbok om vannet virt . J4rnhar stett for alle fotografiene, mens
Finn har skrevet teksten. Boken utgis av Orion Forlag.
Soth6naredaksjonen regner med at alle bokhandlene i distriktet
vil ta inn boken.

Til h6yre viser vi forsiden av bdken - som er blfl med oransje
skrift. Nedenfor er et par smakebiter pi hva boken byr pi.

OSTENSJgVANNET LOKKER

for et variert dyreliv. I innsjgens nedslagsfelt har
det ogsi eksistert minst to skjellbanker som ble
dannet like etter at isen trakk seg.tilbake.Hva var
vel mer naturlig enn at steinalderfolket fant veien til
Ostensjgomridet? Bevisene gjenspeiles i funnene
av fire trinngkser fra eldre steinalder. Det er nedlagt
et betydelig hindverk i utformingen av @ksene. Denne
redskapen var sfl verdifull at den fulgte de dgde i
graven, eller den ble lagt i jorda som offergave.
Historikere mener at en steinalderboplass har ligget
ved vannet.

Omringet av drabantbyer i den sgr4stte delen av
Oslo ligger en av byens mest spennende steder,
Ostensj@vannet. Generasjoner av ornitologer har
startet sin interesse for fugl nettopp her. Botanikere
og insektsforskere har funnet veien hit i over hundre
fu. @stensj4omrfldet har lokket menneskene til seg
helt fra steinalderen. Vire etterkommere vil neppe
tilgi oss dersom vannet bygges ned eller pi annen
mite Odelegges. Vir generasjon sitter med store
kunnskaper om hvordan naturen b4r skjBttes.
Gjennom erfaring fra 1960-tallet og frem til i dag
vet vi hva vi skal gjpre, og hva vi ikke kan gj6re for
6 ruste opp Ostensj@omrfldet for vflre etterkommere.

Derforer vi svart optimistiske for vannets fremtid.
Vil du vare med i ta ansvar, kan du f. eks. mdlde ..
deg inn i Ostensjgvannets Venner som arbeiden *
kontinuerlig for at naturkvalitetene ved vannet skal
bli best mulig.

Hvorfor er Ostensjoomridet si rikt?
For drBye 10 000 6r siden var store deler av landet
dekket av 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 breen har smeltet. Skurings-
striper taler ogsi sitt tydelige sprik. Svabergene som
stikker opp mellom gr4ntarcalene er et annet minne.
Landet var trykket ned av tyngden av de enorme
breene, og havet stod langt hgyere enn i dag.

Avre maine grense er ca.220 m.o.h. i Ostmarka.
Ostensjgvannet ligger pi 105 m. Pi havets bunn ble
det avsatt leire. Denne kalkrike leirjorda ga grunnlag
for et rikt planteliv som igjen la forholdene til rette
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Almanakk som iulegave!
Almanakkene for 2001er ni i salg. Du kan kjape dem pi Oppsal
Bibliotek, Bolerbibliotek ellerLangerud Blomster. Prisen er som
vanlig 35 kr. pr. stk. Almanakken er fullav nyttige opplysninger
om Ostensjoomridet og om <Prosjekt Renere @stensjavano> i
tillegg til viktige telefohnummer til bydelene Ostensjo og
Manglerud. *
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Lokalhistoriebok
om Bsler Bydel

I disse dager gir Boler Bydel ut bok om bydelens historie fra oldtiden og frem til i dag.

Boken bestir i hovedsak av tre bidrag samlet mellom to permer. Amund Kveim har

tatt for seg omridets tidlige historie, frem til kommunesammensliingen Aker/Oslo i

1948, mens Kai Ekanger og Gunnar Selgird har fortalt om livet og utviklingen i h.h.v.

nordre og sondre del av bydelen.

Her vil man foruten omtale av girdene og husmannsplassene finne 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,titr I-angerud og Skullerud i sor, men.det er ogsi funnet plass til fortellinger om

isskjrering phZstensjavaruret, Heftyes anlegg pi Sarabriten og plankeveien gjennom

Ostmarl&.

Boken antas i bli lagt ut for salg ilapetav november, men b6de pris og salgssteder er

forelopig ukjent.

VArbrev tra Simonsens
Dette brevet ankom redaksjonen akkuratfor sent til d bli med i vdrnummeret. Selv om det ikke helt
(stemmer med sesongen>>, tar vi det med i dette nummeret og takker Simonsens for denne hyggelige

beslcrivelsen av vdren enkelte av oss (uten d nevne navn) allerede nd begtnner d lengte ettex

VALBORGSMESS. (30.april) eller GAUKMESS som det kalles flere steder i Norge.

(I Sverige feirer de denne dagen med bilbrenning og uteliv.)

I dag pi Valborgmessdagen, var vi en tur rundt Ostensjovannet. Skikkelig virver ble vi begunstiget med,
- for ikke i si sommervrer. Bare fra dagen for, hadde knoppene blitt skikkelig gronne, og livet i vannet var

livlig. Alle som gar ved vannet har nok opplevd det sanme som oss. Vi si : kanadagjess, grigis, hvitkinngjess,

sivhone, sothone, stokkender, kvinender, toppender, og toppdykkere som var i gang med virleken.

Hettemikene var pi plass, - likesi sildemiker og grimiker. Det kan nok hende at 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 bestemt den 31.mars, si vi de samme fuglene, bortsett fra toppdykkeren.

Det var rflk, eller isfritt bare ved Bslerbekkens utlop og ved Abildso-brua. Senere kom jo vinteren tilbake,

og lukket for mulighetene for vire bevingede venner. Masse sns ble det jo ogsi i uken fsr piske.

I mellomtiden har vi vert ved Hornborgarsjoen og sett pi tranedans. Det er et kjempeflott opplegg

<NaturvflrdsverkeD har ffltt i stand der. Da vi var der mstte vi den svenske programlederen for (Mitt i

naturen> og hadde en hyggelig prat med ham, bide ved kveldstrekket og morgentrekket dagen etter. Vi

tror det er Janne Danielson han heter, og han kunne fortelle at det var over 8000 traner der den dagen, - de

holder opptelling hver dag. Det var ogs6' en mengde sangsvaner - rundt 300 stykker. I tillegg til denne fine

naturopplevelsen, fikk vi om kvelden se et imponerende nordlys, som ikke si ofte er si sterkt s6langt syd.

Janne Danielson snakket spesielt om <<norrskenetr>, som var ekstremt flott.

Bare en litenhilsen fra

Kjellaug og Reidar Simonsen

3 9 ,
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