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Stering om Ostensjavannet

I v6rt arbeid er vi avhengig av lokal stottebide fra
de mange tusen som bor i nreromridene og ikke
minst fra bydelene. I dag ligger Ostensjovanneti
yfferkant av alle de tre omkringliggende bydelene
Astensja,Boler og Manglerud, og tllhwer derved
alle og ingenpi en gang.Dette endresnAdramatisk
idet bydelenesl6ssammenog neflnest slir ring om
Ostensjovannet.Omridet blir siledes liggeflde,som
Signrd Senjei sin tid beskrevdet, "som smorayeti
Astensjabyen".Hva dennye storebydelen skal hete
vet vi forelopig ikke, men det ville forbauseossom
man valgte et navn som ikke tok utgangspunkt i
dette forhold.

nskkel til overlevelseog velstand.Ostensjovannets
verdier er en arv vi skal levere videre, og vi onsker
derfor 6 intensiverev6rt arbeidoverforbarn og unge.
For oss er det et m615 etablereen fast barnegruppe
der vi pi et pedagogisk og bredt naturfaglig
grunnlag kan samlebarn til opplevelser,lrering og
innsats i et trygt mlljo. Forholdene ligger jo si
avgjort"til rette, og vi er alleredei samtalermed
Blekkulf og hans miljodetektiver med sikte pA et
mulig samarbeid.

Venneforeningen ble, etter noen 6r som lsst
sammensattgruppe, stiftet for 15 6r siden. I
Ettersom det ogsi dcal gjennomfores direktevalg jubileumsiret 2003 stflr vi sterkereenn noensinne,
til bydelsutvalget,slik det tidligere har vart gjoft og det er virt hflp at vi ogs6 i 6rene som kommer
pil Baler, vil vi falge noye med pi hvilke pro- skal fremsti som en serios, resultatorientert'og
gramerklreringer b6de partiene og kandidatene positiv bidragsyteri nrermiljoet.Vi riiangler i hvert
kommer med. Uansetthar vi storeforventninger til fall ikke utfordringer.
*\.
et fremtidig samarbeid med den nye bydelens
politikere og administrasjon.
Tiden vi ni gir imste er kanskje den aller bestefor
i oppleve Ostensjovannetpi sitt fineste.Nir sneen
Som det vil fremgi av dette nummeret av Sothona og isen slipper taket og plantene spirer tenker
st6r iret 2003 i ferskvannets tegn. FN's inter- trekkfugler og menneskerlikt: det kan vanskelig
nasjonale6r for ferskvannvil bli markertlokalt; ikke tenkes et bedre sted 6 tilbringe tid enn nettopp ved
minst p6 Verdens vanndag 22. mars. Fokus pi
Ostensjovannet.
vannet som livgivende ressursog selve grunnlaget
Det oppdagerstadig flere.
for det biologiske mangfold, st6r sentralt i
foreningensarbeid.Ostensjovannetblir neppenoen
ny drikkevannskilde i vir tid, men i en global Oslo, mars 2003
'
sammenhenger det nettoppdet i lykkes i i forvalte Amund Kveim
vann og natur i et tettbefolket strok som vil v&re en
I I I I I I - I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I T I I I

Taffetider

Tffi tillerunderbruai vinter! Mangestokkender,
noensothoner,fem-seh
kanadugjex
ogensivhsne
hoklttil i detdpnevannettil tross
for sprengkakla
randtdrsskiftet
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FIVsintermsjonaledr for ferskvann2003
Vann-og avlopsetatensdpningsarrangement
ved Ostensjavannet
Tekstogfoto: Leif-Dun Birkemoe
Det vur stort fremmote fra skolene rundt Ostensjovannetvid dpningen av FNs internasjonale dr for
ferskvann torsdug 30.januar. Fokuseringen pd rent vann ble understreket i innleggenefru s,fivelbyrdden
som representantenefra defrivillige organisasjonene. Blekkulf og Rokkerolf ble omkranset uv itrige
miljodetektiver etter at det offisielle dpningsurrangementet var gjennomforl
Appellene om d passepd vunnet vur et sentratt tems. Amund Kveim, leder i OstensjovannetsVenner
minnet om d ta ansvar for rent vann og ren natur. Gleden er stor over at Oslo kommane valgte d
murkere dpningen uvferskvannsdret ved Ostensjovunnet.Arbeidetfor et renere Ostensjovunnkan std
som et symbol pd lokalt bidrag i et globalt urbeidfor rent vann.
Til ipningsarrangementet30. januar var n&finere
100 elever fra Astensjo, Abildso, Rustad og
Manglerud inVilert for 6 vreremed 6 markere at det
i 2043 skal settes fokus pA verdier og problemer
knyttet til rent vann. Som et hindfast bevis pt
vannets kvalitet ble en flerbruksflaske med
drikkevann delt ut til elevene med hilsen fra
kommunen.

ferskvann. Hei alle sammen!" Og dermed var
FerskvannsSretipnet!

"I 6r skal alle tenke pi ferskvannhele iret", saFinn
Johansendirektsr i Vann-og avlopsetatentil elevene
og onsket velkommen fil Asbnsjavannet.

Blekkulf og Rokkerolf underholdt med sang og
spill

Byrddfor kaltar og utdunning Kjell Veivdgsa ut
ferskvann er fantastisk viktig for ulle mennesker

Deretter var det Blekkulf og hans folgesvenn
R.okkerolf som overtok. Med spill og sang
dppfordret dp barna til a bh lokale miljodetektiver
og presentertedem for fremmsfferepresentarfietfta
Oslo Elveforum, Oslo og Omland Friluftsrid og
A stensjov annets Venner.

Tor Holtan-Hartwig fra Oslo Elveforum tok
lrererensplass og la opp til en liten geograf,rtimeda
Byrfld for kultur og utdanningKjell Veivig, var den han gjerne ville vite om elevenekjente nar,netpA
som stod for selve Apningen av ferskvanns6reti det vassdragetOstensjsvanrrctrennerut i. Navnene
Oslo. Innledningsvisunderstrekethanat"ferskvann pi Oslosni byelverville han ogsi at eleveneskulle
er fantastiskviktig for alle mennesker"og fokuserte lrere. Pi en fengslende mite gjennomgikk han
pi nodvendighetenmed i ta vel vare pfl vannel. elvene fra vest mot ost pi et kart han hadde hengt
Apningsappellenformulerte l1anpi folgendemite:
rundt halsen. Hayt og tydelig samstemtelrerer og
"Ni har derefatt en vannflaskeog det er for i minne elever: Lysakerelva, Mrerradalsbekken,Hofselva,
om det friske vannet og at vi skal drikke mye hv6r Frognerelva, Akerselva, Hovinbekken, Alna,
dag - vi trenger to-tre liter pr. dag. Oslo kommune Ljanselva og Ellingsrudelva. "Og alle disse ni
og Vann- og avlopsetatensynes det er kjempef,rnt elvene skal vi holde rene og fine. Og si gjelder det
at dere er med. Si markerer vi, og lafter flaskene at dere besoker dem og sier fra dersom dere finne
vhre, at nh i 2003 er det FNs internasionale6r for noe stygt der", avsluttet Tor Holtan-Hartwig.
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Oddvar Rolstad fra Oslo og Omland Friluftsrid,
minnet om hvor vannet kommer fra og fikk alle til
6 rope ut: "Hurra for vannet i Marka!"

Blekkulf og Rokkerolf samlet ivrige miljodetektiver

Amund Kveim leder i OstensjovannetsVennersu
at alle md vwe medpd d ta ansvarfor rent vann
I sin appell presiserteAmund Kveim, leder i
OstensjovannetsVenner,at vi alle mi vreremed pdr Tor Holtun-Hartwig og Oslo Elveforam vil lrere
i ta ansvar for rent vann og ren natur. "Det finnes elevenenavnenepd Oslosni byelver- her pd kurtet
fremdelesfolk i omridet her som kan husketilbake
7,,i1
til den gang vannet var si rent at isen ble solgt til
I -illlllll
kjoling i husholdningerog nreringsmiddelindustri.
Dette var far de elektriskekjoleskapeneble vanlige.
Da stoddet arbeidsfolkpi isenog sagetut isblokker
w2lf,,f:::**
som ble hentetmed hest og slede.

:aaaaa:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Etter hvert som det ble flere og flere bolighus i
omrAdetfikk kloakkenofte flyte urensetut i bekkene
og i vannet,og isskjreringenmitte ta slutt. Det er
grenserfor hva nafurentiler, og Ostensjovannethar
ni vrert kraftig forurenset i mange 6r. Selv om
problemenenA tas alvorlig, vil det ta mange Etrfor
vannkvalitetenblir akseptabel.
Virt arbeidforvern av As@nqavannet,etableringen
av OstensjoomridetMiljopark og kommunens
arbeid for et renere vann kan i FNs ferskvannsir
sti som et passendesymbol pA lokalt bidrag i et
globalt arbeidfor rent vann."

I
I
I
I

Oslo kommune spandertederetter polser med
lompe,somdrikke solbrerto{dyog selvfolgeligvann
fra flasken som alle fikk ta med hjem. Og som en
rod fargeklatti det hvite og kalde vintervrerethadde
at det vil kunne dekke
a7
i
i f*
".orskeiledningsnettet
mist%:qrten
av,ilet
sariigeAfrika"
vannhehovet
Oslo Brannvesenstilt opp med en stor brannbil. i
i
OgsA den bruker vann nir brannfaren truer og t
l
slukningsutstyretble inng6endeforklart av kyndige I fitAe: FN-sambandet
I
L - - r r r r r r r r r r r r - - - . |
folk.
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Ny norskskjermsopp
PWteusaurantiorug6sugfunneti Almedalen
Av: Gro Gulden, Botanisk Museum, Tsven, UiO
Plfiteus auruntiorugdszs (Trog) Sacc. is reported for
the fist time in Norway, from Oslo. The locality is a
small river valley with rich stands of elm (Ulmus
glubra) mixed with birch (Bdtula pindulu/pubdscens),
asln(Frdxinas excdlsior), some spruce (Piceu dbies)
and a few oaks (Qaercas robur/petrada).
Vekstsesongen2002var enest6endelang og varm i SorNorge. Sommervarmensatte inn allerede tidlig i april
og holdt seg til langt ut i september.Slik viren og
forsommerenutviklet seg, med skiftende nedbor og
vaffne, haddejeg store forhApninger til hostsesongen.
Soppmycelenehadde hatt serdeles fine forhold for 6
vokse seg kraftige i starten av sesongenog ville gi rik
"fruktsetting" pA hosten regnet jeg med. Men hosten
ble for tarr og soppsesongenheller dirlig, bortsett fra
en kort periode p6 senhosten.Slike srerpregedeAr gir
imidlertid ofte overraskelserog i ir dukket.flere nye
arter for landet opp.
Tenk 6 finne et knippe av intenst oransjerode skarlagensrodesopperpi en stubbe.Man kunne tro man
var i tropene! Funnet ble gjort av Arve Grrsdal ved
Asftnsjavannet i Oslo i oktober.Beskrivelsennedenfor
bygger pA det ferske materialet jeg fikk overlevert.
Fotografieneer tatt avArve Gresdal. Den vakre soppen
fins avbildet i en av vire eldre sopphindboker under
navnetPlilteus cocc{neus(Soppfloraav M. Lange,norsk
utg. ved F.-E. Eckblad, fra 1964). "Skarlagenskjermsopp"- parallelt til danskenes Skarlagenskrermhat- foreslis som norsk navn.

Skiver:frie, tette, opp til 7 mm haye, hvite med snev av
gult, eggeni erodert og gul.
Stilk: 3,5-4 cm hoy, 4-7 mm tykk, jevntykk eller litt
tykkere nedover,tett, silkefibret, overst.hvittil gulaktig,
nedre halvdel + oransje,tydelig bleker'benn hatten.
Kjott: tynt i hatten, med svak, ubestemmelig lukt og
mild smak.
Sporer: 5,5-6,2 x 4,0-4,7 pm, bredt ellipsoide til
subglobose.
Basidier: 4-sporete,ca 27,3 x 7,8 pm.
Cystider: i eggen og pe skiveflatene,i eggen (cheilocystidene)mest kolle- til pereformede, 30-70 mp
lange,8-35 prmbrede;p6 flatene(pleurocystidene)oftest
mer ventrikose med kort, butt hals (utriforme lageniforme),30-58 x 10-20 pm, i eggen*96 + gult
imhold.
Ilatthud: av kolle- til prereformedeceller med gult
innhold (i KOH). , =
Hvfer uten bsvler.

Fig. l.a og b. Flitteus aurantiorugdsus, Oslo, i
Almedulen ved Ostensjovunn,6 oktober 2002, leg
A. Gresdul.
Beskrivelse- Fig. la og b
Hatt: 2-4 cm bred,forst konisk til konveks,til slutt +
plan med oppboydkant, overflatenmatt,med alderen
litt oppsprukketog ruglet-iret i partier mot kanten,
sterktog livlig oransjerod- skarlagensrod,
litt msrkere F ig. 2. In teri or fr a A ImedaI en, nted substr at fo r Pl rteus
i sentrumenn i kanten.
aurantiorus6sus.
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Funnet i Oslo: Almetlalen ved Ostensjsvann,Nordre
gird, frodig bekkedalmed mye alm og innslag
As1.snsja
av bjark, ask, gran og noen fa eiker (frg.2); i knippe pi
r6tne rester av nedre stammedeleretter en almel6g, 6.
oktober2002.
PA samme vedrester vokste ogsi skrukkeare (Auriculdria mesentdrica) og vedtraktsopp (Clitocybe
ligndtilis) og pe samme lokalitet ogsi punktfotskjermsopp (P luteus p odospf I eus).
Utbredelse og okologi
Plilteus aurantiorugosus er bedre kjent leflger syd i
Europa, men synesi vere sjelden over alt. I Norden er
den tidligere kjent fra Danmark og Syd-Sverige, hvor
den har noen f6 kjente voksestedernord til Bohusldn og
Viistergotland.Arten er ogsi kjent i Nord-Amerika og
Ost-Asia.Den vokserpil dadeeller levendelavtr nr (alm,
ask,lsnn, poppel). j
Den er rodlistet i Danmark, Nederland, Polen og
Tyskland. Der den forekommeri Nederlander det srerlig
pA styvede almer og pi popler i parker og langs veier.

Noe mer om skjermsopper
Bortsett fra noen fA vanlige arter som vanlig skjermsopp
(Pli.tteuscervlnus) og kantskjermsopp(P tr i cusp i ddtus)
er det pivist ca 15 relatir,t sjeldnearter av skjermsopper
her i landet. De aller fleste er knyttet til frodige
lovskogshabitaterpA muld- og leirjord og ikke sjelden
vokser flere arterpAsammested.De flesteer 916,brune
eller hvite. Ingen andreligner pA"skarlagenskjermsopp"
- fargen er helt unik innen slekten,men vi har en vakkert
gul art som heter gul skjermsopp (Pltiteus leoninus),
som er funnet et tyvetalls gangerph Ast- og Sorlandet.
Punktfotskjermsoppen(P.podospilerz.y',som ble funnet
sammenmed "skarlagenskjermsoppcfl", har bare vrert
p6vistfire stedertidligere:i Buskerud,Oslo og Ostfold,
men er kanskje heller oversett enn sjelden. Den hsrer
til en gruppe av smi, gri til brune skjerm-soppermed
matt, cellulrer hatthud, som ikke er helt enkle 6 skille
fra hverandre. Typisk for punkt-fotskjermsoppen er at
den har mer eller mindre av sm6, msrke skiell nederst
pi stilken.

j
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Verdens vanndag 22. mars 2OO3
Verdensvanndag ble innsffiet av FN pd Riokonferunsen i 1992, og brakes over hele
verden til d settefokus pd viktige oppguver knyttet til vdrt viktigste nreringsmiddel:
Drikkevannet.
Verdensvanndag 22. mars 2003 skal inspirere til'
verdensomfattendepolitiske og samfunnsmessige
tiltak som oppmuntring til storre global forstielse
for bruk og bevaring av vann. Temaetfor 2003 er
" Vannfor fremtiden " som retter oppmerksomheten
mot brerekraftige tiltak for vann med tanke pi
fremtidige generasjoner.Det er i den sammenheng
FN oppfordrer regieringer og organisasjonersom
har tilknyning til vann om 6 planlegge alrangementerfor'nettoppi understrekedennemilsetting.
Det som er spesielt i ir er at Verdensvanndag
sammenfaller med arrangementeri FNi internasjonale dr for ferskvhnn.
Nasjonalt folkehelseinstitutt (tidl. Folkehelsa)har
valgt 5 giVerdensvanndaginnhold omkring temaet
"vann og helse", spesieltmed tanke pi 6 heve
standardenpi vann fra smi norske vannverk.

Begrepet kan i utvidet forstand ogsi brukes pi
aktiviteten rundt Aslensjavannet.Rekreasjoner en
viktig del for bruk av vannet. Folk er utrolig flinke
til 6 bruke omridet til mosjon, og mosjonsrunden
blir klart rikere p6 grunn av vannet med alle
attraksjoner.
Vannhar genereltogsi en beroligendeeffekt. Hvem
slapper ikke godt av ved A sitte 6 se utover et
vannspeil omkranset av et rolig landskap.Pi den
m6ten kan vi si at vannet ossi bidrar til 6 bedrevir
helse.
I 6r er det Vann- og avlopsetaten,Friluftsetaten,
Ostensjovannets Venner, Norsk Institutt for
Vannforskning (II{IVA), Oslo Elveforum, Oslo og
Omland Friluftsr6d (OOF) og Blekkulf Miljodetektiver som arrangerer Verdens vanndag 22.
marsved Ostensjovannet.
Seprogrammetside 55.
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Oksygeni @stensjavannet
Av: krje

Wold,

Overingenisr

i Vann- og uvlopsetaten
mengdenunder ca35 o/oav metning og fra ca 1,5m og
til bunnen var det svrert lite oksygen. Milingene viste
ogs6 at oksygenmengdenhadde avtatt noe i denne
perioden..

Phl97D-tallet fikk vi fiskedod i Ostensjovannet
pi grunn av total oksygensvinn under isen.
Arsaken til dette var trolig tilforsler av kloakk
og store mengder planter i innsjoen. I dag er kloakktilforselen en brskdel av hva den var.
Imidlertid kan de store mengdene vasspest vi ni
har i innsjoen gi mulighet for stort oksygenforbruk nir is og sno hindrer lyset fl komme
til. Vann- og avlopsetaten (VAV) har derfor satt
i gang et mileprogram
for i folge med i
utviklingen.

Den neste mAlingen ble tatt i minedsskifte jarl.nrl
februar etter en periode med mildvrer og snosmelting
grgnr 2). Milingene i januar viser en tydelig okning i
oksygenmengdeni innsjoen siden siste m6ling og
irsaken er store tilforsler av oksygenrikt smeltevann.
Kurveformen tyderpi at det er tilfsrl ganskemye tungt
oksygenrikt vann til bunnvannet. Trolig pi grunn av
avrenning av salt fra veiene, saltet sker vannetstetthet.
Senereharreint smeltevann,somharmindre tetthetlagt
segoversti vannmassene.

Mengden oksygen i Ostensjovannetvil variere med
forbruk og tilforsler. Om vinteren vil sno og is hindre
tilforsler av oksygenfra lufta og fotosynteseni plantene
hindres av mangel pA lys. Den enestetilforsel vi har av
oksygen i denne perioden er via vannet i bekkene oe
eventuelt grunnvannstilforsler.

,!'.'

Prsven 10. februar tyder pi at oksygenmengdeni
Ostensjovannetigjen har avtalt,men at man har f6tt en
okning av oksygenmengdenpA rundt 2 m dyp p6 grunn
av tilforsler av salt vann.

Samtidigvil alle organismenei innsjoenrespirere(puste)
og forbruke oksygen for 6 overleve. Sporsmilet er om
respirasjonenog nedbryting av de store mengdenemed
dyre- og planterester som finnes i innsjoen (vasspest)
vll fsre til kritiske forhold for fisk og andre dyr i
innsjoen. VAV er ute annen hver uke p6 isen p6
Ostensjovannetog m6ler oksygenmengdeni milligram
oksygenper liter vann (mg O/1).

9stensjovan n 2002-2003
0,0
0,5
o
5

1.0
1,5

b z.o

Nir oksygenmengdeni vannet er i likevekt med
oksygeneti lufta sier vi at vanneter mettet med oksygen
(100% metning). Er konsentrasjonenhalvpartenav dette

3,0
Oksygen mg O/l

Figur 2. Konsentrasjonenav oksygeni Ostensjavannet
pd to provetidspunkt.
@stensjovann 2002-2003
0,0

Provenehar vist at Ostensjovannethar et stort oksygenforbruk, men at tilfsrslene via bekkene i mildversperiodene har tilfort mye oksygen. Hvordan utviklingen gir.videre er usikkert, men en lengre periode
med kulde vil gi ytterligere netto forbruk av oksygen.
VAV vil folge med forholdene utover og gir meldinger
til aktuelle etater og myndigheter om utviklingen.
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Figur 1. Konsentrasjonenav oksygenpdOstensiovannet
pd tre provetidspunkt.
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Kunstigoy
Prgveboring ved Ostensjovan net
Tekstogfoto: Eirik Wwner

mulig i fi boret ned stolper som skal holde en
kunstig by peplass. Patentener en lavteknologisk
losning.utvikletav vin styremedlemJohanMollatt.

I disse tider hvor det er sterkt ulike oppfatninger
omproveboringerpASnshvitfeltetog i Lof:oten,har
AstensjavannetsVenner satt i gang me{ proveboring i Astensjavannet- uten 5 soke Olje- og
energidepartementet
om konsesjon!Vi har riktignok
innhentettillatelse fra grunneierog $rlkesmannens
miljovernavdeling.

EirikWremer pressetstolpenforst en meter ned i
det lsse mudderet,deretterhoppetvi pl stolpentil
den var ca 2,5 meter ned i bunnen. Den siste
meterenble boret skrudd ned i bunnen.

Proveboringener utfart for 5 finne ut om det var

Stuuren skrus ned i bunnen. Finn Tshudi er
<lodd>, mens han blir ststtet av Odd Frode
Ulbrandt (skjult bak Finn). Johan Mollutt og
Hans Englund dreier boret rundt.

Johan Mollatt hopperpd staurenfor ,fifd den ned
i bannen.
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Denkunstigeoyabygges
vedBslerbekkens
utlop,rundtdebuskene
somskimtes
til venstre
ute
pd vunnet,
Derervunndvbden
ca,70cm,
-9-

Hvordan'
forurenser
DU@stensjavan
net?
Av: Eirik Wcerner
- Hva? JEG forurenser da ikke Ostensjovannet,sier
du sikkert. Men er du sfl sikker pfl det? Her er noen
eksempler pfl at de fleste av oss bidrar med
forurensning til vannet, selv om du kanskje ikke liker
det.
Asdnsjavannet har alltid vrert neringsrikt. Det kommer
av at det ligger i et omride med mye leire, som gir en
frodig vegetasjon. Dessutener vannetveldig grunt. Det
dypestepunktet somjeg har funnet er kun 2,6 meter,tll
tross for at et kart fra 50-6rene viser at det dypeste
punktet skal vere 3,14 meter. Jordenerundt vannet har
vrert dyrket i minst 1000'5r,og dette har ogsi bidratt til
naringstilforselen.
Men denradikaleendringenkom medbebyggelsen.
for
ca. 100 6r siden,og ikke minst med OBOS og USBL
sine utbygginger fra 1950og utover. I dag bor det rundt
60.000menneskeri nedbsrfeltettil Ostensjovannet,
og
selv sm6 bidrag fra hver av oss forer tll en forverring
av vannkvaliteten.

Rotter vokser inn i ledningeneog stopper dem til
Her folger en opplisting av hva det kan hende at du
bidrar med:

ledninger farer tll utlekking av kloakk, og at rotter
vokser inn i ledningeneog stopper dem til.
I tillegg til dette,er det endel<kjappelosningeo i mange
hus. Terje Wold i Vann- og avlopsetatenhar nevnt ett
eksempel:'Hus med flate tak har taknedlopetinni huset.
Dersom det er montert inn et nytt klosett etter at huset
var ferdig, kan deftegodt ha blitt koblet pi taknedlopet.
Men taknedlopeter sAkaltoverflatevann,som skal renne
ut i nrermestebekk og ned i Ostensjovannet.Kloakken
96r i egne ledninger til renseanlegget. De som har en
slik losning, bidrar altsi til forurensningen ved hvert
dobessk. Vi burde med andre ord kreve at mer penger
bevilges til kloakkrehabilitering, noe som vil fsre til at
vi fir en storre regning nir de kommunale avgiftene
skal betales.
Manglende overfl atevann
I mange av de eldsteutbyggingsomr6dene,
som f.eks.
nedre del av Kampheimveien pi Oppsal, er det s6kalt
<fellessystem> pd kloakken. Det betyr at bide
overflatevannet og kloakken 96r i samme ledning til
renseanlegget.-Er det noe problem, tenker kanskje du.
Det er det s5 absolutt. Vi vet nA at @stensjavannetblir
tllfart mer neringsstoffer enn det som er godt, og
situasjonenblir ikke bedre av at en mindre mengderent
vann renner ut i vannet. Det rene overflatevannetville
bidra til en bedre gjennomstromning i vannet, og bedre
utskylling av forurensningene. Dette blir delvis
kompensert i dag av at vann fra Noklevann ledes ut i
Bogerudmyra. Et av kravene vil bor stille i framtiden,
er at alle omr6der med fellessystemblir gravd opp og
erstattet av et separat ledningsnett for overflate- og
avlopsvann. Ostensjovannettrenger s6 mye rent vann
som mulig!
Lukkede bekker

Det er mange bekker i Norge som har g6tt under navn
Du tror kanskje at nir du trekker i snora pA WC, si er som <<Dongriver>>eller <Lortbekkeru>. Ett eksempel
alt i skjonnesteorden? Tro om igjen. Den gjennom- pi detteer Ulsrudbekken.Dennebekkentok tidligere i
snittlige levetidenpi en avlopsledninger 20-30 6r, men mot bl.a. (vannet)) fra den tidligere omtalte fellesledningen fra Kampheimveien. En kortsiktig losning
utskiftningstakten i Norge er 200 6r. Det betyr at det ei
mangelekkasjerpi ledningsnettet. Og disselekkasjene var 6legge bekken i ror. Men dette var en svrertdirlig
losning for Ostensjovannet.Nir vi legger bekker i ror,
havner i Ostensjovannet. Oslo kommune har brukf
blir
det mye vanskeligere 5 finne kloakklekkasjer. I
mange penger pA 6 reparere feil pi ledningsnetteti
omridet, men det er langt igjen til situasjonener tillegg mister bekker irar denselvrensendeevnensom
tilfredsstillende.Ledningenesom ble lagt i 1950-6rene naturlige bekker har. Det betyr at nir Ulsrudbekken
var heller ikke srrlig tette, i dag er det gummipakninger kommer i Almedalen ved Ostensja ghtd, trenger den
pi betongror som legges som kloakkledninger. Utette <kunstig Sndedrett>for 6 komme til hektene igjen.
Kloakkledninger
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Vannkvaliteten er mye dirligere enn den burde vrere,
og det bidrar negativt i Ostensjovannet. Akkurat i
Almedalenhar AstensjavannetsVennerfaktisk gjort noe
med saken; ved at dammen ble gravd opp for noen 5r
siden. Denne dammen fungerei i dag som et sedimenteringsbasseng,
og vannetrisler over damkronenog
blir dermed tilfort oksygen. Et naturlig krav er at alle
lukkede bekker skal graves opp igjen, men i tilfellet
Ulsrudbekken er dette umulig, fordi det er bygget flere
hus opp6bekketras6en.Senesti {or ble det sattopp et
hus pi l4arr'et Oppsalveien/Ostensjoveien- rett over
den gamle bekketras6en.
:
Et annet tiltak, som Terje Wold beskrev i et tidligere
nummer av Sothona,er 6 lage rensebassenger
i f.eks.
:utlapetav Bslerbekken og Smedbergbekken.
Bilvask
Bilvask er en populrer aktivitet hos mange. Men hvis
du vasker bilen pi et dtedhvor sapevannetrenner ned i
et overvannslop,havner s6pa og miljogiftene i den
sikalte <trafikkfilmen> i Ostensjovannet. Derfor bor
du sjekke forholdene der du vanligvis vasker bilen, og
evt. flytte aktiviteten til et annet sted. Du kan f.eks. sti
p6 gressplenenmed bilen. Det beste er imidlertid 6
foreta vasken pA et bilvaskeanlegg, hvor avlopsforholdeneer riktige, bl.a. har dissestedeneoljeavskiller.

brukt til h tamme sno. Analysene viste at det var
forholdsvis hoye niv6er av bide tungmetaller og PCB i
den overste centimeterenmed iord.
Det fsrste regskyllet
Analyser utfort i utlandet viser at det avlopsvannetsom
oppstir i de forste ti minuttene av et regnskyll er
vesentlig mer forurensetenn det ovrige. Dette kommer
av at det ligger stov og tsrravsetningeri fortauskantene,
som skylles ut med regnvannet.Du har sikkert lagt
merke til at det ofte er <oljefilm> p5 regnvannet i
sommerhalviret. Det er de sammemiljogiftene som er
ramset opp under <<virflommene))som finnes i dette
regnvannet. I Sverige er det mange steder montert
vippeanordninger i avlopskummene,som sorger for at
vannet de forste l0 minuttene av et regnskyll ledes inn
i kloakkledningen og ikke i ledningen for overflatevannet. Dette ville bety litt mindre vann i
As1':'nsjavannet,
men mye renere vann.
Hagearbeid
I hagearbeideter det mange som synder. Det kan vrere
at du bruker for mye kunstgjodsel,uqllerat du bruker
sproytemidler. Hvis du gjodsler for mye, forer dette til
at overskuddet renner ut av jorda, og havner i
Ostensjovannetvia bekkene. Skal du gjodsle, bsr du
bruke naturlig gjodsel som kumskk-kompost eller
honsegjodsel. Sistnevntelukter litt, og det gjor det litt
mindre interessant6 overgjodsle. Jeg innbiller meg at
naturlig gjodsel ikke s6 lett losesut av jorda, men jeg
vet ikke om det finnes noe vitenskapelig bevis pA dette.
Sproytemidlene som vi bruker er ikke akkurat Avitaminer. Det er miljogifter, og noen av dem er tungt
nedbrytbare.Hvis du f.eks. ikke kan dyrke roser uten 6
bruke lusemidler, bor du kanskie vurdere 6 slutte med
IOSer.

Skummedpuruftnlukt i Bolerbekken.Foto L-D. Birkemoe-

Vedfyring og soppelbrenning

Mange furer med ved, srerlig nA som elektrisk strom er
s6 dyr. Men ffrer du riktig? Du skal bruke torr ved, og
Snart er det v6r, og da smelter snoen. Hvor blir det av
ha god trekk. Ellers produserer ovnen din mye
dette vannet? Jo, selvfolgelig havner mye av det i
tjrerestoffer,eller PAH - som er kreftfremkallende. Disse
Ostensjovannet. De fleste har vel lagt merke til at
daler ned i nabolaget,og noe av det havner i Ostenvirsnoen ikke akkurat er ren. Snoen inneholder
sjovannet.Enda vere er det hvis du brenner trevirke
forurensningerfra hele vinterhalviret. Analyser av sno
med maling eller lakk p6. Tidligere ble det brukt
viser at den inneholder relativt store mengder
tungmetallholdigefargestofferi maling, og deuevil dale
tungmetallerog organiskemiljogifter som f.eks.PCB.
ned i nabolaget akkurat som PAH'ene. Og du er et
Mestepartenav dette stammer fra biltrafikken. Det er
skikkelig miljosvin dersomdu brennertrykkimpregnert
rust og rester fra understellsbehandlingav bilene,
trevirke i ovnen din. Trykkimpregnert virke inneholder
oljelekkasjer, det er stoffer i bilvoksen, og ikke minst
masse tungmetaller,bl.a. arsen (arsenikk). Dette er
piggdekkstovog stoffer i bileksosen. Si vidt meg
miljokriminelt, og ikke bra verken for nabolageteller
bekjent, er det aldri foretatt kjemiske analyser av
Ostensjovannet.Og det burde vel vere unodvendig6
miljogifter i Ostensjovannet.Men da Ostensjovannets
nevnedet:
Venner skulle lage den kunstige vitmarka i nordenden
av vannet for noen 6r siden, tok vi praver av jordsDet er II(KE tillatt i brenne soppeli ovnen hjemme.
monnet. Som mange husker,ble dette omr6det i irevis
Virflommene
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Frskesamfunn i @stensjovan
net
Artssammensetning,dominans og vurdering av begrensendefaktorer
r 1998 ble det giennomfort omfattende undersskelser avJiskebestanden
i ostensjovannet etter oppdrug
fra Vann- og avlopsetaten som et ledd i "Prosieki Rnonrn Ostensjovann,,. Den
foreliggende
undersskelsen hadde en todelt mdlsetting. Den sialle dokumentere
tiistanden i fiskesamfunnet, og
resultutene skulle kunne brukes
for d vurdere fiskens betydning for vunnkvaliteten. Her er et
sammendragetuv rupporten' noe populurisert. Spesielt interesserte jinne
vil
rapporten i sin helhet pd
www. ostensjovan n et.n o.
Av: Age Brabrand, forsker ved (.Iniversitetet i Oslo,
Zoologisk museum
Det ble gjennomforten fiskeribiologiskundersokelsei
Ostensjovannetfor 6 klarlegge fiskeribiologisk statusi
innsjoenmed tankepAartssammensetning
os dominans_
forhold pi den ene siden, og en r,urderlrr[ uv hvilket
grunnlag fiskebestandenhar til 6 pivirke vannkvaliteten
il$rinlrlis 60 *s
Abb*r trli(n
pi den andre. For 6 fange fisk ble det brukt garn og
Abbor
landnot.
Fiskeartenesom ble pivist var abbor, mort, gjedde og bestandenav mort var lav. Abbor var tilstede med alle
karuss.Av de totale fangstenedominerteabbormed g0% irsklasseropp til l0 6r.Aldersfordelingenvistejevn Arlig
forekomst (basert ph antall individer). Mort og karuss rekruttering. Abbor viste heller ikke vtjkststagnasjon,
utgjorde henholdsvis 8,6yo og 9,3oh,mens gjedde men det var stor variasjon mellom vekstforlop hos
utgjorde 2,lo/o.Baserlp6 innsjoensgenerelleproduksjon individene i materialet.Karass er vanskelig 6 fange i
og de fiskearter som fantes, var hovedinntrykket at garn, og dennearten er sannsynligvisunderrepresenrert
fangsteneb6dep6 nordisk miljogarnserie og p6 Jensens i dissefangstene.Det ble funnet gamle individer (lg_
24 ir) medlengde 35-37cm. Det inntrer vekststagnasjon
bunngamserievar svrert lave.
hos karuss eldre enn 3-5 hr. Lengden er da 25_32 cm.
Pi nordisk miljogarnserie i juli ble det tatt usedvanlig Forekomst av damkaruss med annet vekstforlop kan
lite fisk totalt sett, men noe abbor ble tatt rett utenfor ikke utelukkes.Av gjedde ble det fanget fa individea
vegetasjonsbeltet.Kun en mort ble tatt her. mens det alle var hunner med jevn vekst uten vekststagnasjon.
ikke ble pivist fisk i omr6der ute pA innsjoen, til tross Konklusjonen pi undersokelsenble at fangstene
var
for 20 timers fiske. Mengdeforholdet -.ilofangster merkelig smd i forhold til innsjoensproduktivitet (mort
av abbor og mort pi nordisk miljogarnserie i slutten av og abbor med < 1 fisk/100 m2 garnflate
pr. time p6
juli 1998 var 70:l basertp6 antall og 165:l
basertpA burrngarni littoralsonen). Dette sammenmed at mort,
vekt.
abbor og gjedde ikke hadde vekststagnasjonviser at
fisketetthetenvar lav i forhold til produksjonspotensial.
Med Jensensbunngarnserieble det pivist abbor,gjedde,
karuss og mort nrer stranden,mens det ute p6 innsjoen
ble p6vist moft, abbor og karuss.Totalfangstenevar her
noe storrei antall,noe som skyldesstorregarnfl atetotalt
sett, men fangst pr. innsatsenhet var svrert lav.
Mengdeforholdet mellom fangster av abbor og mort p6
Jensensbunngamseriei sluffenav augustvar 3.5:1 basert
ph antall og 2.6:1 basertp6 vekt. Det ble tatt enkelt_
individer av mort av til delsbetydelig stomelse,og storste
moft veide 1075 gram,med en totallengdep6 3g,5 cm.
Mort viste ingen stagnasjoni vekst med okende alder.
Dessutenmanglet flere Arsklasser,
bl.a. mort med 1, 2
og 3 vekstsesonger.Rekrutteringenog samletbestands_.
ISJisker hur dratt opp gj.edde. Foto: L.D.B
stsmelseav mort er derfor trolig meget lav.
Basert pi innsjoens hoye produksjonsevneog de
Abbor dominerte fangstene,men de totale fangsteneav fiskeartene
som er tilstede, burde fangstene av mort
abbor var ogs6 betydelig lavere enn forventet, ut fra ligget
i storrelsesorden
250-300 ll00 m2garnflatepr.
innsjoens produksjonsevneog i betraktning av at
time, og med total dominans av mort. I slike bestander
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etterhvert som vannkvaliteten eventuelt bedres. Fra A
vrere begrenset av en faktor som periodevis gir
dodelighet (oksygensvinn, algegift) eller dArlig vekst,
forventes det at bestandeneetter hvert vil bli nreringsbegrenset.Dette innebrererfolgende endringer:
o

Okning i antall og biomasseav fisk opp til det
nivi som defineres av produksjonsniv6et

o

Endring i forholdet mellom mort og abbor til
fordel for mort

.

@kt relativ andel av ungstadier i bestandene

Gjedde
er mort vanligvis nreringsbegrenset,
og viser derved
vekststagnasjon.Av abbor og mort hadde bare abbor
jevn 5r1igrekruttering, og verken abbor eller.mort viste
stagnasjoni vekst, noe som nrermestbekreftet at disse
bestandeneikke er nreringsbegrenset.

Okt biomasse og antall av fisk vil innebare at den
relative
betydningen av fiskens bidrag til eutrofiering
BAdemort og abbor synesderfor begrensetav en annen
vil
Dette
oke.
vil vere prosessersom mA karakteriseres
faktor enn nrering. Fangstmengde, vekstforlop og
alderssammensetningantyder at disse artene, i 6rene som langtidsendringer og som vil gA parallelt med en
forut for 1998, har vert.begrenset av en eller annen eventuell bedring av vannkvaliteten.
faktor som begrensettekrutteringen uten at vekstenhos
de gjenvrerendeindivider viste den vekststagnasjonen
som er typisk for tette bestander.

Oksygensvinn som Srsak til lave tettheter kan ikke
utelukkes, men det er vanskelig 5 se at dette alene er

K*ru** **r*s*fss

s$r&*siii$ ,{$ ctr:

Karass
G6sf{ 8#tit$s

r{.ifiJ{is SS s!"n

den begrensendefaktor, bSdefordi fiskedod uten pSvist
oksygenmangelble pivist hosten 1995, og fordi
mAlinger :utfart av Vann- og avlopsetatenindikerer
bedring av oksygenforholdenep5 ettervinterenpA 1990tallet sammenliknetmed tidligere 6r.
Utover oksygensvinn som mulig dodelighetsfaktorbsr
giftproduserendebligronnalger ansessom en mulighet.
Vannet er meget grunt og har svrert liten gjennomstromning. Fisk har ingen mulighet for 6 romme ned
under det algeproduserendesjikt eller til innlopsos i
kritiske perioder.Nir detperiodevisutvikles megethoye
forekomstene av blhgrannalger i As1ensjavanneJvil
dettekunne gi maksimal effekt av en eventuell algegift.
Norsk institutt for vannforskning har foretatt spredte
observasjonerav forekomstenav bligronnalger og toxin
(gift)-produserendestammer, og biotester for akutt
toksisitet og kjemiske analyserviser at bligronnalger i
Ostensjovannet produserer cyanotoksiner (gift).Den
praktiske konsekvensenav en bedret vannkvalitet vil
vrere at de besrensendefaktorer vil endre karakter

Forholdene i innsjoen mi uansett karakteriseres som
ustabile,ogs6pi lang sikt. Ustabilitetenmht. fisk henger
sammenmed atperioder med oksygensvinnopplagt kan
inntreffe som en falge av hoy produksjon og naturgitte
forhold som lite vannvolum, liten tilfsrsel fra det lokale
nedborfelt og gjennomstromning ved overforing fra
Noklevann.
Gjennomstromningog tilforsel av vann er trolig en
nokkelfaktor for 6 stabilisereforholdene.Okt gjennomstromningkan gi okt overlevelseav fisk i kritiske perioder.
Drenering av den lokale overflateavrenningenhar trolig
redusert den naturlige vanngjennomstrsmningensom i
utgangspunktethar vrrt liten. Bidrag fra Noklevann
gjennom overforing vil derfor fortsatt ha stor positiv
betydning.
Kilde: Rapp. Lab. Fersky.Okol. Innlandsfiske, Univ. i
O s l o , 1 7 9 , 1 s9
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ittostensjovann

SgndreAbildsg- gdrdensom forsvant
Av Leif-Dan Birkemo
Enkelte gdrder har et kort liu Ssndre Abildss er et eksempel. Omkring 75 dr
for d vere mer noyaktig.
Fredrik WetlesenpdAbildss solgte i 1875ureulene sorfor Smedbergbekken. Den nye gdrden iom n7"
reistJikk bruksnummer 5, men ble revet midtpd l91L-tulletfor d gipluss til rekkehusene i Enebakkveien

248-254.

Ssndre Abildso
Ssndre
Abildso gdrd.
gdrd. Foto: Oslo Bymaseam
Hva vet vi om livet pfl Sondre Abildss?
Vi oppsokte Alvhild Astby (99) trolig den sist
gjenlevendeav de som var knyttet til girdens drift. Hun
boddepAgirden fra 1941 ogfrem til 1956.Hennesmann
Asbjorn Gunnar Astby (I9lI-1992) var rokter, ansatt
av eierenTrygve Johansensom i 1941 kjopte Sondre
Abildss av fabrikkeier PederJohannesSteffen. Girden
gikk derfor ogs6 under navnet Steffengirden, et navn
som ble brukt i vanlig omtale.
Husene pi gflrden
Nir vi presenterervart bilde utlint av Oslo Bymuseum
(gjengitt med tillatelse) av Sondre Abildso utbrytel
Alvhild med en gang: "Jeg kjenner meg igjen med eri
gang, akkurat slik var det!".
TrygveJohansen
- dethvite
medfamilieboddei "hovedhuset',
husetlengsttil venstrepi bildet. Ostbysfamilie boddei
"viningshuset"som vi kan se taket pi rett til hoyre for

hovedhuset. Dette huset var langstrakt og tjente ogs6 som
vedbod og redskapshus.Ostbys bodde i forste etasje, men
det var ogsi en leilighet med ett rom og kjokken i annen
etasje. I 1. etasje i det hvite huset til hoyre leide Henry
Lauritzen og i 2. etasje Leif Ude, en slektning av Trygve
Johansen.Driftsbygningen helt til hoyre rommet l6ve,
fios,
stall, grisehus og honsehus. I forgrunnen seesrevefarmen.
Den ble drevet av Rolf Johansen,sonn av Trygve. Alvhild
nevner ogsi at det var en liten verkstedsdrift som ble drevet
pi girden.
Krigstid
Da Ostbys flyttet inn pi SsndreAbildso var det krig. Alvhild
kanhuske at norskejoder ble holdt skjult i hayetpd l6ven og
derfra hjulpet over til Sverige. Henry Lauritzen yur med pi
denne farlige virksomheten. Det syntes Alvhild var en
skummel opplevelse som giorde at de holdt seg mye for seg
selv. Kun ved en anledning kom det en tysker inn p6 Sondre
Abildss. Han satte seg ned p6 en benk ved husveggen.Da
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flere kuer pi bdsenenn det som gikk med til girdens eget
forbruk. Litt tid gikk ogsi med til revefarmen. Girden hadde
to hesterog de var stadig pi farten. Under innhostingenpA
jordene ned mot Ostensjovannethjalp Leif Ude til. Hoyet
ble kjorl pi 15ven.Rundt hovedhusetog v6ningshusetvar
det frukttraer.
Fuglene ved Ostensjovannet
Ved Ostensjavanfiel var det serlig fuglene som opptok
familien Ostby. Alvhild gikk ofte tur ned til vannet sammen
med sine to sonnerfor 6 gi brsdmat til fuglene. Det er noe
hennessonnerfortsatt liker 6 gtrarenhr de er pd bessk ved
vannet.

Alvhild Ostby har bodd pd Lille Langerud siden
hun flyttetfra Sondre Abildss i 1956.
Foto : Leif-Dan Birkemoe
ble beboemeengsteligeog de lurte pi hva de kunne gjore
med det. Alvhild, som ikke kunne tysk, fikk ordre fra en av
de andrepi girden om f; 96 borl til han og si "verschwinde!".
Som sagtsi gjort, tyskerenreagertemed en gang,reiste seg
og ruslet rolig bort, minnesAlvhild.

Vi spor om det fortsatt er noe igjen av bygningene fra Ssndre
Abildss.
"Nei, alt er revet - absolutt alt", forsikrer Alvhild med et
tonefall som ikke levner tvil.

Griserskt
Girden ble drevetav Trygve Johansenmed god hjelp av rskter
Asbjorn Ostby.Det var nok grisenesom la beslagpi det meste
av arbeidstiden.Griser haddedet ogsi vrert i den tiden Steffen
eide girden. Salget skyldtes nok dirlig rokterhjelp, mente
Alvhild. "Haddejeg hatt si flink en rskter i min tid ville jeg
ikke solgt", skal Steffenved et besskha sagttilAsbjorn Ostby.
Men kuene skulle jo ogsi stelles.Alvhild kan huske at hun
ltjalp til med melkingen nir det var nodvendig. Det var ikke
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Isskjaiing Fagetsom ikke er glemt
Tekstog foto: Leif-Dan Birkemoe
Fra midten av 1800-tallet og frem til begynnelsen av
193 0- dr en efo r egikk det isskj rerin g p d Ostensjovan n eL
For d se litt nrermere pd den teknikk som ble utpvet i
dette fuget la Sothsna turen til Skogsdammen ved
Norges Lundbrukshoyskole pd As sondag 9. febraur.
Noen ildsjeler med rstter i fuget arrungerte lugmesterskup i isskjrering og oppfordret kommunene
rundt Oslofiorden til d stille med lug. Ostensjovannets
Venner fikk ogsd invitusjon; men vdre ringe kunnskaper samt mungel av tidsriktig redskup gjorde at vi
noyde ossmed observutsrrollen.

tempo forst i dammenslengderetning.Sagavar lang og
bred med store sagtennersom spiste seg inn i isen. Det
tok ikke lange tiden fsr fsrste blokk var lss. Den ble
dyttet vekk under isen, for den ville kile seg fast hvis
man provde 6 fA den opp. Neste blokk var derfor den
fsrste det gjaldt 6 f6 svingt opp pe fast is. Dennejobben
var et kunststykke. Teknikk og erfaring fikk for alvor
komme til uttrykk. En issaksmed stor kjeft tok grep om
isblokken som ble presset ned i vannet. Resten ble
besorgetav oppdriften. Blokken nrermestspratt opp av
vannet og dratt inn pi isen godt hjulpet med ishaker og
issaks. For de som behersketkunsten gikk det utrolig
forl. Flere at deltakernehaddeisbrodderunderstsvlene.
Det hjalp godt pi feste nir blokken skulle vris inn pA
fastisen.Men mangedatt, vann og sorpesirrutet- ingen
kunne komme tsfte fra et slikt vannslas.

"Velkommen til det uoffisielle verdensmesterskapi
isskjrering",proklamerteden entusiastiskeinitiativtaker
Nicolai Bjorneby fra As til de 300 fremmotte og
orienterte om konkurranseregleneog litt om den
krevendeteknikken som n6 skulle utoves av deltakeme.

Gullmedalje og vandrepremie til vinneren
Mens noen fikk veltet isblokkene opp fortsatte andre
med saging.Lagenesforskjellige kompetansekom raskt
til syne. Knivingen stod spesielt mellom vinner av
forrige mesterskap,Svestadfra Nesodden,og Roykenlaget som kalte seg med det historisk riktige navnet
Ramton Isanlegg. Sistnevntehadde et skjreremAlpA 1l
blokker, mens Svestadhadde 12 blokker som milkrav.
Publikum heiet og stemningen var hay. Mesterskapet

Det hugges hull pd isen sd vilnn og sorpespruter.
Isblokker pfl 150 kg
Seks lag stilte til staft. Fem mann pi hvert lag utrustet
med kraftig og riktig isredskap sto pA startstreken.
Pistolen ble hevet og startskuddetsmalt. Oppgavenvar
ni 6 skjrereut isblokker pi 60 x 60 cm. Isen haddeen
tykkelsepi rundt 45 cm. Vi fikk vite at isblokken dermed
veide ca. 150 kg. Og hver blokk skulle hales helt opp
pi fastisen.Lagene fikk tildelt noe forskjellig antall'
isblokker 6 sage fbr vinneren kunne utropes, beregnet
ut fra gjennomsnittsalderenp5 deltakerne i laget. 'N6
gjeller det 6 ha is magen!", forkynte Bjorneby.
Med sks og spett ble det forst sl6tt hull pi isen for 6 fA
plass til saga.Isbitene susteog snart gikk h6ndsaganed
gjennom isen. Pi skift tok deltakerne og sagde ihayt

Svestadlaget trekker av alle krefter. Den melkehvite glasurpd isblokken kulles stoppeeller stappe.
Den mdtte defor itiden huggevekkfor isen kunne
selges.Ellers ble det ddrlig pris.
16-

endtemed at Ramtorftok gull, med Svestadpi en sikker
solvplass.Baastad-lagetkom pA ispallenmed bronse.

skal trening og erfaring til for 6 fh fart pi sakene.Hvor
mange blokker kan et trenet lag sagei lopet av en dag?
"Flere hundre", svarte en fra vinnerlaget. Vi tror det sA
gjerne nir vi ved selvsyn fikk demonstrert farten de
hadde under konkurransen.Ramton Isanlegg mA vrere
et av lagene som holdt det g6ende lengst -helt til
begynnelsen av l97}-tallet for levering til fiskerne i
Oslo{orden, fikk vi vite.

Litt vintermoro for Svestadluget.
Vandrepremienble ved seierssermonienoverlevert
Ramton, men Svestaduttrykte at neste gatgtar vi den
tilbake! For 6 demonstrereat de var noen ekte
hardhauserplasket snart Svestadlageti hullet de hadde Og sd m,frblokken trekkes opp med. stor hjelp
skiret - hvorfor ikke nyte et bad nir man forst har slitt oppdriften.
for 5 lage en 6pning! Man mA da ha litt iskald
vintermoro!
Fortsatter det altsi noen som beherskerdetprofesjonelle
isskjererfaget - og kan bringe den videre til kommende
generasjoner.

Fsrst md blokken skwes ned i vunneL
Endelig
Endelig er blokken
blokken oppe pdfustisen.
La oss legge til at sikkerhetentil b6de deltakere og
publikum ble tatt vare p6. En gummibit, to froskemenn
og rodekorsfolk stod klar om noen skulle tr6 feil eller
gli ned i en av de seksr6kene som etterhvertble skiret
ut. Froskemennefikk heldigvis lite 5 gjore med 6 plukke
opp uheldige tilskuere. En oppvisning med 5 dukke ned
i en av r6kenepi leting etter gjenstanderpi bunnen av
dammen ble deres bidrag til showet. Mesterskap i
isskjrering har bare vrert arrangerttre gangertidligere i
Oslo-regionen.En historisk rammemed informasjonom
tidligere tiders virksomhet spesielti Follokommunene
Nesodden,Frogn og Vestbyble gitt.

Kort om isdriftens historie
Isdriften hadde sin storhetsperiodeomkring forrige
Arhundreskifte.I Arbokentil SondreAker Historielag "Sor i Aker""- for 1982 har Reidar Brevik gitt en
historisk oversikt som vi tillater oss fl sakselitt fra.
I sin beretningom "Aker og Follo Fogderissconomiske
Forfatning" skriver fogden i 1866:

Publikum fikk prove seg
Etter konkurransen fikk Sothonas utsendte representanter prave seg litt pi issaging med kyndig
instruksjon av de barske utavere.Vi kan bekrefte at det
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Isproduction: Denne har formentlig tiltaget
betydeligt saavel til Udforsel som til
Forbrug i Chra., hvor dens overordentlige
Nytte og Behagelighetnrestenhar gjort den
til en Fornodenhedsartikel,i sreri offentlige
Rrestaurationerog Abtdsalg og for en stor

Deel ogsaa i Be mere DannedesHuusholdninger, hvor man tilfulde har lnrt at
indsee,hvormegetaf Fodemidler,der ved
dette Middel bevares fra Fordrrvelse og
hvad derved vindes ind. Tiden har derhos
medfsrt Forbedring i Production og
Behandling samt et fastereMarked baade
i Ind- og Utland og dennede senereTiders
Industrigreen tor nu antagesbefrestet for
Fremtiden; den giver en Indtregt, som fsr
var aldeles ukjent, men hvortil Landets
Klima og Forholde forsvrigt S{ver
uenderlig Aargang. For intet aT de
Districter, hvor Isanskaffelseforegaar nemlig Nresodden,Aas, Asker og Barum
til Utskibning ogAker til hjemlig Forbrug
(deriblandt et overordentligt stort Quantum
il Albryggerienes Iskjreldere) - haves
nogen Opgave over den virkede Mrengde
eller dettesVrerdi.

'

Handel med naturis hverken var eller ble noen gammel
,,nreringsveii Norge. Fsrst i 1840-irene dukker det opp
beretninger om skjrering og lagring av is til innenriks
forbruk og til utforsel. Distriktene omkring Kragero ser
ut til 6 ha vrert forst ute, men virksomheten spreddeseg
raskt vestover og til byene pi begge sider av Christiania{orden. Istrafikken etablerte seg hurtig som en
viktig nreringsveii herredeneomkring f orden: Hurum,
Royken, Asker og Berum pA vestsiden samt Follobygdene Vestby, As, Frogn og Nesodden. Som det
fremgir av beretningen til fogden i 1866 gikk isen fra
Aker hovedsakelig til "hjemlig Forbrug".

i store ishus for senereutskipning. Fra de spedespirer
pi 1840-talletvokste iseksportenkraftig gjennom de
neste tyve 6r for si 6 blomstre for fullt i tiden frem til
1914. Se figur 1. De viktigste mottakerlandenevar
England, Tyskland,Nederland,Frankrike og Danmark,
men norske skuter losset is ogs6 i Middelhavslandene
og faktisk helt sst til Burma!
En virksomhet av et slikt omfang krevde naturligvis et
stort produksjons- og salgsapparat.Storkarer som
grosserere,skipsredereog handelsmennhadde kapital
6 skyte inn og dominerte markedet fullstendig.
Strandsitterneog girdbrukerne, som hadde vrert de
forste til 6 utnytte isen, ble utkonkunert og mitte noye
seg med kontrakter om levering til de profesjonelle
iseksportorene.
Etter fsrste verdenskrig overtok kunstismaskiner og
kjoleskapmer og mer, og eksportenvisnet langsomthen.
Men isdriften fortsatte i mindre milestokk til helt ut pi
1960-tallet, da dette fascinerendekapittel i norsk
arbeidsliv var definitivt over.
,q .
Isskjrering pfl Ostensjovannet
Det var da bryggeriene begynte i kjope is fra
Ostensjovanneti 1860-6reneat istrafikken for alvor kom
i gang i virt omride. Det var grei adkomst og kort vei
til byen. I 1866 fikk lensmannenen klage pi at 100
hesterpasserteover Skoyenjordenehver dag med is til
byen. Vannettilhorte g6rdeneAstensja sondreog nordre,
Oppsal sondre og nordre, Sondre Skoyen, Sondre
Manglerud, Abildso sondre og nordre samt Lille
Langerud.
Saflrtlige eiere ble enige om 6 fordele halve inntekten
mellom seg etter en fastsattnskkel og 6 setteresteninn
, i et isfond som skulle brukes til "gavnlige foranstaltninger av frelles interesse".Istrafikken betydde en
kjrerkommen ekstrainntektpi en tid av ilret da det var
lite il gtrare,spesielt for girdene som ikke hadde noe
srerligskog. Isrettenvar ogsi gjenstandfor kjop og salg.
ChristianiaAktiebryggerikjapte i i 878 sondreOppsals
isrett for hundre kroner 6r1is i ti 6r.
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Fig.L Kilde:Ssr iAker 1982
Eksport
Reidar Brevik har ogsi noen ord om eksporten:

Det serut til at ishandelenetterhvertble konsentrertom
Ssndre Skoyen. Eieren kjopte Oppsals strandrett og
isrett og fikk satt opp flere store ishus pinordostbredden,
" omtrent der Haakon Tveters vei nA kommer ned ved
Ostensjoveien.Her lagretg6rdsfolkeneis for seneresalg,
. resten.kjarte de til byen mens det ennS var skikkelig
vint'erfsre.

Isen ble sk6ret pA tjern og dammer, fraktet pi slede til
solide transportrenner og rutsjet ned til utskipningsanleggene.Der ble isblokkene stuet direkte pA
plassi lasterommeneog isolert med sagfliseller lagret

Da utbyggingen av Oppsal- Godliaomridet og Abildso
skjatfart, ble Ostensjovannetsi forurenset av kloakk
at HelserSdetikke lenger kunne anbefalebruk av isen. I
begynnelsenav 30-6renetok derfor isdriften slutt.
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Barndom ved @stensjovannetfor 85 dr siden
butikken i dag ligger. Jeg besokte Randi Bakkeli for 5
fi vite litt mer om familien Jakobsen pi Magnor. Hun
hadde funnet frem fotoalbum og notater og hadde mye
6 fortelle. Hennes mor var en av Jakobsen-dotrene.
Oppsal Vel ble stiftet i 1904, og malermester Jakobsen
nevnes i vellets 75-6rsberetning som en ivrig forkjemper
for skole, sondagsskoleog kirkelige mster. En av ssnnenetil
Ole Jakobsenfikk ogsi navnet Ole. Han ble fodt i 1908.
Som voksen tok han navnet Bjune etter et girdsnavn i
Vestfold. Han fikk et langt og virksomt liv. Han varutdannet
dekorasjonsmaler.Han var i flere 6r klokker i'Manglerud
menighet og en ivrig menighetsarbeider.Ha,n var ogs6 i
noen 5r kommunalrid i Oslo kommune. Som pensjonistskrev

'Ostensjo-omrddet for snart 60 dr siden. Abildss
gdrd ligger iforgrunnen, vannet til hoyre.
Foto Fjellanger/Wideroe,

han en rekke artikler med emne fra lokalhistorien i
Naboposten.

1948. Oslo Bymuseum.

Ved forrige Arhundreskifte (1900) startet utparselleringen av tomter fra Sondre Oppsal Gird.
"Det vokste frem en hytteby eller en egnehjem-koloni,
den eldste nybyggerkoloni i Aker", stir det i Oslo
Byleksikon. I dag finnes det nesteningen iglen av disse
"h1ttene". Men enkelte hus fra forrige Arhundrekan man
finne: Kvilheim, Kampheim (svrert ombygget) og
Magnor. Sondre Oppsal g6rd ligger fremdeles i
Motbakkene, men ogsi det huset er svrert forandret.
I matrikkelen forAker Herred 1903 finner vi navn pi
mange av nybyggerne. Og i folketellingslisten ser vi at
de fleste var h6ndverkere og funksjonrerer: mobelsnekker, papirskjerer, metallstoper, xylograf, borsemaket, baker, postbud, vognmann, maler -og en og
annen lssarbeider.
Nybygger Ole Jacotrsenpfl Magnor

Mange Oppsalboere husker Ole Bjune. Som ingen annen
kunne han fortelle om "gamle dager". Han dode i2001.

"I bardommens rike: Minner fra Ostensjo"
St Hallvard heter tidsskriftet som utgis av Oslo Byes Vel. I
nr.4/84 fant jeg en artikkel av Ole Bjune som heter "I
barndommensrike: Minner fra Ostensjo". Jeg har fitt lov til
6 klippe fra denne artikkelen:
"I juttedagene for 60- 70 flr siden s6 ikke Ostensjovannetog
omledene omkring stort annerledesut enn i dag. Landskapet
er det samme. Men det vi opplevde var ganske annerledes.
Skoleveien fsrte rundt vannet, enten vi gikk p6Abildss eller
As1ensja.Kanskje haddevi mest moro pi den lange veien til
Abildss. Vi mstte gjeme en stor flokk nede vedAlmedalen,
den mystiske, msrke gamle parken ved Ostensjo gird. Her
lekte vi ofte "indianer og hvit"og slSss om 6 innta selve
"indianerborgen", som var den gamle hule almen.

MalermesterOle Jakobsenvar en av nybyggerne.Han

\,^:^- r

han og kona Annette fikk etter hvert 13 barn. Ole
Jakobsenble fodt i 1864 og dode i 1925. S,T^.:: tlt,
's
aktive idrettsmenn,I OIF jubileumsbok fra 1987stdrdet: "Av den gamle hoppgfengeni Bjart sto familien
Jakobsensterkt' Det var brodreneJakob' Leil, Arvid'.
KFre og Aystein,som alle var aktive pi sammetid.

somhaddeg6ttder.

paMagnor.
bygget
hus
navaerende
4,og .Y;fitfffi.gi::1,il;,:;T";;i::fi::-ffi;il#:
ostmarkieien

Jakobsen-familienvar glupsk etterpremier, og Kire var
den som hentet de fleste". Til huset p6 Magnor horte
uthus - bide fios og 16ve.I falge Jakosensbarnebarn
Randi Bakkeli 16 uthusene omtrent der hvor Rimi-

I dengamlel6venholdt,,Lusekongen,,til.
Emanuelhethan,
o.i"ginulsomlevdeav det han fikk p6 g6rdenerundt om.
"r,
Devols.resahanvarsnill.menviunseneholdtossunna.p6
ostensjogdrdvar de pragerau gurrlgengersom forsynte
,;, ;"'*kten. De holdt til ved en vannpostpi hjornetav
Oppsalveien
og Ostensjoveien
ogble kalt "Vannpostgutta".SA
lengevigikkpiskolenpiAbildsobadetvifratorvanedenfor
Ostensjogird, jenter og gutterpi hver sinesteder.Vi hadde
ikke slik luksussombadebukse.
Moro var det6lopepi den
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gyngende flytetorva. Senere,da vi gikk pA Ostensjo skole
(ipnet i 1918) bygget Oppsal Vel badehus til oss ved
Oppsalbekkensutlop. Om vinteren var det ogsi trafikk. Et
par ganger holdt Aker Travklubb travlop pi isen.
Isskjrering var det hvert 6r. Stor stasvar det ndr vi fikk lov 6
kjore med et islassnedovermot byen. Men pi Etterstadmitte
vi 96 av, det var ikke.lov for smigutter hklare lenger.
Vi fisket bide sommer og vinteq mest mort. Den spiste vi
ikke, det ble kattemat. Men abboren var god hvis den var
stor nok. Gjedda var stor og fin, men om somm€fen smakte
den leire. Det skal vr,re tatt en gjedde i vannet*pi 21 kllo.
Egentlig var fiske og jakt forbeholdt grunneierne. Men det
:
var umulig 6 kontrollere det.
x * l

Isen la seg tidlig om hosten, og en av de fsrste som provde
den var Oskar Mathisen. Han kom for 6 trene. Han hadde
lengdelopsskoytermedlstovler, mens vi hadde gamle
"snabelskoyter" med remmer eller hyssing. Senere frkk vi
skruskoyter.
Snipp-Ma{t*
itj wn$trcJ q*f
ffit* foll*ll lbgr
pd Kttrl Jahsn,
*crdeerl {$
0iqlSlliFrcn*snn"

Det var mange skibakker pi jordene rundt vannet: Vassenga,
Bratta og flere. Nir hopplengdenekom opp i 12 - 15 meter,
da var jubelen hsrbar. Utstyret var enkelt, oftest furuski hjemmelagde- med fettlrersbindinger og strammeapparat.
Vi smurte med parafinvoks eller talglys. Senere hadde vi
storbakke i Skrabbenmed irlie skolerenn.

Ostensjoveienvar hovedvei den gang.Aker Kommune hadde
parafinlykter langs hovedveiene fra 1902 tlI 1916 17.
Lyktetenneren kom med den lille stigen sin hver kveld, og
utp6 natten ble lyktene slukket igjen. Bare i de morkeste
minedene var de tent hele natten.
Det gitk en buss til byen fra Nordby-kafeen og ned til
Etterstad. Den var smal og hoy og gul og ble kalt
"Smorkassa". Det var den enesteforbindelsen til Oslo.

Den gang fantes det originaler. "Johan-Langen" var en av
dem. Han hadde en liten hytte bak en stor stein nede ved
vannet. Vi fikk ikke lov til 6 vrere der, for han hadde lopper
og lus. Han kunne viser, og han sang- srerlig etter en flaske
sl. Utenfor hytta var en liten slette som taterfolgene slo seg
ned p6, og da holdt vi osslangt unna. "Snipp-Moller" bodde

Den ble Spnetav Oslos ordfsrer i september1996, og den
ble en kjempesuksess.Etter utstillingen ble det bevilget
penger til videoopptak for 6 gjore stoffet tilgjengelig ogs6
for de som ikke haddesettutstillingen. En gruppepensjonister
var ansvarlig for kommentarene,og et videoverksted pi
Stovner gjorde opptakene.

Pi flere av disse videofilmene er det opptak med Ole Bjune.
Han forteller om barndomsdagenemed lun humor. En gang
ble han og kameratene knepet av Haakon Tveter mens de
1 stjal turnips. Tveter ble ikke sint, men formante dem om 6
ikke trdkke i 6keren. Etter den opplevelsen var det ikke
spennendelenger 6 kvarle turnips. Ni var det jo lov! Ole

ogsi like ved vannet. Albert Moller var hans rette navn, og
tilnavnet skyldtes at han gikk med en svrert hoy snipp. Han
var utdannetxylograf, men opptridte ogsi p6 Cirkus Norbech
med sine sykkelkunster.
"Breske-Jens"var ogsd en kjent skikkelse.Han vandret til
byen med knipper av brisk og lyng som han solgte til
torgkonene.Om vinteren skar han dunkjevler. Han varsnil!
men ikke akkurat velstelt".

Bjune fortalte ogsi om skoleveien til Abildss skole. Vir og
hsst kunne vannet stige slik at veien ble oversvommet, og
da mitte de minste ungenefraktes over med robit eller beres.
P6Abildso gikk barna fra Oppsal annenhver dag og i atskilte
gutte- og jenteklasser.Men da Asl'ensjo skole ble 6pnet ble
det skole hver dag og blandingsklasser.Landskapet er det
samme som i Ole Bjunes barndom, selv om det ikke finnes
badeliv og vandrende originaler lenger. Ostensjo-vannet
ligger fremdeles som en vakker perle i det gamle
kulturlandskapet.
Takket vrere OstensjovannetsVenner.

Lokalhistorisk utstilling i 1996
I 1996 samarbeidetbydel Ostensjo og Deichmanske
Bibliotek, filial Oppsal, om en stor lokalhistorisk utstilling.

Kilder: St.Hallvard 4/84, samtale med Randi Bakkeli,
videoopplakmed Ole Bjune.
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MinnaWetlesen:
"Husholdningsbog
for ungehusmsdrei By og Bygd"
Fra Minna Wetlesens rrHusholdningsbogfor unge husmsdre i By og Bygd", som fsrste gang kom
ut i 1890,vil vi presenterenoen utdrag som speiler hvordan det var dengang.I tillegg til forordet
har vi funnet frem to kakeoppskrifter.
Det er bare fl prCIye.
Lykke til!

,

Minna Wetlesen

.Sarorb til lge {Splag"
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Karnappmannen
og andreviderverdigheter
fra vdrnare historie- del5
Av Erik Henning Edvardsen

Abildso.gdrd
Vi har tidligere (i artikkelseriens del 2) omtalt"
trelasthandler Christen Brochman som proprietrer og4
byggherre pi Abildso, og dessuten vrert inne p6
hvorledes husvettet Kamappmannen bar seg ad med
brik og stoy og onde varsler nettopp i hans levetid.
Vurdogeret - en skikkelse til livets frelse
Vi har alt vnrt inne pi Karnappmannensrelasjoner til
Abildss som gArdensbeskytter, dvs. som s6kalt
gardvord.Tradisjonenernoksi entydig i sin fremstilling
av at stedets verneSnd tilhorer nyrydningsmannen,
grunnleggerenellerbyggherren.Ingen andreville kunne
innta en slik rolle overfor gSrden enn han som fsrst
gjorde omridet beboelig. I slekt med betegnolsen
gardvord st6r ogsi begrepel vardager eller vardivle.
Vardogeret passer ikke girden, men opptrer som
personlig skytsengelfor enkeltindividet. Vord ogtvar{ '
har sammeordstammeog betyr 'vokter', som vi ogs6
finner i ordene varde, varetekt, oppbevare, vente og
advare.Siste ledd - doger eller- divle synes6 komme
fra germansk- dublia (xvardublia),hvor en etymologisk
settoppfatter v arda geret som et proj isert tankebildeved

at en egenhug lop rundt i menneske-eller dyreham for
6 undersske at det var trygt 6 ferdes i omridet.
Vardogeretkan bide falge i individets fotspor og vere
en forloper som varsler om dets komme. Det hgrer
riktignok til sjeldenheteneat vardagret viser seg, som
regel horer en bare ktrepp i dara og fottrinn et kvarters
tid far mennesketselv viser ses.
I de tilfeller en kan se vardogeret opptrer det helst i
skikkelse av et rovdyr, helst ulv eller bjorn, men ogsA
som padde slik P. Chr. Asbjornsen forteller om i sagnet
om Ekebergkongen.Mindre vanlig, og bare for spesielt
disponible folk, heter det at vardogret viser seg i
mennesketsegen skapelsesom dobbelt-gjenger.t
Spesielt heter det at sandagsfadte barn kunne bli
sensitive for kunnskaper fra det hinsidige, og det var
kjent at Christen Brochman hadde visse supranormale
nidegaver. Om Christen Brochman ble det dessuten
pistitt atvardagerethansvar si sterkt at han ikke alene
forvirret andre, som trodde de nettopp haddetruffet og
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Levnet.>>3
Proprietrer Brochman var imidlertid en
velhavendeog hoyt respektertmann.Han haddenettopp
gjort gjengifte med frskenAnne Margrete Hegermann,
si den skamfulle delen av innledningsritualet som sto
foreskrevet m6tte tjenestejentabare alene.
En av Brochmans husmenn ville etter sigende hevne
overgrepet mot Anne Elisabeth Munch og la seg i
bakhold oppe i Ekebergisen og planla 6 drepe
proprietrren da han returnerte fra sitt arend i
Christiania. I tussmarket bega Brochman seg den
vanlige veien hjem over Vaterlandsbru og Gronlandsleiret, men istedenfor h falge Oslo gate videre
gjennom Gamlebyen og opp til Ekeberg fslte han uro
og valgte ttfalge stien over Akeberget, som forte videre
bakkehellingeneopp mot Ryenbergene.

Etter d ha vandret et stykke pd stien kom en hvit
skikkelse fykende mot ham.
hilst pi ham farhan selv dukket opp fra noyaktig samme
kant, men athan ogsi i blant kunne fil aye ph ogmate
sin egenforgjenger.I selskapmed Christen Brochmans
vardogerkunne til og med andremenneskersvardzgere
bli virksomme og livlige. Det ble nemlig hevdetat om
han var ventet med en flokk innbudte gjester til
jaktselskappi de storeskogeiendommenehan eidehsfie
folk som bodde i omridet hestetramp,hundeglam, rop
og latter forbi husveggenealt i lang tid for Brochman
og de virkelige jegeme innfant seg.
Ifalge en familieanekdotebergetvardagerettil Christen
Brochman livet hans en gang han var pi vei hjem fra et
rerend i Christiania. En av hans husmenn bar nag til
ham for affrerenmed pikenAnne ElisabethMunch. Som
enkemannbesvangretBrochmantjenestejentasi og fikk
en uekte sonn. Barnet ble oppkalt etter faren, men var
svakelig og syk og ble i hast hjemmedopt 4. februar
1756.Allerede19.april sammeitr dadegutten,-bare 3
mineder gammel. Etter 3. Mosebok 12,1-5 ble
barselkvinner sett pi som 'urene' i lang tid etter en
barnefodsel og m6tte gjeninnfores i tempelet.2Ugifte
madre, slik som Anne Elisabeth var, ble bare innledet i
kirken p6 visse betingelser. Selv om kirkeordinansens
bestemmelser
var gjort litt milderepi 1700{allet hadde,
hun ikke kunnet delta i begravelsesseremonienda
kirkegangen forst skjedde 19.mai. Etter visitatsbokatil
Peder Palladius, superintendentenover Sjrelland stift;
som fikk overordentlig stor betydning for alterbokenei
det etterreformatoriskeDanmark-Norge skulle <Skjoger, som snske at indledesefter deresNedkomst (...)
sammenmed deresBolere, i MenighedensNrervrerelse
afbede deres Brode og love Forbedring af deres

Etter A ha vandret et stykke pi stien kom en hvit
skikkelse fykende mot ham. Christen Brochman la da
endaen gang om kursenog slo inn p6 en sti som dreide
tll hayre i retning Oslo bispegird. Han var imidlertid
ikke g6tt langt far den hvite skikkelsen kom farende
mot ham igjen. Dette tok Brochman som et sikkert tegn
pi at det lurte farer.Han snuddefvert om og gikktilbake
til Christiania og ba om 5 fi overnatte hoi sine ferske
svigerforeldre, oberstloytnant Diderik flegermann (d.
1772)og hustruElisabethChristinePe'tdrs,som hadde
oveftatt hansegetbarndomshjemoverst i Prinsensgate.
Christen Brochman brukte tiden godt og ble igjen
oppholdt med forretninger i byen, slik athan forst ved
morkets frembrudd den nestekveld var klar til 6 vandre
hjem til Abildso. NA valgte hanhfalge allfarvei opp til
Ekebergog videre over Ryenfiellene,men her sprang
husmannenfrem og kastet seg over ham med en lang
kniv i hinden. Brochman greide med nsd A holde
husmannenfast inntil noen tilfeldig forbipasserende
kom ham til unnsetninc.
Ffusmannenble arrestert og tilsto under forhorene at
h6n alt den foregiende kveld, da husbondenopprinnelig
var ventetfra byen.haddeliggeti bakhold,og foydetil
at dersom Brochman bare haddekommet som planlagt
ville det ha lyktes ham 6 taham av dage, for i de timer
han forrige dag hadde ligget pA lur hadde det ikke vist
seg en enesteperson i omr6det som kunne vrert ham til
hjelp i basketaket.SenerehaddeBrochman <spurt sin
biskop om synet og fitt det svar, athaningenlunde ville
benektemulighetenav slike varslen. Proprieteren kom
etter dette til 6 betrakte vardogeret sitt som en ren
velsignelse.
BiskopNils Dorph ( 1684-1758)ahaddestitt ved vinduet
den omtalte aften og med egne byne sett en hvit
skikkelsebevegesegmot bispegirden og forsvinne ned
i kjelleren, hvor han dagen etter fant et hvitt gevant
slengt pi gulvet. <Dette tjener jo ikke til 6 styrke troen
pi synetsovematurlighet,>>5
hevdetChristenBrochmans
ssnnedatterssonn,riksarkivar Henrik JorgenHuitfeldtKaas, som mente det kunne vrert en eller annen som
visste om komplottet og onsket 6 skremme oldefaren
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unna den ventendethusmannen. Andre har ment
overfallet slett ikke hadde noen forbindelse med
Brochmans uekte sonn, men at begivenheten fsrst
skjeddenoen 6r senereda den filologisk interesserte
biskop Fredrik Nannestad(1692-1774) hadde overtatt
embetet etter Dorph. Nannestad hadde stor sans for
naturvitenskap og okkulte fenomen, og hans kunnskapstorstfafte tll athan etterhverttilbrakte stadig mer
tid i sitt bibliotek med lesningog studeringerover alle
slags materier. Si omfattende var biskoppens boksamlingat Wilse i sineReise-Jagttagelserholdtdenfrem
som landetsstorstebibliotek; <Stormspaaomkring 9000
og Biskop Nannestadspaa over 10000Bindli>6
Plussen Thllbergs rydning og bebyggelse.'
Christen Brochman hadde bide venner og fiender, og
sant nok var det ogsi mange som kunne takke ham for
sittutkomme.Detmanglet sikkerl ikke dem somkunne
tenke seganonymt 6ppptre som spokelsefor 6 awerge
at han ble myrdet. En av dem var utvilsomt korporal
Erik Torstenseni Skedsmokompani. Han tjente under
regimentssjefHans Selkier(1715- 1785)og fikk flytte
inn i den nylig oppforte husmannsplassen
pATallberget
mellom Abildss og Manglerud. <Jeg Underskrevne
ChristenBrochman,boendepaaAbelsise i Aggers Sogn
vedgaaerherved,at have bevilget saasomieg og herved
bevilger og tillader Corporal Erich Tostensen,ved hr.
Capitain Hans Selkier Landvern Compagnie, til brug
og beboelse Eet stokke Jord, med paastaaendenye
opbygte Huuser under min tilhorende GaardAbelsioe,
nu ved opbyggelse for Talberg kaldet, strrkkende sig
fra OstenssevandetlangsmedLysthuusJordettil grinen
derfra langsMangelbergvejen,til Magnildrud Eiedeele,
og derfra mod deelet over aasenlige nord i Vandet, alt
efter den derom nu staaendeog befindende sirerdesgaard;i. . .l Begireringbefuist.Deis til bekrreftteiseunder
min GaardAbelsiseden 12teNovbr. 1753.
"
,.
-Velredle
Christen Brochman.
Hr. Sorenskriver hr.
AndreasAlbum.>7
Christen Brochmuns urvinger pd Abildss
Fru Karen HansdatterBrochmanvar dsd alleredei l7 54.
I skifteforretningen etter henne, som fant sted 22.
november1755, er det listet opp i alt 6 arveberettigede
barn i alderen 3 til 13 6r: <<KarenHansdatter f g.m.
Christen Brochman Barn
1. Karen 13 aar
2. Anne Chatrine 12 aar

I796).t0Ogs6 de fikk 6 barn.n For 6 forevige sin unge
hustru fikk Christen Brochman en kunstmaler til i lage
et portrett av henne. Dette var langt bedre malt enn de
to han tidligere haddebestilt av den forste hustruen og
seg selv. Dermed ofret han det nye portrettet den
staseligerammen om sitt eget bilde og anskaffetseg
selv eh temmelig prunklos ramme. Slik ble hans eget
kontrafei hengendenoksi stakkarslig og trist mellom
KarensogAnne Margretesportretteri flotte, gullforgylte
rammer.

Gamle Aker kirke. Brochmun var sd velhuvende
at hun ogsd eide en tiendepg?t av kirken og
fungerte som kirkeverge. Tegning av Braag 1795.
Oslo Bymuseum.

Brochman var sA velhavende at han ogs6 eide en
tiendepart av Gamle Akers kirke og fungerte som
kirkeverge. Bide Karen, Christen og Anne Margrete
Brochmanble derfor bisatt i kjelleren under GamleAker
kirke. Ved den storerestau-reringeni 1852ble imidlertid
de tre kistene tatt ut og gravd ned pi kirkegirden.
Det var ingen sonner i Christen Brochmans forste
ekleskap med Karen Hansdatter,si da han selv dsde i
1790 ble det den farstefadte sonnenav nestebarnekull
med Anne Margrete, kaptein Didrik Hegermann
Brochman(8191756-23141828)og hustruMarie Ring
(815 1759-15121836),12
som fikk overtaAbildss med
girden Langerud og husmannsplasseneHolmbraaten,
Ulsrud, Haslefet,Svenskerud,Vinterkjernet,Omsrud og
Tallberget.
<Christen Brochman t g. 1 Karen Brochman t
g. 2 Anne Margrethe Hegermand
Bam

3. Maren Malene l0 ll2 aar

1. Karen

4. JohanneChristiana 9 aar

2.Marthe

5. Jarinne 5 aar

3. Georgine 40 aar

6. Anne Hedewiig 3 aar
Heri medregnetforuten endelobligationer iAbelsoe foi
2400 rdl i Siggerud i Schie for 600 rdl i Siweruud i D"
for 300 rdl.>8Det tilkom hver av barna300 rdl.e
12.desember1755giftet ChristenBrochman segpAn1'tt
med Anne Margrete Hegermann (1512 1724-1215

. 4. Anne Hedevis
5. Diderich Hegermann Brochman
6.Iargen30 aar
7. Christina Elisabet
Brl ca. 22794 rdl Net ca. 18167rdl
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Jacob Aars Sorenskriver udi Aggers Fogderi gior
Witterligt at Aar 1790 den 6de May indfandt jeg mig
tilligemed LensmandenBerthold fNicholail Knoph samt
de 2de Wurderingsmrendog Skifte Vidner PederKierboe
og Elling Kold paa GaardenAbelsse i Aggers herret,
for lat taxere og ordne?] Boet, efter den her den 3. April
sidste aar [...] Doden afg. Christen Brochman [...]
saavidt de icke alderedeere tagne under Behandling at
Registrereog vurdere tllpaafolgende Skifte og Deeling
[...] hans efter ladtes Fnke Mad. Anne Margarete
Brochmanfsdt Hegermand,fhennesbarn og de?]i forste
.lEgteskab[med?] Karen Brochman avlede grrq t...1.
Ved Forretningen var overv&rende Enken*Mad.
Brochman, begge Sonnerne og dateren Jargine
Brochman. Ligesom her Leutnant Diderich Brochman,
af Enken blev anmeldt at vere hendeslaugvrerge.>>13
Diderich Brochmun som godgjorer og velynder
Siden de giftet seg 20. pktober 1784 hadde kaptein
Didrik Brochman og Marie Ring bodd pA Munkerud
gird med sine to barn.la Kaptein Brochman pidro seg
en brokkskadeunder krigen i 1788. Sykdommen tvang
ham seneretil 6 soke avskjed. Han ble dimittert 14.
* oktober 179 1 med 120 rdl. 6rlig i vartepenger.15N6 som
Diderich Brochmans yrkeskarriere som militrer offiser
tok slutt kunne han vie mer av sin tid til jordveien pi
Abildso, og opptridte snart i faget som kunnskapsrik
og dreven bonde.
I uAret 1812, mens deprimerendemeldinger strsmmet
inn til slottsprestClaus PavelspiAkershus festning om
hvorledes kornhosten hadde sl6tt fullstendig feil over
hele Ostlandet, kom landsdelensenesteopploftende
melding fra Diderich Brochman p5 Abildso. pavels
noterer i dagbokafor 18. november i 8 12: <I dennepaa
glredeligeTidender saafattige Tid kan jeg ikke undlade
at optegne,at Capt.Brochman var her i Eftermiddag og
viste mig Havre, indhostet igaar, saator ogkjrernefuld
og i alle Maader ufordrervet, athan vil bruge den til
Sredehavre.Det er altsaaat formode, at de i vor Egn,
"
der have hostet fordrervet Sad, tildeels selv ere Skyld
deri, fordi de, ligesom hine, der fik raat,ubrugeligtHae,
have forhastet sig og ikke oppebiet Torken, som dog
omsiderkom. At opsretteKornhostentil sidsteHalvdeel
afNovernber,synesrigtignok at vrereen betrenkeligSag,
men iaar seerman dog, at de handledeklogest,der gjorde
som Fabius, qui cunctandorestituit rem.>>16
Familien Brochman skal ha vrert en svrert musikalsk
slekt og det var i sistehalvdel av 17O0-talletmye sang
og musikkpiAbildso, men Maries far, sokneprestRingi
i Hobsl fikk likevel overtalt dem"til 6 selgehusorgelet,
kanskje girdens mest avholdte klenodie til Viler kirke,
som s6 sirt trengte til et kirkeorgel.lTDa Norge etter en
lang strid med makthaverne i Kongens'Kobenhavn
omsider fikk opprettet et eget universitet. Etter en viss
famling med hensyn til lokaliseringen, hvor det blant
annet ble sl6tt fremp6 om et universitet knyttet til

bergverksdriftenp6 Kongsberg,ble det 10. april 1812
bestemtat det nye UniversitasRegiaFredeicianaskulle
leggestil Christiania. Det kongelige Selskabfor Norges
Vel satte da i gang en omfattende landsinnsamling,og
Diderich Brochman var raskt ute med i love understottelse:.<Captain Brochman Subscription Norsk
Universitet. Hvorved Brochman forbinder sig aarlig at
give til Universitetet 1 t[on]d[er] havreaf denneG[aar]d.
I Jan. 1811 tingl. 12 Nfovem]br 1813>18
og <Subscriptionaf 1l Juni 1811,thl. 12 November1813af I
T [on] d[e] Havre aarlig til Kr. ania Universitet.>
Nestegang:Skipsforervon Trepkashimmerikepi jord.
Fotnoter
' Se Richard Bergh og Erik Henning
Edvardsen:
Mannen som stoppet hurtigruta. Historier og sagn om
noaiden Johan Kaaven.
Oslo 1990,s. 107f.
2Ann Helene Bolstad Skjelbred:
Uren og hedning. Barselkvinnen i norsk folketradisjon.
Bergen1972,s.32ff.
3 L.J. Bottiger:
Kirkegangskoners Indledels e. Skikkens Historie os
Betydning.Ksbenhavn 1882,s. 53.
aDen stridbareteologenNils Dorph holdt
embetetsom biskop
i Akers stift fra 1738til sin dod.
5 Historien er senere gjenfortalt av
barnebarnet, Didrik
Brochmann (1879-1955),var den som, gjennom utgivelser
av bsker og hefter, har fortjeneste av 6 ha reddet den norske
seilskutesjanti fra glemsel. Diderik Brochmann: Spokeriene
piAbildso og ChristenBrochmann.
Morgenposten nr. 246. Morgenpostens lordagstillegg. 9.
september1939,s. 6.
6 Ole Andreas Overland:
Illustreret Norges Historie
Vpden Afdeling. Kristiania I 89I - I 895, s. t7 69.
7 $tatsarkiveti Oslo. Aker Sorenskriveri.
Pantebok3 (1750-

r761)f. r65a.
8Statsarkiveti Oslo.Aker Skifteprotokoll
nr. 5. (1755-1j58).
Abildso iZs1leAker 175522lIl.FilmHF 659, s.44b.
e Statsarkiveti Oslo. Underretten.Aker
Skifteprotokoll nr. 9.
(1755-ll 58),folio 45a.
10Datter av oberstloytnant Diderik Hegermann
og Christine
ElisabethPeters.
11Diderich Hegermann (819 1156-2314
1828), Jargen(dopt
24/9 1157- dad fsr 1760), Christine Elisabeth (dopt 3ll8
1158-28/ll 1839),Jorgen(lll4 ll60-22/lt tg4t),paul (8/5
1762-ca. 1780) og FriderichWilhelm (dopt t7 18 t7 64 - begr.

3/r 1766).
12Hun var datter av soknepresttil Hobol,
PeterRing (t. 17ll)
og hustru Barbara Marie Hedvig.
13. Stdtsarkiveti Oslo. Aker Skifteprotokoll
nr. 12. (17801792).Abildss i Aste Aker (1790 6/5-17913/10). Film
HF 663-664, folio 573b-584a.3. aprll hadde de samme
takstmennene vrert pi Haslefet, og sammen med eiendommene Siggerud og Siverud ble det en temmelig
omfattende takst som i alt talte hele 22 foliosider.
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la,ChristenWilhelm 'K1se' (5/8 1785-9181843)og Barbara
'Babben',
g. Schnitler(l 5151790-Il5 1829).Begge
Margrete
har ff;Jtsin karakteristikk i Conradine B. Dunker:
Gamle Dage. Erindringer og Tidsbilleder.
Kbh. 1871, s. 346f, som opplyserat 'Kise' lot enhversetning
sluttemed en knisendelatter. 'Kise' var alI som 15 6ring76
tommer (2 meter) hay, og var av den grunn holdt for 6 vrere
uskikket som offiser. For sin flid fikk han ved avskjedigelsen
fenriks grad og tillatelse til i brereuniform.
15Ved folketellingen i 1801 hadde Maria og Diderich
Brochman folgende personerbosatt pi g6rden,foruten deres
1l 6rige datter 'Babben': <Barbra Ring, konens'brordatter.
Christina Sophia Prydz 44, beslektet.Tjenere: Ingor Nielsen
51, Fridrik Andersen 26, Jens Tsrkildsen 20, Gludbisr

Hansdtr. 21, Ane Hansdtr. 29, Mari Haagensdtr. 33, Kari
Pedersdtr.32.> Gudrun Johnson:
Folket i Oslo I 801.
Folketellingen 1. februar I 80 I for Kristiania med forstedene
og Aker og Oslo (Gamlebyen).Oslo 1950,s. 192.
16Ludvig Daae (utg.):
Claus.P avels's Dagboger for Aarene I I I 2- I 8 I 3,
Kristiania1889,s. 93.
17Samuelsen-orgeletfra Abildss gird. Sothona nr.
1998,s. 26f.

18Statsarkiveti Oslo. Underretsprotokoller.
Aker Panteregister6 (1804-1824),
s. 34.
te Staisarkivet i Oslo. Aker Herredskriverembete.
RealregisterI 13. Panteregisterfor Aker Tinglag Nr. 13,
s. 7601a.

I I I I T I I I I I I I - I - I I I I I I - I I - I T I I T I I I I I E I

Sagstuaved Ljanselvainnviet
Tekstog foto: Leif-Dan Birkemoe

Representunter fra kom-munale etuter og frivillige
offisielle dpningen av Sugstua.

orgunisasjoner vur tilstede ved den

Onsdag4. desemberble Sagstuafra begynnelsenav
1800-tallet,rett sst for Skullerudkrysset,6pnet etter
gjenoppbyggingen etter brannen i 2000. @stensjovannets Venner besokte SagstuapA vandretriren i
oktober, men det er fbrst n6 den er ferdig innredet.
Astensjavannets Venner var representert ved den
offisielle Spningensom ble foretatt av kulturbyridAnn
Kathrine Torn6s.Ildsjelen i gjenreisningen,Tor HoltanHartwig, onsket velkommen til de fremmotte representanterfra Oslo kommune, etatene,bydelsforvaltningene og frivillige organisasjoner.Slektninger

av Ole Olsen Sagbakken,den sistefamilien som bodde
her, var ogs6 tilstede. Byr6d Ann Kathrine Tornis
fremhevetat Sagstuavar et bevis pAhva som kan oppn6s
nir alle trekker i samme retning. Hun nevnte verdien
av det biologiske mangfold, kulturen og historien som
her hadde seiret i kampen om forholdet til andre
interesser.
Sagstuaskal forst og fremst benyttes av barn og unge i
skole og barnehage.Sammenmed Sagdammen,den lille
fossenog det fine uteomridet blir Saglokkaet spennende
opplevelses-og lreringssenter.
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Artspresentasjon

Knoppsvane
(Cygnusolof
kkst ogfoto: Audun Brekke

Arten tilhorer ordenen andefugler. I denne ordenen er
svaner, ender og gjess samlet i en egen familie. P5
verdensbasisfinnes det ca. I49 arter i denne familien
fordelt pA 41 slekter. Mye fyder pi at knoppsvanen i
utgangspunktetvar en asiatisk art. Den er satt ut som
parkfugl mangestederi Europa.Romninger og naturlig
spredning har fart frem til dagens relativt store utbredelsesomr6defor faste bestander.
I Sverige hekker knoppsvanenmye lenger nord enn iNorge, men arten i Sverige har 10 ganger stsrre
populasjon enn hos oss. Utbredelsen i Norge strekker
seg langs kystnrereomrider fra Jreren,via Sorlandettil
et stykke opp pe Ostlandet. Bestandsstorrelsener
estimert til 6 vrere ca. 500 par.

bilder blir ofte denne arten gjengitt med halsen senket
ned mot ryggen og vingene loftet opp som seil. Husk at
dette er en trusselpositur,si det kan hendeat fotografen
har vrert litt for nrergiende.
I{ekkebioloqi
Knoppsvanen foretrekker 6 hekke i vegetasjonsrike
omrider i ferskvann eller brakkvann. Som hos en rekke
andre svanearterer det hovedsakelighunnen som ruger
ut eggene, men begge kjonnene hjelper til med
reirbyggingen. Hannen har ogsi mye av ansvaretfor 6
holde inntrengereunna reiret. Hunnen ligger pA reiret i
35 dagn og ungeneer flyvedyktige etter ca.I35 dagn.
Svaner er sosiale dyr utenom hekkesesongenog kan
overvintre i enorme flokker. I Norge er det heller ikke
sjeldenat sm6grupperav knoppsvanerovervintrer langs
kysten. Mange av disse har mat fra menneskersom en
viktig neringskilde. Knoppsvanen er vegetarianer og
trenger ca. 5 kg plantematerialei dognet.
Kilder:
Gyldendals Store Fugleguide, Gyldendal, I 999
Norges DyaCappelen,I 992
Verdens dya Cappelen,I 9B5

Kjennetegn
De aller fleste klarer A gjenkjenne en knoppsvane,ofte
brukt som symbol pi skjonnhet og verdighet, der den
seiler frem med kritthvit {erdrakt.
Nir fugler er pi bakken eller i vannet er knoppsvandn
lett 6 kjenne igjen. I flukt krevqr det litt mer erfaring 6
skille knoppsvanefra sangsvane.
Som en av de tyngste fuglene i landet (11-14 kg) er
dette en stor fugl. Legg merke til den helhvite
fiardrakten, det oransjerodenebb med en svart kul ved Nor sk fugl eatlas,Norsk Ornito logisk forening, I 994
nebbroten.Halsen holdes ofte i en s-formet posisjon, Sveriges
fdglari Sveriges Ornitologiska Fdr-ening, I 990
men den kan ogsi holdes rett, slik som andresvaner.Pi
K ongsfug I en, Univ er si tetsfor Iag et, I 9B3
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PIanter ved Qstensjovannet
Bekkeblomellersoleihov(Calthapalustris)
Tekstogfoto: Astrid Skrindo

Bekkeblom eller soleihov ved Bogerudmyru i 2002.

Over hele landet, ganske langt til fiells, vokser,
bekkeblom. De viktigste kravene den stiller er at
jorda er fuktig og ganskenreringsrik. Sinn sett er
omridene rundt Astensjavannet et yppeilig
voksested.Du har sikkert sett den: De kraftfulle
tuenemed msrkegtsnne blader og knallgule, store
blomster. Blomsten minner om en stor utgave av
bliveis eller hvitveis, noe som er naturlig da de er i
samme familie, soleiefamilien.Like tidlig ute er
ikke bekkeblomen,men denkan begynnei blomstre
alleredei april og blomstringen varer langt utover
sommeren.
Bekkeblomen sprer seg-ved at regndrip er"fsrer
frsene med seg ut i vannet. De flyter,med
vannmasseneved hjelp av et lite luftrom. Si blir de
entenskylt p6land eller spist av endersom tar de
med til et annetvitmarksomride. Nir froene igjen
havner pA land, kan de spire! <Kjrer blomst har
mange navn> stemmerfor denneplanten. Den har

to offisielle navn, bekkeblomog soleihov,i tillegg
til dialektnavnsombekkegull, damgull,myrasoleie,
vasskipe, silkeblomst,trimeltgull og sikkert mange
flere.
I tillegg til at blomsten ble brukt som tegn for
bonden om ulike aktiviteter rundt om i landet, har
den ogs6 vrert benyttet i medisinsk sammenheng.
Den skulle vrereeffektiv mot gulsott, eksem,hoste
og epilepsi. Men jeg advarermot 6 eksperimentere
med dette,da vi ni vet atdener giftig. Ikke engang
kyr beiter denne blomsten. Men glede oss over
blomsterpraktenkan vi, det har sikkert god effekt
pi vir psykiskehelse!
God tur!
Kilder:
Lid, J. & Lid, D. T. 1994. Norskflora. 6. utgdve
ved R. Elven. Det Norske Samlaget,Oslo.
Ryvarden,L. 1993.Norgesplanter I. Fagredaktor
L. Ryvarden.J. W CappelensForlag a.s.
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Den storefiskeutvandringeni 1909
Av AmundKveim
Vann- og avlopsetatenhar i lopet av vinteren
registrertlavt oksygen-nivi i Ostensjovannetog har
vrert bekymret for utviklingen. Dette fenomen er
alvorlig, men imidlertid ikke av ny dato som vi skal
se av artikkelen under. Oksygenmangel har stor
betydning for fiskebestandenei vannet, og det er
sarlig verdt 6 merke seghva tilforsel av oksygenrikt
*
vann fra tillopsbekkenebetyr.
ra

Fiskeritidende 1909 gir en grundig vurdering av
forholdene i Asbnsjovannet, og er i tillegg, ni nesten
100 6r etter, en artig beskrivelse av forholdene her pA
den tiden. Dersom vire lesere er kjent med senere
observasjonerenn de to fiskeutvandringenei 1903 og
1909vil vi gjernehore om det.
Mye er endret siden Huitfeldt-Kaas var ph bessk.
Astetsjabekken er dessverre ikke lenger vannets
naturligeutl ap, idetvarrtet ni ledesned til Alna gjennom
en utsprengt tunnel. Apne r6ker etter kommersiell
isskjrering har vi heller ikke hatt siden 1920-tallet.
Heldigvis finnes her fremdelesb6demort, abbor,karuss
og gjedde. Interessertevil finne mer informasjon om
Ostensjovannetsfiskebestandbl.a. i Age Brabrands
rapport fra 1998 som er lagt ut pA foreningens
hjemmesider.

AstensjavannetsVennerhar lengevrert oppmerksompi
dette forholdet, og har derfor ivret for at vi mi fi en
storre del av nedborsfeltetsvann tilbake i bekkene.Det
er ogsi viktig at bekkene fortrinnsvis fhr gh 6pne og
ikke qom i dag hovedsdklig i ror. En viktig tilfsrsel av
vann til Ostensjovannet er ni kunstig overforing fra
Noklevann via Bogerudmyra. Oslo kommune har sskt
NVE om konsesjonfor i viderefore denneoverforingen,
og henslmettil vannetsoksygennivSbor derfor ufvilsomt Se ogs6 artikkel pA side 12: "Fiskesamfunneti
A stensjav annet: Arts sammensetning$.dominans og
tilleggesvekt.
r,.urderingav artsbegrensendefaktorer".
Harfvig Huitfeldt-Kaas (1867-1941) var i sin tid den
som mer enn noen annen bidro til vitenskapelige
undersskelserog innsikt i ferskvannsfiskerii Norge. Han
skrevbl.a. avhandlingen"Ferskvandsfiskenesutbredelse
og innvandringi Norge" i 1918.Hans artikkel i Norsk

Artikkelen og de tilhorende bildene er hentet fra Norsk
Fiskeritidende 1909, og er gjengitt med velvillig
tillatelse fra "Selskabet for de norske Fiskeriers
fremme".

Hvorforutvandrerfiskenfra Ostensjovannet?
Av Hartvig

Huitfeldt-Kaas

I Slutten af Februar dette Aar (1909, red.anm.)
foregikk der en Masseudvandring af tr'isk fra'
Ostensjovandet i ostre Aker i Nrerheden af Kristiania.
Da saadanFiskeudvandring af Ferskvand er et meget
sjeldent Fenomen, srerlig i vort Land, reiste Nedskriveren heraf ved fsrste Melding om Begivenheden
op til Vandet for at studere Sagenpaa nrermereHold.
Jeg skal i det folgende meddeleResultaterneaf disse
Undersogelser.
Omtrent den 20de begyndte man at se Fisken i stsrre
Mengde i Aflsbselven, fortaltesder,og den 2 I de syntes
Vandringenat kulminere , men ogsaaflere paafolgende
Dage gikk der en Del Fisk ud. Den udvandrendeFisk
bestodhovedsageligaf Mortl, lidt Smaa-abbor
og nogle
faa Gjedder fulgte ogsaa med. Morten forekom i alle
Storrelserfra ca. ll2 Mark (125 g red.anm.)vregtige

;
ned til et Par Tommer lange Yngel. 23de saa Nedskriveren heraf hovedsagelig fingerlange Fiske blive
fangedei Elven og Elveosen.
B etegnelsen "Elv" for Afl sbet fr a Ostensjovandeter for
ovrig ikke ganskekorrekt, en Brek er det, og det en af
de meget smaa. Vandets Nedslagsdistrikt er nemlig
ganske lidet og Vandtillsbet paa denne Tid af Aaret
srerdelesringe, hvilket er en vigtig medvirkendeAarsag
til den fra dette Vand gjentagne Gange iagttagne
Fiskeudvandring,hvajeg nennere skal sogeat paavise
nedenfor.
I 1903 foregik en lignende Fiskemigration gjennem
Aflsbsbrekken,der artedesig aldelespaa sammeMaade
som iaar,ja endogTidspunktetfor Vandringenvar begge
Aarnrestenganskedet samme,nemlig Dageneomkring
20de Februar. Dette kunde lede Tanken hen paa, at
Vandringen skeede i Forplantningsoiemed,men da

-32-

Mortens Forplantning pleier indtrrede fffist ca. 3
Maaneder senerepaa disse Kanter af Landet, var en
saadanAntagelse alligevel usandsynlig.Ved Undersogelsei 1903 af Fiskens Rogn fandt jeg denne saa
lidet udviklet, at der antageligvilde gaaMaanederhen,
for Gydningen vilde finde Sted. Da heller ikke en
Nreringsvandringi dette Tilfalde kunde ansees
sandsynlig - var det rimelig at gjrette paa, at der var
ekseptionelleForholde tilstede, som fik den ellers
flegmatiskeog lidet vandrelystneMort til at begive sig
ud paa Eventyr, hva ogsaaviste sig at vrereTilfreldet.
Forstnogle Ord om, hvorledesselveFiskerietforesikk.

Pris, tror jeg dette Mortefiskeri nrermestmaa karak_
teriseressom et Sporlsfiske,ialfald var den sportslige
Interesseutvilsomt den vigtigste Driv{rer til Fiskeriet
for den storeFlerhedaf Fiskerne.
Jeg skal dernrestkomme tilbage til Aarsagentil denne
pludselig indtraadte Vandrelyst hos Ostensjsfisken.
Blandt de talrige godeRaadogAnvisningertil en bedst
mulig Udnyttelseaf Fiskeriet i Ferskvandene,som de
tyske Fiskerihaandbagerindeholder,finder man gjerne
altid ogsaaet Kapitel, der behandler,hvorledesman skal
undgaa Ulemperne ved Luftmangel eller rettere sagt
Surstofmangelunder Isen i Fiskedamme og mindre
Vande,med Beskrivelseaf hvorledesdennegiver sig
tilkjende paa DammenesFiskebestand.Fiskene sees
nemlig svommeurolig omkring tat underIsen,oplyses
der,og samlersig i storeStim omkringAabningeri Isen
for at snappeLuft ved Overfladenellerved de surstofrige
Brekketilsig.Findesder intet eller kun yderstringe Tillob
og heller ikke Huller i Isen, skal man ved Vaarens
Indtrrden, naar Isen smelter,hyppig finde en stor Del
afVandetsFiskebestanddrivendedod i Overfladen,ja,
paa en Vinter kan heleFiskebestanden
i et mindre Vand
uddo paa denneMaade.

Da Morten temmelig hurtig fordelte sig ned over
Aflobsbrkken, frembod der sig med en Gang et
vidstrakt Fangstfeltfor de talrige fremmodte Fiskere.
Blandt disse fandtes alle Aldere reprrsenterede;
hovedmrengdenvar dog Gutter, de fleste vistnok
hjemmehorendepaa det nrrliggende Kampen. De
Fangstapparater,
som de medbragte,var hoist primitive;
oftestanvendtesHove af Srekkestrie,
andrebrugteOser
og Botter, ja en hel Del Fisk blev taget med bare
Hrnderne. Alligevel var Fangstudbyttet,serlig den
21de, storartet i kvantitative Henseende,idet der
angivelig opfiskedesflere Hestelasmed Mort. I 1903
skulde der ifolge en Avisnotis vere opfisket endog20
Tonder.Dette er vel en betydelig Overdrivelse,omend Sammenlignerman nu denneBeskrivelsemed Forhol_
Udbftet vel gikk op til mange Tonder. (l tonne utgjar deneunder Fiskeudvandringerneaf Astensjavandet,vil
man bemrerkeioinefaldendeLighedspunkter.I 1903
ca. lI6 liter.Red.anm.)
berettesder saaledesom, hvorledesFisken i Ostensjo_
vandeti stor Mangde saaessamlesig omkring Raakeme
En af de bedsteFangslpladseiaar var Elveosen;der holdt i Isen,hvor manholdt paaat sageIs.
Jadethrndte endog
"Storfiskerne" til, fortaltes der, dog fiskedesder ofte flere Gange, at den var saa
nargaaende,at Issagerle
bra lrengerenedei Elven ogsaa,naar der nu og da kom underArbeidet kom til at slaaden
i hjel med Sagen.
en stor Stim nedover,eller naar Isen blev
paa
fiernet
Steder,hvor Fisken havdesamletsig op i Mrengde.
EnhvidereangivesSurstofmangeleni Tyskland srerlig
at optrredei grunde Vande med rig Vegetationog ringe
Tillsb, ligesaai Damme med ringe Tillsb, og grunde
og derfor vegetationsrigeer jo Fiskedammenenrsten
altid. Og netop dissehydrografiskeForholdebesidder
ogsaaOstensjovandet.Det er overmaadegrundt, kun
faa Meter dybt; over store Strrkninger stoderIssagerne
stadigSageni den blode Gormebund.Og som alle Vande
med ganskeringe Dybde og Gormebunder det meget
vegetationsrigt;Siv og Stargrasseesselv om Vinteren
paa de fleste Stederlangs Strandbredderne;
enhvidere
har det, som foran nrevnt, meget ringe Tillob.
Jeggjrettedederfor ogsaastraksved forsteMeddelelse
om Fiskeudvandringeni 1903 paa, at det var Sur_
stofmangel,som bevirkedeFiskens ilsomme Flugt ud
afVandet.Aarsagenfikjeg dog ikke den gangAnledning
til sikkert at konstatere,da et sterkt Regnveir, Natten
Fig. 1.Mortefiskere.En af "Storfiskeme,'vedElveosen. far jeg kom did op, helt forandrede Situationen, idet
der med Regnvandettilfortes VandetsOverfladelag en
Da Morten er anssetfor en lidet vrerdifuld Fiskesort, Mrengde Surstof. Hvorfor saadanne
grunde, vege_
som er vanskelig at faa afsattil en nogenlundeantagelig tationsrige Vande er sarlig udsatte for
at komme til at
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lide af Surstofmangel fbrklares paa falgende Maade.
Naar Vandet om Hssten afkjoles til henimod 0", og et
Isdrekkelregger sig over Vandfladen,vil Strenglemeaf
de i Vandet voksende Planter som allerede nogen Tid i
Forveien er begyndt at visne, ved sin fortsatte
Bortraadnenforbruge en stor Del af VandetsSurstof;jo
flere Planter der findes i Forhold til Vandets Kubikindhold, des hurtigere synker selvfolgelig Vandets
Surstofgehalt.Da dette ingen Adgang har til at optage
nyt Surstof fra Luften, idet Isen afskjrererForbindelsen
med det ovenforverende Luftlag, vil dets Surstofgehalt
hurtig aftage,indtil Fisken i de mest utreredeTilfrelde
kvreles. Kun et noget betydeligere Tillob kan dfhjrelpe
Mangelen. Hvis man kunde studereFiskensVandringer
gjennem Isen i saadanneVande, vilde marl efter al
Sandsynlighedfinde alle Tillobene omkransedeaf hver
sin store Fiskestim. For dem, der vil drive Fiske under
Isen i Vande,som man kan mistenke for Surstofmangel,
vil jeg derfor af theorqtiske Grunde anbefale, at sbge
Fisken ved Tillobene.

Fisken faretruende ringe Surstofgehalt vil dog
oieblikkelig blive aabenbar.DasaadanSurstofmangeli
vore Vande som nrevnt er en mere sjelden Foreteelse,
og da den til Bestemmelsennodvendige Farveskalaer
vanskelig at faa Tag i, den maa ialfald forskrives fra
Udlandet, finder jeg en n&rmere Beskrivelse af
Apparaterneog deresAnvendelsefor overflodig. Skulde
nogen aligevel snske at srettesig n&rrnere ind i Sagen,
skal jeg henvise dem til SvenskFiskeritidende1903,
Side65, ellerAllgemeineFischerei-Zeittng1902,Side
409, hvorApparaterne og deresBehandling er naiagtig
beskrevet.
For at faa en helt noiagtig Bestemmelseaf Surstofgehalteni @stensjav andetved Fiskeudvandringeniaar,
udtog jeg med storsteForsigtighed for ikke at faaLuft
tilblandet i Vandet en Prsve paa en Seltersvandflaske
(absolut fuld), hvis Surstofmrngde Hr. Stadskemiker
atvme2.l5 cm3pr. Liter,altsaa
Dr. Schmelckbestemte
megetnrerGrrensenfor det Minimum, hvormed de mest
amtaaligeFiske kan leve.

Det vil vrere let forstaaeligt, at Vande med relativt stort
Tillsb og hurtig Vandfornyelseer megetgunstigeremed
Jeg anser det derfor for bevist, at Aarsagen til
Hensyn til Surstoffornyelsenom Vinteren, end Vande
Fiskeudvandringernei OstensjovandefeiiSurstofmangel
med relatir.t ringe Tillob. Ligesaa indlysende er det, at
i Vandet.
de noget dybere Vande er gunstigere stillede end de
ganskegrunde,baadefordi de har et mindre Bundareal,
hvor Vegetationener rig - Bundvegetationener nemlig
i overveiende Del bunden til de ganske grunde, kun
nogle faa Meter dybe Partier - og fordi disse Vandes
Kubikindhold i Forhold til Arealet en storre end de
grunde Vandes,d.v.s. de har i Forhold til sit Areal en
store Surstofmrengdeat afgive til Forraadnelsesprocessernei Vandet, hvorfor de ikke saalet slipper op
paa denne Nodvendighedsartikel for Fiskens Aandeproces.
Den almindelige Surstofmangde i friskt Ferskvand
pleier om Vinteren at vrete 7-8 cm3 pr. Liter. Naar
Gehaltenned til 1.5 cm3,dar alleredede mest amtaalige
Fiske, som f. Eks. Orret, af Kvrelning. Rigtig seiglivede
Fiske, som Karper, dar farst,naar Surstofmrengdengaar
ned til0.5 cm3pr. Liter.
For at faa bragt paa det rene, om Aarsagen til
Fiskeudvandringen fra Ostensjsvandet virkelig var
Surstofmangel, foretog jeg paa Stedet en forelopig
Bestemmelse af Surstofgehalten ved Hjrelp af den
Winklerske Metode, hvilken viste, at Vandet var
paafaldendesurstoffattig. Til Undersogelsenanvendtes
nogleApparater,som er konstrueredeaf ProfessorBruno
'
Hofer i Miinchen til Brug for Fiskere og Fiskevandseiere. Med disse Apparater kan Surstofgehalten
bestemmespaa Stedet og i lobet af faa Minuter, men
paa Grund af Apparatemes primitive Beskaffenhed
bliver Bestemmelsen ikke srrdeles naiagtig. En for

Fis. 2. Mortefiskerenedeved Brekken

Det synessom om Surstofmangeli Ostensjovandetmed
paafolgende Fiskeudvandring fortrinsvis indtrreder i
snefattige og idetheletaget nedborsfattige Vintre. Da
Fisken gikk ud i 1903 var der ingen Sne paa Isen og
iaar kun et gansketyndt Lag. At Snemangelvil kunne
medfore Virkninger i ovennrevnteRetning, finder jeg
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for ovrig meget rimelig, da Barfrost jo i hoi Grad
hcmmer Vandets frie Lab over Jordbunden; de aller
mindsteVandlsb fryser gjernehelt igjen, og de lidt storre
gaarofte over i bareIssvul.Altsaa medforerSnebarhed
om Vinteren en betragteligTilbagegangi Mrngden af
Vand gjennemTillobeneog derigjennempaaMrngden
af tllfsrt Surstof.

Selsmyrenei Gudbrandsdalen,forstaarde Nnrboende
endog at nyttiggjare sig den aarlig indtrcdende
Surstofmangel, idet den giver Anledning til et
eiendommeligFiskeri. De hydrografiskeForholdepaa
Stedeter folgende: Under almindelig Sommervandstand
gaarLaagetop i ljernet. ArceEn i Laagen gaar da med
og bliver i ljernet hele Sommeren igjennem for at
fraadse i det rige Liv af Smaadyr, som det vegetaSom foran nrvnt er Surstofmangeli vore Ferskvandei tionsrige grunde Tjern producerer. Naar Laagen
en saa fremtrredendeGrad, at den er til merkbar Gene Senhostesigjen falder afbrydesForbindelsen,og Tjernet
for Fiskene, vistnok en mindre hyppig Foreteelse. mister sit enesteTillob (egentlig kombineret Til- og
Aarsagenhertil er vistnok den,at vore Vandegjennem- Aflob). StraksIsen har lagt sig, pleier Surstofmangelen
gaaendeer enten relativt dybe eller relativt rige paa at vise sine Virkninger, Fisken dor oieblikkelig, flyder
Tillob. Hvor dissegunstigehydrografiskeForholdeikke op og fryserfast i dettynde Islag.DetteForholdkjender
er tilstede, optrrder der nok Surstofmangelmed de Nrrboende vel til, hvorfor de, straks Isen baerer,
paafolgendeUddoenaf Fiskeni forskjelligeDele afvorl begiver sig du paa den med Okser og hugger Isen los,
som de finder fuldt tjenlig til Menneskefode.Dette
Land ogsaa,srrlig i Tjern og Smaavande,saavel i
Lavlandet som tilfields. De i vedkommendeVandes originale "Isfiske" gjentagersig Aar efterAar.
Fiskeriforholdenarmest interesserede
syneseftermine
Erfaringer dog nrestenaldrig at have Begreb om den Tilslut vil jeg ikke undladeat gare opmrerksompaa,at
egentligeAarsagtil at Fisken dor bort.
det i de tysketil delsogsaai svenskeFiskerihaandboger
givne Raad, at hugge Huller i Isen for at hindre
Jegkjendersaaledesen Rrkke med smaagrundeTjern Surstofmangeleni at optrrede eller at svrekke dens
og Smaavandebeliggendenrer Toppenaf Fjeldhoider skadeligeVirkninger paa Fisken, efter Forholdene i
eller paa andre Steder hvor Tillobet paa Grund af Ostensjovandetat domme synes at vere af tvilsom
Terrenforholdene nodvendigvis maa v&re meget ringe Verd. Thi saaveli 1903som iaar var der storeRaakeri
ialfald om Vinteren, hvor Fisk gjentagne Gange er Isen efter Isskjaringen og det i forskjellige Dele af
forsogt indsat,men hvor den efter en eller et Par Vintres Vandet,og disseRaakerhavde,daUdvandringernefandt
Forlob atter er forsvunden.I disseTilfalde er det efter Sted,alleredeveret holdt aabnei flere Uger.
'En paa Ostlandetmeget almindelig Indsjofisk
al SandsynlighedSurstofmangelom Vinteren, som har
(Leuciscusrutilus).
ledet til de ugunstige Resultater af Fiskeudplantningerne. Ja i et saadantlidet Tjern, der ligger paa
- - I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I I I

Byggefelt

I sluttenavfebruar
komdet
pdplassetskiltsorumeddeltebygging
av30boliger
pd denregulerte
tomten
mellom
Joranstien
og0stensjoveien.
I sluttenavfebruar
komdet
pdplasset skiltsommeddeltebygging
av30boliger
pd denregulerte
tomten
mellom
Jsranstien
ogAstensjoveien.
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En av landets mest hanebrytendebiologer:

Robert Coilett(1842- 1913)
Av: Finn A. Gulbrandsen
Fumiliemessig hadde Robert Collett solid forankring.
Moren, forfutter Camills Collett, faren jussprofess or Peter
Jonas Collett. Morfuren var Nicolui Wergelund, prest og
medlem av Eidsvollsforsamlingen i 1814. Henrik
Wergelund var huns onkel. Robert Collett vul dermed
nesten forpliktet til d sette spor etter seg.
Robert ble fsdt 2. desember1842. Moren, Camilla Collett,
skriver i en av sine boker 0m sonnen:
"Allerede som ganske liden rsbede sig hos ham denne
inderlige glrede i og saqs for naturen, der endnu er en af
hanssterkesteimpulser.Denneghde gav sig isrertilkjende,
naar han om sommeren gjorde sine ture op til bedstefaders
gaard (Eidsvold Prestegaard).Jeg ser ham endnu st6 i den
dybe eng i en slags stille henrykkelse,medensden hvide
hundekjreks og et flor af smorblomster slog op i hans lyse
hoved; hvor ghdestraalende kunde han komme styftende
med en tarvelig blomst eller nogle riktig afskyeligeinsekter
i sin lille daase."

Robert Collett (1842- 1913)
Da Robert var 9 in gammel dsde faren. Familien ble splittet
og han ble adoptert av sin onkel Johan Chr. Collett i
Christiania. Familien flyttet til Lillehammer da Robert var
12 2n gammel
I Lillehammer ble han venn med Even Anthon Thomas
Landmark (1842-1931) senere jurist og fremragende
fuglekjenner. Som skolekameraterfikk de et naertvennskap
som varte livet igjennom. Kameraten bidro i stor grad til
Colletts senereornitoloeiskearbeider.

Allerede i 15-6rsalderen"var der et skjer av videnskabelighet" i det han arbeidet med - han forte nayaktig
dagbok over alle observasjoner.Pi denne tiden dro de to
vennene pi en fottur i Landmarks hjemtrakter, Sogn og
Sunnfjord. Dette var Colletts fsrste mste med vestlandsnaturen.Her fant han nye plantearter som han gledet
segover.Botanikk varjo hansforstelidenskap.

fuene i og ved Mjosbyen stimulertehansmedfodtenatursans
i en slik grad at den ble bestemmendefor fremtiden. Etter
fem 6r pi Lillehammer flyttet familien tilbake til hovedstaden,men flere ganger som eldre besokte han igjen sine
ungdomstrakter som kom til h bety si mye for ham. Vel
tilbake i Christianiable han elev pi Nissen skole. Her ble
hans interessefeltutvidet til insekter og fugler.
Fra jus til zoologi
Etter artium i 1861 startethan med jusstudier fordi utsiktene
dl e fe et arbeide med zoologi/botanikk var minimale. Han
haddeliten interessefor lover ogparagrafer.Iflg. Landmark

som ogsi ble Colletts studiekamerat,sokte han til skogs,
"fuglene frengslet fuldstrendig hans interesser".

Z o o l o g i s k m u s e u m .s o m d e n g a n g 1 6 i e n a v u n i v e r sitetsbygningenei sentrum, fikk daglig bessk av den unge
C o l l e t t . H e r h a d d e h a n i n t e r e s s a n t et i m e r h o s z o o logiprofessorenHalvor H. Rasch.
Allerede i 1864 hadde han lagt fram sitt fsrste storre
-zoologiske
arbeid; "Oversigt af Christiania Omegns
''ornithologiske Fauna", en studie pi ikke mindre enn 225
sider.

Her presenterer han ogsi en oversikt over ornitologisk
forskning i Norge frem til da. Skriftet illustrerer hans
grundighet, sansfor detaljer og stil.

Sommeren samme 6r fikk han et beskjedent stipend til en
zoologisk-botaniskundersskelsei fi ellene i Gudbrandsdalen
og Dovre. Aret etter ble en liknende undersskelsegjort pA
Hvaler. Helt fra studietidenga han ut populrrartikler til aviser
og blader.
I 1868gikk han opp til juridisk eksamenetter i ha sprenglest.
Han ble syk under lesingen,si eksamensresultatet
ble dirlig.
Han forlotjusen, og zoologienopptok all hanstid
Zoologen Collett
I 1870 begyntehan som assistentfor professorRasch.Fire
6r senereble han tilsatt i en konservatorstilling. Etter noen
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6r som universitetsstipendiat
ble han professori 1885.Med
Colletts store arbeidskapasitetble det virkelig fart i sakene
pi Zoologisk museum. Hver sommer foretok Collett
studiereiserrundt om i landet, samlet inn materiale og data
om Norges virveldyr. Museets samlinger ble systematisert,
han korresponderte med personer som bidro med opplysninger, og han holdt forelesninger.Samtidig foftsatte han
sin store produksjon av litterer karakter s6 vel av
vitenskapelig som populer art.

I over 150storreog mindreavhandlingerog artikler la han
fram sin viten om landets fauna. Folgelig skyldtes mye av
datidenskunnskap om landetshoyerestiende dyreliv denne
personensutrettelige innsats.Neppe noen spesialisti verden
kjente sitt lands virvelfauna sAgrundig som han, ble det sagt.

Ostensjovannet
Den ornitologiske forskning brakte han ogsi til Ostensjovannet. Pi et senere tidspunkt vet vi at han her bl. a.
observertehubro.

I 1875 fikk han Kronprinsens gullmedalje for et stsrre arbeide
om norske edderkopper.Men det var fuglene som hele livet
gjennom var hans hovedinteresse.Norges fugleverden ble
behorig behandleti en seriearbeideri 6rene1868

1894.

Til tross for sin store litterrere produksjon greidde han til
stadighet i komme seg rundt i landet og ut i naturen. Hans
"falkeblikk" iakttok 40-50 nye fugleafter for landet slik at
antall observerte arter i Norse yar aa. 300 ved hans dsd i

til lov om fredning.Lov om naturfredningav 1910 bygdepi
h ta vare pA naturvitenskapelige og historiske interesserpi
bakgrunn av okningen i naturinngrepenesomfang. I de fleste
av Colletts leveir var det premiering for 6 felle rovfugl. Ofte
ble det utbetalt penger for 6 skyte feil art. Collett utarbeidet i
1882 "De i Norge prremieverdige Rovfugle og deres
kjennetegn" for 6 gjore forholdene bedre.
Det er rimelig h anta at disse pionerlanker innen natulveffr
neppe hadde fitt gjennomslag uten Colletts mange
populariserte artikler som gjennom blader og tidsskrifter
Spnet menigmannens og politikernes oyne for natur og
fugleliv. Han blir kalt Norges forste fuglefotograf, og i
"Fugleliv i det arktiske Norge" (oversatt til tysk og engelsk)
og "Dyreliv i det nordlige Norge" kommer hans evner til 6
formidle kunnskapenog hans flotte, kunstneriskefotografier
tydelig fram.

Overfor studentene skal han ha vatt den rene kateterforeleser, men med en fengslende formidlingsevne nir han
kom inn pi sine yndlingsdyr. Han var heller ikke glad i 6 ha
med seg store grupper studenterpd ekskursjon da han synes
varsom framferd og stillhet i naturen
var fsrste bud. En og annen sfudent vir heldig og fikk bli
med "mesteren" ut i terrenset.

Collefts store og verdifulle fagbibliotek ble testamenterttil
Zoologisk museum.
En stor del av hans midler utgar i dag et legat som brrer
navnet hans og administreresav Universitetet i Oslo.

Landmark, Colletts venn gjennom nar sagthele livet, beskrev
ham som umitelig flittig. Han arbeidet raskt og effektir.t.
Det var som arbeidet var en hvile, og hvilen et nodvendig
onde.

1913.

"Norges Hvirveldyrt'
Fra 1882 bestyrte hanZoologisk museum sammen med
marin-zoologen Georg O. Sars. Fire 6r senere var Collett
bestyreralene.
Vel vitende om at Colletts kjreremuseumvar kommet i meget
god orden,kunne han fi ro til 6 fullfore sitt livsverk "Norges
Hvirveldyr", et monumentalprosjekt planlagt pi 7 bind
bygget pi mange av hans publi-kasjoner. Etter kha fullfsrt
arbeidet om pattedyr ble han revet bort. Andre fullforte
verket.

Naturverner og formidler
Omkring forrige Arhundreskiftet(1900) ble beveren fredet
gjennomjaktloven. Bestandenvar minimal. Collett, som ogs6
var beverspesialist,hadde en klar pivirkning til naturvernholdningen som 16 bak vedtaket. Rddyr, svaner og"
rapphonsble ogsi beskyttet av nevnte lov.

Selve gjennombruddetfor naturverntankenkom noe senere,
og selvsagtvar Collett med i komit6en som la fram forslag

I Norsk Ornitologisk Forenings jubileumshefte i 1982
oppsummerer ornitologen Geir Hardeng folgende om
biologen Robert Collett:

"For ettertiden blir Collett stiende som en banebryter. Han
hevet kunnskapsniviet enormt, bygde opp virvelsamlingen
ved Zoologisk museum og hadde en egen evne til i ni den
interessertegjennom korre-spondanse,biologiske grupper og
populaereartikler med naturbilder. I sannhet et vidt spekter
og en eventyrlig arbeidskapasitetgjennom et halr,'t hundre
6r. Arene fra 1864 til l92l med "Norges Fugle" kan betegnes
som ColletQeriodeni norsk ornitologi."
Artikkelen bygger ph Robert Collett (1842 - 1913) en
banebryter i norsk ornitologi, av Geir Hardeng - Norsk
Ornitologisk Forenings jubileumshefte fra 1982 samt
opplysninger fra Aschehougskonversasjonsleksikon1969og
"Fuglerapport fra Zstersjavannet 1978", Oslo helserid.
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Karl 72.s hule og Anna Colbjarnsdatter
Frafelttoget til Karl 12. i murs 1716 og noen lokalhistoriske betruktninger
Tekstogfoto: Leif-Dan Birkemoe
Illustrasjonene av Andreas Hauge gjengis etter
tillatelsefra AschehougsForlag
Pd vestsiden av Ostensjovannet rettfor tuweien stiger bratt opp mot Tullberget ligger det en stor stein
tett inntilliellveggen. Bak steinen er det en,'kloft ifiellet. Omrddet bak steinen og klaften ifieltet kalles
Kurl 12.s hale. Betegnelsen "hale" er vel noe upresist, men det er hva historien beretten

Karl 12.s hule ligger til venstre buk den store steinen rettfor tuweien stiger opp mot Tallberget
I monografien til Haakon Tveter fra 1925 kan vi lese:
"I den bratte Tallberaaser en stor kloft, som g5r under
navn av Carl XIIs hule, skjont visstnok uten historisk
grund; i den bratte fiellvreg har Taarnfalken i mange
aar hatt rede og i mine guttedagebemrektigedesenere
generalOle Hansenog jeg os eggene ved hjrelp av en
lang stangmed jernose i den ene ende fra den motsatte
side av kloften. Det var jo en begivenhet for os gutter,
som ivrige regsamlere."
Riksantikvar Hany Fett skriver i 1951: 'Noen kaller
plassenfor Karl XIIs hule, et navn skal den ha. Riktigere
er det nok 6 kalle den "Sofus pi flAtens"hule, men det
er ikke fullt si fint." Hvordan kan navnet Karl 12.shule

ha oppst6tt? Har Karl 72. eller noen av hanskarolinere
vrerl her?
Karl 12.sfelttog i 1716
Rundt Oslo er det en rekke steder "fotspor" eller
minnemarkeringeretter Karl 12. og hans karolinske
dragonerunder felttoget mot Christiania og forsoket pA
5 inntaAkershusfestningi mars 1716.Det er nok, slik
Harry Fett skriver, kanskje litt "fint" 5 kunne knytte
''svenskekongens
navn til et lokalt sted.
Karl l2.s to siste felttog var i virkelighetensluttenpi
Den storenordiskekrig (1700-1721) ogphdet svenske
hegemoni i @stersjaen.For Norges vedkommende
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almegruppe pi 3000 mann under ledelse av kongen
selv skulle bryte inn i Norge fra Vrirmland. En annen
gruppepA4000 mannunder generalloytnantCarl Gustav
Morner skulle trenge inn fra Dalsland. Ved en
knipetangsmansverville s6 de to styrkene omringe
Christiania og erobreden norskehovedstaden.En tredje
og mindre styrke hadde til oppgave 6 sorge for
kommunikasjonenemed Sverige over Svinesund.
Den 8. mars 1716 krysset svenskeneriksgrensenved
Viirmland. I Holand kom det til kamp med norske
styrker som ble nedkjempet.Men et kraftig snovrerover
hele Ostlandet hindret svenskenesvidere fremrykning
Buk steinen er det en klaft i ftellet o8 en vtss
og verdifull tid gikk tapt. Overaskelsesmomentetsom
hulestemning skapes
var en del av strategien, ble dermed sterkt redusert.
betyddede svenskeangrepenei 1716og 17 18 noe mer. General Morner ignorerte Fredriksten og Fredrikstad
Det helhjertedenorske forsvaretkom indirekte til h ave festninger og marsjerte mot Christiania. Men for
stor innflytelsepi Norgespolitiske historie.Trusselen kongens armegruppe skulle forsinkelsen og et sterkt
fra den mektige svenskekrigsmaktenskaptei 1716 en norsk forsvar pi BakAsskanseved Ellingsrud 14. mars
spontanog ekte norskpatriotisme. Vi skal, pAbakgrunn gare atKarl12. endret sine planer og marsjertemot
av at hulens navn som mA gi langt tilbake i tid, prove 6 Moss for der 6 forene sin armegruppemed M<irners.
sannsynliggjsre at noen av kongens dragoner virkelig
kan ha vrert ved Ostensisvanneti mars 1716.
Om morgenenden 16.mars gikk Karl"12.sarmegruppe
Om Karl 12. er det skrevet mye, men det er begrenset
hva som fortellesom felttogeti1716.I1992 komboken
"Nordens Love, Karl 12. i Norge" skrevet av Alf E.
Bjerke. Han er spesialistpi Den store nordiske krig og
er forholdsvis detaljert i beskrivelsenav de bevegelser
BAKASEN

over isenphAyeren og marsjertesar'overmot Enebakk
og Spydeberg.Den 18. mars ankom angrepsstyrken
Holen der kongen motte Morner. Den samledesvenske
hreren marsjerte videre mot Christiania, farst pi den
Fredrikshaldske kongevei. Natten 20. tll 21. mars
overnattetkongen pA prestegirden ved As. For i unngi
oppsatte sperringer p6 landeveien marsjerte armeen i
stedet pi den islagte Bunnefiorden mot Christiania.
Akershus festning og Christiania dukket opp ved
rniddagstider21. mars 1716 og om morgenenden22.
mars red Karl12. med sin stab inn i en nestenfolketom
by for 6 finne et hus til hovedkvarter. Det fant han i
'Vognmannsgaten
i Vaterland, omtrent der Radisson
'SAS-hotellet
ligger i dag. De fleste innbyggerne i
Christiania hadde flyktet ut av byen og Akershus
festning var klar til kamp med en garnison forsterket til
3000 mann.

l.R.s'rA,D

Svenskenepd marsj
OStmarka og Plankeveien - en mulig rekogno-

Pd grunn uv den sterke motstunden ved Baids ' 'seringsrute
md Karl 12. foreta en omgdende bevegelsemot
Etterretning spilte et vesentlig bidrag b6de pA norsk og
Christiania.
den svenskeanneenvalgteunderangrepetpAChristiania.Angrepsplanen
for 1716-felttogetbyggetph at en

svenskside.De svenskearmetroppenes
bevegelsermot
Oslo ble overviket av norskemilitrere skiloperpatruljer.
Svenskenevar imidlertid ikke utrustet med ski os var
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derfor i storre grad ovhengig av veier og stier.
Beretningene fra felttoget viser forbausendegodt
kjennskaptil hvilke hindringer svenskeneventet segfra
norsk side. Svenskenevisste at det ved innfartsveiene
til Christiania var anlagt en serie skanserfor 6 hindre
eller sinke en fiende i marsjenmot byen og festningen.
En slik skanse16ogs6 i syd - Stensrudved Enebakkveien. BakAs skanserligger ca. 3 km nord for Nordre
Elviga. Den gamle veien fra Enebakktil Oslo gikk pi
den tiden til Ellingsrud og Stromsveienog derfra videre
til Christiania. Man kan derfor ikke se bort ifra at
rekognoseringspatruljerhar gitt pi isen b6de over
Nordre og Sondre Elv6ga. PlassenSkytten,.$engang
under Losby, var bebodd og kan derfor ha vart i
nrerkontakt med karolineme.
Tradisjonenforteller at Karl l2.s soldaterskal ha vert
pA Guldsmedenog at det kom til strid her. Finfallisen
rett nord for Guldsmeden skal av enkelte vare tolket
som"fiendefallSsen".Sigurd Senjetrekker i sin bok om
Astmarka ogs6inn historiene om funn av kanonkule og
en svensk uniformsknapp. Kan det ha vrert en trefning
mellom en norsk og en svenskrekognoseringspatnrlje?
En gressvoll pi Skytten skal en gang ha b6ret navnet
Svenskesletta.Og om ikke dette er nok 96r en av
historiene om bautaen pA Spinneren ut p6 at den skal
vrerereist av Karl 12.smenn.

fantasi, men vi kan ikke helt se bort ifra dette som
mulige historiskehendelser.
Karolinere ved Ostensjovannet?
Selv om hovedveieni 1716 gikk over Ellingsrud var
det gode veifar ogs6 vestoverfra Elviga mot Noklevann, Ostensjovannetog videre ned til Christiania. Vi
kan derfor tenke oss at patruljen fra Karl 12.s arme
bevegetsegover Ostensjovannet.
Dragonenevar trolig
klar over at kom de opp pi hoyden nordvest for vannet
ville det ikke vrerenoen naturlig skjuleplassfor de var
nede i selvebyen. Derfor stoppetde i god tid og fant ly
for nattennettopp bak den store steinenved Tallberget.
Kanskje gjorde de noe uforsiktig opp ild etter en
strevsom ferd i dyp sno gjennom Astmarka. Dessuten
er det ikke lett 6 skjule hester bak den store steinen.
Om dennebetraktingkan ha noe for segmA Karl 12.s
karolinere ha vrert ved Ostensiavannetomkrine 15.1 8 .m a r s1 7 1 6 .
Her skal det skltes inn at Karl 12.smenn kan ogs6 ha
vrert i omridet i de ukene de 1Aog beleiret Akershus.
Da m6tte de rekvirere matfra bondenei Aker noe som
farte il en viss farting rundt pi girdenei Etter at Karl
12. gav opp beleiringen forlot han bygn over Ekeberg
29. april, heller ikke s5 langt unna vtrt omride.

Karl l2.s vei
Da kongens armegruppevar i Enebakk pA vei til Moss
kan det godt passeinn i strategienat kongen sendteen
patrulje, pi det som i ettertid er gitt navnetPlankeveien,
gjennom Astmarkapi rekognosering.Denne veien var
en rask og kjent vei mot Christiania,godt egnetfor en
rytterpatzulje.Deler av denneveien kalles fra gammelt
av Karl l2.s vei.
Det er i forskjellige beskrivelserbehandletav Reidar
Om vinteren er det fri sikt
Fsnneba som har studert veiens historie inngiende i
mange 5r. I boka Ostmarka fra A til A, lEven Saugstad) over mot Karl 12.s hule. Steinen er synlig omtrent
nevnesdet at veien ved@ghrdenpi gamlekart het Karl midt pd bildet
12.svei. Rytterpatruljen m6, for 5 ha gjort inntrykk, ha Anna Colbjornsdatter og Ostensjo gflrd
vrert av en viss storrelse. HusmennenepA Skytten og
Men noen mi alts6 ha sett karolinerneved OstensjoAgirden mA ha sett dragonenepA sin ferd gjennom vannet i midten
av mars. StAr man pi Ostensjo gird,
Astmarka. Kanskje kom hovedstyrken etter? Beret- spesieltpANordre, er det fri sikt rett over til hulen. Om
ningen har si blitt fortalt til etterfolgende slektledd og vinteren er det nrermest ingen naturlig hindring for
pi et visst tidspunktble Karl l2.s vei nedfelt pi kartet utsynet. Eier av Nordre Ostensjogird var pA den tiden
som et alminnelig narrn.
Jonas Ramus, soknepresti Norderhov pi Ringerike.
Hans kone het Anna Colbjomsdatter. Hun kom fra
Vi kan derfor se for oss flere mulige rekogrro- Colbjornsson-slekten,en gren av Arnebergfamilienmed
hovedsete i Hof i Solor, kjent for rike jord- og
serinspatruljer som skaket opp folk pA plassenei
skogbrukseiendommer.Det var brukeren Haagen
Ostmarka.Enten det var patruljer fra Enebakk eller fra
Jenssonmed familie som bodde pfl Nordre Ostensjo,
Ellingsrud sAvil Plankeveienst6 sentralt som veifar for
men han var ogs6:eier av Sondre Ostensjo.Anna
karolinske ryttere.
Colbsrnsdatterkan i dissedagerha vrrt pA besokpd
Astensja, men mest trolig er det at hun enten direkte
Ikke rart at folk kunne bli forvirret og fale seg truet fra fra Haakon Jensssneller via forbindelser i den norske
flere kanter! Beskrivelsenekan selvfolgelig vrerefrodig
hrer kan ha fhtt nyheten om dragonene ved
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Ostensjovannet.OgsSatrdrenyheter om felttoget mi vi
antavar kjent. Patriotismen var sterk og forsvarsviljen
stor slik at alle bevegelsertil fienden var av verdi for
det norske forsvaret.Trolig var det en viktig nyhet at en
svensk etterretningpatruljeorienterte seg i omridet.
Oppdragetvar neppe6 gAhelt frem til Christiania, men
kun 6 sondereterrenget.Observasjonenekan de gjerne
ha formidlet til kongen da han overnattet p6 As.
Svenskenevisste derfor at det ikke var noen norske
forsvarsstillinger langs Plankeveien eller i Ostensjoomr6det.Patruljen undersokte sikkert ogs6 langs
Bunne{ordens ostside slik at angrepsstyrkenkunne
bevege seg trygt over isen mot Christiania. +
Kampene pfl Norderhov prestegflrd

dragonenelegge segtil 6 sove.Men utpi natten stormet
en norsk hreravdelingoverraskendeinn pAprestegirden.
Striden raste frem til dagry. Da var slaget tapt for
Lowens dragoner.Karl 12.s forste forssk pi 6 falle
Gjellebekk skansei ryggen var totalt mislykket.
Anna Colbjornsdatter - en plass i Norgeshistorien?
Hvilken rolle spilte egentlig Anna Colbjomsdatter for
felttoget til Karl 12.? Har hun virkelig spilt den
heltemodige rollen som overleveringenehar smykket
henne med? Man kan lett fi inntrykk av at det er den
lokale tradisjon som har skaptmyten om den patriotiske
prestefruen. Samtidens rapporter og historiske
dokumenter nevner ikke hennes innsats i Norderhovtrefningen med et enesteord. Innrommelsen om at det
var en kvinne som hadde reren for et heldis utfall av
kampen var nok ikke lett 5 godta.

De svenskeangripeme ble beskutt med kanoner fra
Akershus festning som viste seg umulig 5 storme. De
norskeforsvarstyrkeneunder ledelseav generalLiitzow
trakk seg tilbake til Gjellebekk skanse i Lier nordost
for Drammen.I et forsok pi i angripeGjellebekk skanse,
som var bemannetmed 4000 soldater,ble oberstAxel
Lowen med 600 dragoner beordret til 6 gi rundt
Nordmarka i en omgiende operasjon i hip om 6 snu
krigslykken. Etter harde kamper pi Harestua og
plyndring gjennom Randsfiordbygdenekom Lowen og
hans 600 dragonerinn pi Norderhov presteg6rdsentpi
kvelden 28. mars 1716.Pe tunet stodprestefruenAnna
Colbjornsdatter-10 dager etter den mulige hendelsen
ved Ostensjsvannet.Anna Colbjsrnsdatter var godt
informert om svenskenesfremferd fra flyktende bonder.
Hun fryktet at presteg6rdenhennes ville lide samme Oberst Ldwen i "Svenskestnu" pd Norderhov
skjebne.Hjelp fra den norske hrerenvar ikke mulig og prestegdrd
hva kunne noen bondesoldatergjore mot 600 regulaere
karolinske dragoner?
Flere anekdoterfortelles omAnna Colbjornsdatter:Om
morgenen den29. mars, da kampen sividt haddestilnet
.'av,96rAnna Colbjornsdatter over til kirkegirden for 5
.ta et overblikk over situasjonen.Ved inngangenmater
hun en svensk soldat som vifter med pistol i Annas
ansikt, og roper meget bryskt, men med en undertone
av nervositet: "Var er juten? " (Svenskenetrodde at de
haddeil gare med danskesoldateri Norge.

Svensker gdr i bivuukk pd gdrdene omkring
Norderhov prestegdrd

Derfor brukte de "jute" som den gang hadde en hatsk
biklang. Det var ensbetydendemed troloshet, logn og
svik.) Hvorp6 Anna kommer med denbevingedereplikken:"Tror du virkelig du kan tjene din svenskekonge
ved d slg,te gamle kjerringer ihiel?" Den stakkars
svenske dragonen ble sA for{amset at han snudde pi
hrelen og forsvant si fort han kunne!

Den 50-6rigeAnna Colbjomsdattertok sakeni sin egen
I et brev skrevet 11 5r etter slaget pA Norderhov sier
hind. Svenskeneble tatt vel imbt. Fikk de mat og drikke
Anha Colbjornsdatter til en brorsonn som studerte i
i overflod, ville de kanskje skine det gjestfrie hus. I
'
den krisesituasjon som hun befant seg i, var det ingen Ksbenhavn: "Jeggjorde Fienden sd sikker og trygg, at
han ventet seg ingen Fare, intil vdre kom, somjeg vel
al]nenfornuftig losning. A11slagsmat ble laget og ol og
brennevin hentet frem. Inne i prestegirdens storstue, forut visste skulle komme". I et annet brev skal Anna
som sidener blitt kalt "Svenskestua",ble det dekket et Colbjomsdatter ha sagt til Gertrude Rossing, datter til
herlie bord for offiserene.Gode os mettekunne de trette NorderhovprestenHans Rossing (en av etterfolgernetil
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hennesmann JonasRamhs som dode i 1718): "Oberst
Lciwen var sd pen og godlidende (sympatisk)Mann at
det endog gjorde meg ondt d narre ham".

"Ja, vi elsker":
Vistnokvar vi ikke mange;
men vi strakk dog til,
da vi pravdes nogle gange,

Hennesgjestfrie innsatsp6 prestegArdenskal man v&re
forsiktig med 6 undervurdere. En mett og kanskje litt
smAberusetfiendtlig avdeling er mindre irviken og
mindre klar til kampinnsats enn en sint og sulten en.
Nettopp i denne antagelsenkan det ligge en rimelige
anerkjennelseav hennespatriotiske innsats,n6r det var
nettopp det hun la opp til, nemlig 6 gtrare"Fiehden sd
sikker og tlygg at han ventet sig ingen Fare. " *

og det stod pd spill.
Thi vi heller landet brrendte,
end det kom til fald;
husker bare, hvad som hcendte
nedpd Fredrikshald!
I Christian 4.s krigsordinansav 1628 var det bestemtat
byene skulle bidra til landets forsvar med borgervepninger. I Fredrikshald ble det derfor satt opp to
kompanier under ledelse av brodrene Peder og Hans
Colbjornsen. De utforte mange dristige streiftog mot
de svenskestyrkene i omr6det.
De virket ogsi som etterretningsagenterog det sies at
det var Hans Colbjomsen som fikk underrettet Petter
Wessel Tordenskiold i Kobenhavn om svenskenes
forsynings-transporterlangs med kysten av Bohusliin.
( I artikkelserien "Kantappmannen" har Erik Henning
Edvardsen fortalt om Tordenskioldsbpsok pi Abildso
gdrd,Sothonanr.24),

Anna Colbjornsdutter (1665 - 1736)

Colbjornsson-slektenspatriotiske sinnelag
Anna Colbjornsens to halvbrsdre, Peder og Hans
Colbjornsen ble i juli samme 6r under Karl 12.s
tilbaketrekning beromt for sitt nasjonalesinnelag,da de
satte ffr pi sin egen by Fredrikshald (senereHalden).
Kan det vnre at denne berommelsen smittet over pi
halvsosterensompAsin mite haddebidratt til svenskedes
nederlag tre mineder tidligere?
Legender oppstir sjelden omkring ubetydeligeog
anonyme personer.Denne fedrelandssinnedehandling
ble sterkt berommet i samtiden og av etterfolgende
slektledd.BjornstjerneBjornson ga i 1859 uttrykk for
alle nordmenns beundring for Fredrikshaldborgernes
Karl 12. (1682-1718)slik han md ha settat i 1715
nasjonale sinnelag i farens stund med denne strofen i
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Svenskekongenog Oitenslo gflrds eiere

Kilder:

Colbjornsson-slektenvar alts6sterktinvolvert i forsvaret
av Norge og utmerket segmed patriotisk sinnelag.Jonas
Ramus var en dyktig historiker og skrev "Norges
Kongers historie>.Boka ble menigmannensvanligste
Norgeshistorie p6 den tiden. Da Jonas Ramus dode i
1718 solgte enkenAnna Nordre Asbnsja til sin bror
Jacob.

NordensLove - Karl 12. i Norge.

Allerede i 1720 solgte han g6rden til JonasRamus og
Anna Colbjornsdatterssonn Daniel som imidlertid fikk
en tidlig dod.
Nok en gang ble Nordre As1rnsjo fsrt over til moren
Anna Colbjornsdatter.Tre 6r senereblir Nordre igjen
solgt. Haagen Jensson,brukeren pi Nordre og eieren
av Sondre Astensja, kjopte Nordre As1r;nsjaav Anna
Colbj ornsdatter.Arnebergfamiliens nesten70-6rige eie
av Nordre Ostensjovar dermed avsluttet.
Sannsynlighetenfor at Karl 12.smenn kan ha g6tt over
Ostensjovanneti mars 17L6kanvi, som tidligere nevnt,
ikke finne noe historisk belegg for. P6 den annen side
er det mange indikasjoner pA at det kan v&re en kjerne
av sannheti overleveringenav hulensnavn n6r vi belyser
felttogetsbevegelsermot Christianiaog de forbindelser
Astensjaghrdseiere hadde i motstandskampenmot
svenskekongen.
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Kristiania' Ostensjo:
Den forstebussrutefor lokaltrafikki Aker
Av: Finn A. Gulbrandsen
Trafikkgrunnlaget
I 1855 ble det vedtatt i kommunen 6 opparbeide 14
hovedveieriAker, bl. a. Ostensjoveiensom opprlnnelig
var en smal g6rdsvei.Pi folkemunne ble den nyg veien
kalt "Polskpassveien" fordi folk flest mente at veien
ikke hadde annen nytte enn 6 gi eierne av girdene
Skoyen, Manglerud, @stensja og Hellerud (pe
Nordstrand) anledning til Akomme sammenfor 6 spille
Polskpass (populrert kortspill). Om ikke annet, sA
forteller det litt om trafikken der pi de tider.
I1902 ble Ssndre Oppsal glndklapt opp av brukseier
Anton Tschudi. Brukseieren utparsellerte 136 tomter.
I lopet av fi 6r var tomtene, med en giennomsnittsstorrelsepi 4 mil, bebyggetmed hytter og sm6hus.Den
eldste nybyggerkoloni i Aker kommune var et faktum.
At nybyggerkolonienpA Oppsal alleredei l9l2 talte
rundt 300 menneskerinkludert om lag l4}bam, vitner
om at behovet for befordringsmidler snart mitte melde
seg.
Det hjalp for sA vidt lite at utferdstrang og naturglede
haddedrevetnybyggernepi Oppsaltil a drive "nybrott".
Lange dager p6 arbeid i Kristiania, jernbanen fra byen
til Bryn stasjon og apostleneshester derfra og hjem i
allslagsvrer,var en p6kjenning i lengden.Begeistringen
over 6 bo slik til i den uberartenaturen med et vakkert
kulturlandskap i nrerheten,hadde dengangoveryunnet
alt.

ost og nord for Ostensjovannetkunne nA reise til byen
uten 6 mitte gi til Bryn. Den forste bussrute for
lokaltrafikk iAker, var et faktum. To gassdrevnebusser,
gikk trofast frem og
hver med plasstil 13 passasjerer,
tilbake hver dag, kanskje boftsett fra dager med uhell.
Taksten var hay; 25 are pr. km.. Som om ikke
passasjertalletvar skummelt nok, fikk de to bussene
registreringsnumreneA -1332og A-1333. I l92l (2) ble
'Norsk Trafik
selskapetomorganisertog fortsatte som
II". Selskapetinnforte 10 hvite rutebusser fra USA i
1921-1922hvorav minst en trafikkerte til Ostensio.
I en artikkel i "Lokaltrafikk" om de hvite bu3seneskriver
H. Solli: - "Den 2. rute vi kjorte var Osl.o- (Stortorvet)
- ostensjo, jeg tror vi brukte 45 m'iii. tur og retur
@stensja.(3) Det ble kjort rute fra 0600 -0930 og fra
1330 til ca.2200. Det ble bare brukt 1 vogn pi denne
rute."
De hvite bussenehadde smi motorer og ved bratte
stigningerble det lett forsinkelsersom sjiforene provde
|kjarc inn igjen med "klampen i binn."
Sj6forenevekslet mellom hkjare fra Oslo til Nittedal,
As/rnsja eller Hsnefoss. De tlarte aldri mer enn 1 dag
ad gangen pA sammerute.

Opplysningenei kildene kan virke noe forvirrende med
tBnkepi endeholdeplassenefor bussruten.Bildet viser
imidlertid den fsrste bussen som gikk til Ostensjo.Pi
sidenav bussener det skrevet"@stensja- Vaalerengen".
I 1910 kjopte kommunen Nordre Skoyen og salg av
tomter startet. Etter hvert som utbyggingen her skred" Med andre ord gikk den aller forste bussruten fra
fram, utgjorde befolkningen her sammenmed Oppsal- Ostensjo til Vilerenga. "Lokaltrafikk" skriver at
"Omnibusruten Kristiania -Ostensjo trafikeredesfra og
folket et trafikkgrunnlag som kom til 6 fA betydning for
med den l9ll0-"1920." Sammenholdtmed H. Sollieds
nybyggerne.
artikkel mi det bety at bussrutenble forlenget til byen i
1920. Yhlerenga trikkestall i Hedmarksgatable tatt i
Akers l'srstebussrute
bruk i 1923.Yegg i vegg med trikkestallenble det
Fra 1900 gikk den sAkalte"gronntrikken" fra Kristiania
er derNorsk Trafikk holdt
samtidigoppfort 12 bussgarasj
til Vilerenga. Kristiania Sporveisselskabdrev ruten.
til.
Atte 6r seneresokte selskapetom konsesjonpi anlegg
OppsalVel henstil Avdode kommunalrid Ole Bjune fortalte folgende om
av sporvei fra Vilereng a fil As1:unsja.
planen,
men
det var "A/S
te til kommunen 6 ststte
bussen: "Hvem husker ikke bussen til Ostensjo?
Akersbanerne"som hosten 1921 fikk konsesjonenpi
Antakelig den fsrste offentlige bussrutei Norge (4). I
anleggav banetil Oppsal.
I
" allefall den fsrste som Norsk Trafikk A/S satte i drift.
Byggingen av banen ville ta tid, det innsi de fleste. Den gikk fra Vilerenga til Nordby-kaf6en (5). Da kom
Derfor fikk "NorskTrafikA/S" i 1918(1) tillatelsetil e den ikke lenger, for her ble bakken for bratt. Det var en
starte en bussrute fra Kristiania til Ostensjo. Busordentlig "tarmrister" med kompakte gummihjul.
selskapetforpliktet seg til daglig drift 6ret rundt. Med
Bussenvar smal og hay, oggul med rode skilt. Pi grunn
direktsr Eckbo som drivendekraft, sattede i gang.Folk
av fargen fikk den navnet "Smorkassa". Ikke sjelden
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Bildetekst: Gussdrevet buss, den eldste modellen, pd Norsk Trajikks
forste rute mellom Ostensjo og
Vdlerengu. Bildet er gjengin efier tillatelse av Oslo Byorkiv
hendtedet at denkom for langtutpiveikanten oghawet
i grafta.
Spesielt husker jeg en gang far skulle med bussen.Vi
stod oppe pi girdsplassenog si den kom. Far ropte inn
og spurte om matpakka hans var ferdig, men for han
fikk sVar, hadde bussen gitt rundt og havnet ute p6
jordet, med hjulene opp. -N5 haster det ikke, mor, sa
"
han, bussenkommer ikke til A ghphen stund likevel.,' .u
De primitivebussenevar til god nyttefor befolkningen
ost og nord for Ostensjovanneti irene de ruslet og gikk.
Da Ostensjobanen 6pnet i 1926, ble Norsk Trafiks
historiske rute Vilerenga -Ostensjo innstilt.
NOTER:

(3) Lokaltrafikk s.
er neppe riktig.

45 min turlrefurKristiania
fort gikk nok ikke bussene.

(4) Forste bussrutei Norge var person- og posrrute
mellom Molde og Bottenfiord. Den startet 12.
mai 1908.
I Aker kommune 1837- 1937(Bind III s. 2 I g)
hevdes det at Kristiania- @stensjavar den
fsrste bussrutefor lokaltrafikk iAker. Modellen
Bjune omtaler m6 vare en av de hvite omnibussene.
(5) Nordbykaf6en16litt oppe i Asenmot Oppsal.I
nrerhetenav dumpa av bakken Ostensioveien
fra Oppsalveien.

(1) "NorgesRutebileieresForbund,Avdeling Oslo
og Akershus - Oslo og Omegns Rutebil_
e i e r f o r e n i n gO . R . F . 1 9 2 6 - 1 9 5 1 "o g A k e r
kommune 1.837- t937 ( Bind III s. 218).
Registreringsiret foi de to forste bussene er
1918.

(2) <<Norges
RutebileieresForbund,Avdeling Oslo
og Akershus - Oslo og Omegns RutebileierforeningO.R.F. 1926-1951> s. 144
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Kilder for ovrig: Oslo byleksikon, Oppsal Vel
gjennom 50 dr 1904 - 1954, St.Hallvard 4/84
og opplysninger fra Roy Toralf Budmiger i
"Lokaltrafikkhistorisk
forening " som takkes
spesielt for fremskaffelse av "Lokaltrafikk",
<NorgesRutebileieresForbund, Avdeling Oslo
og Akershus - Oslo og Omegns RutebileierJbreningO.R.F. I 92 6- I g5I D, opplysninger
om registreringsdr for bussene samt .for
verdifulle kommentarer til artikkelen..

Dagsom
mertuglenevedOstensjovan
net
Tekstogfoto: Lurs Ove Hansen, Zoologisk museum, UiO
I Norge har vi nesten hundre forskjeltige dugsommerfugler, og flertallet uv disseer sterkt knyttet til
kulturlandskupel Dagsommerfuglene er en viktig del av nuturopplevelsen,og ndr disseforsvinner gir
dette igien en forringet naturopplevelsefor munge. 23 av disse er funnet ved Ostensjovannet,men
sunnsynligvis kan vi Jinne ytterligere 1.0-15 arter til. Her presenteres seks av de mer kjente
dagsommerfuglenesom kan pdtreffes ved Ostensjovunnet.

i."
Blomsterengerer viktige for at disseskal trive"s,men med hvite sidelinjer. Sommerfuglenklekker i juli,
dessverre
blir det mindreog mindreslike enger.Visse og kan da fly fra slutten av juli til ut septembeqfbr
arterhar blitt megetsjeldneogsi i Norge,og noenhar den si
96r i dvale for vinteren. Mens det foreligger
alleredeforsvunnetfra Ostlandsomridet.
I Danmarker mange
funn av overvintrende neslesommerfugler
nrermerehalvpartenav dagsommerfuglene
i sterk
og dagpifiglaye, si er det sparsomt med
tilbakegangog er alleredeborte. Selv om bide hogst,
overvintrende
om
insectisiderog forurens4ingmi ta sin del av ansvaret, opplysninger
s6er hoved6rsaken
for tilbakegangen
de forandringene sitronsommerfugler. Sfl hvor disse tilbringer
somni skjeri kulturlandskapet.
Skjotselogrestaurering. vinteren, er faktisk litt av ei gite. Leveomridet er
av blomsterenger
kan bateph dette.Srerligbsr manla gjerne 6pen skog og skogbryn, men.de voksne
sommerfuglenekan gjerne fly langt og oppsoker
neslekjerretsti og la tistlenefi gro fritt.
nektarplanterb6dei veikanter,enge{ag hager.Ofte
kan denvrerevanlig pi hogstflaterder trollhegg sl6r
Sitronsommerfuglen (Gonepteryx rhamni)
til. Den er ogsi observerttallrik pi enkelte ayer I
Dennelettkjennelige gule sommerfuglener et elsket
Oslofiordefl, og her utvikler de seg nrermest
virtegn i Sor-Norge.Hannensgule farge gtrorarten
utelukkendepi geifted. Sitronsommer-fuglenliker
meget lett kjennelig, og er antagelig opphavet til
blomster som er rike pi nektar. Pi viren kan den
det engelskeordet <butterfly> (smorflue). Hunnen
sees pi seljerakler, mens p6 ettersommeren
derimot, er mer hvitgronn i fargen. Arten tllhsrer
foretrekker den gjerne knoppurt, borre, radknapp,
samme familie som kilsommerfuglene, men i
motsetningtil di sse,overvintrersitronsommerfuglen
som voksen. Den kan derfor vrere pi vingene
allerede"i mars, og ofte sees sammenmed
neslesommerfuglog dagpifu glaye.Hannenhar den
karakteristiskesitrongule oversida, med en liten
oransjeprikk midt pi hver vinge. Eggenelegges.
utelukkendepi trollhegg og geitved, og beggedisse
buskenevokser ved Ostensi ovannet.Larv a er gr ann

Yed Ostensjovannet bessker gjerne sitron,sommerfuglen kattehale som det vokser mye uv
der.
Sitr on somm erfu SI like r n ekturrik e bIomster som
blunt annet borre.

bliknapp eller tistler, og ikke minst kattehale som
det er mye av ved Ostensjsvannet.
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som larveneutvikler segp6. Sommerfuglenovelintrer
som voksen og kan vrere ute allerede i mars. Noen
ganger hender det at folk finner overvintrende
sommerfugler innendors midt pi vinteren. Arten ser ut
til i ha gitt noe tilbake ibymilja, noe som kan skyldes
at man ikke gir rom for neslekjerr og tistler mer i disse
omridene. Larvene utvikler seg i kolonier pi nesle.
Sommerfuglenesugerhelst nektar fra storekurvplanter
som borre, knoppurt og tistler. Arten er forholdsvis
vanlig rundt Ostensjovannet.

Larva (sitronsommerfugl)
er gronn med hvite
striper, og utvikler seg utelakkende pd trollhegg
og geined.
Neslesommerfugl(Nymphalis urticae)
Denne kjrere dagsomlnerfuglener nok den aller mest
kjente av dagsommerfuglenevire. Den finnes overhele
landet og kan ogsi pitreffes i {ellet sAlangt opp som
det finnes brennesle.Arten er helt avhensis av nesle

Neslesommerfuglens larver kj ennetegnes vanligvis med gule sidestriper.
Dagpifugloye (Nymphalis io)
Denne meget vakre sommerfuglen er meget lett
kjennelig pi de typiske aynefle,og den nrermestsvarte
undersida. Arten er en forholdsvis ny innvandrer til
Norge, og kom hit for vel 100 6r sida. I dag kan den
pitreffes nord til Trondelag.De seneste6renehar arten
svingt veldig i antall, og visse Ar har den nrermestvrert
fravrerende.Larvene utvikler segi kolonier, utelukkende
pi nesle. Leveviset minner veldie om neslesommerfuglens.

Neslesomm erfu glen lik er spesielt tistler.

HYit-C (Nymphalis c-album)

Larvene til neslesommerfuglenlever selskapelig i
kolonier pd nesle.

Denne arten er kanskje ikke fullt si vakker som de to
foregiende, men likevel er den et vanlig v6rtegn,iallfall
opp til Trondelag. Den kjennes pi de sterkt flikete
vingene, samt en umisskjennelig hvit C p6 undersida
av undervingen. Derav navnet. Arten virker mer stabil
enn dens nrere slektninger neslesommerfugl og
dagpifugloye, men forekommer sjeldent veldig tallrik.
Larvene eter brennesle, men kan ogs6 utvikle seg p6
alm, humle, solbcr og rips. Dette kan v&re en av
Arsakenetil at arlen ikke svinger si mye i antall, for
eksempeli bymiljo. Larva har et hvitt parti pi ryggen,
og kan finnes i juni ogjuli. HvitC trives si vel i bymiljo
som i skogsmiljo, og er forholdsvis vanlig ved
Ostensjovannet.(Se foto nesteside)
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Admiral (Vanessaatalanta)
Flere oppslagsverkpist6r at admiralen har ftfit sitt navn
etter det franske ordet <Le amirable>, men det skal
visstnok ikke vrere riktig. Derimot skal den ha fitt sitt
navn gmnet likheten med gamleadmiraluniformermed
hvite striper.
Admiralen er ikke stasjonrerhos oss, men kommer
trekkende i mai - juni fra Sor-Europa,noe som glar at
den kan variere sterkt i hyppighet fra hr til6r. Enkelte
6r er den meget vanlig, mens andre 5r nrermest
fullstendig fravrerende.Eggene leggesutelukkende pA
nesle. Dette gir opphav til en ny generasjonsommerfugler, men disseblir ikke si lengehos oss.
Nir det lir utpi hosten setter de sugesnabelensorover,
og forsvinner fra vire trakter, gjerne i store svefiner.
Arten er observeten rekke ganger ved Ostensjovannet
(Foto, se sisteside).
Tistelsommerfugl (Vanessacardui)

Hvit C har en hvit C pd undersidu uv undervingen, derav navnet.

Tistelsommerfuglenkommer i likhet med admiralen
trekkendetil ossi mai og juni, og har mye til fellesmed
dennenAr det gjelder levevis. Larvene derimot har noe
brederemeny, og kan i tillegg til nesle pgsi utvikle seg
pi tistler og visseandreurter.Arten er observerten rekke
ganger ved Ostensjqvannet.
(Foto. se sisteside)
Sommerfuglene forsvinner
I Norge har vi nesten hundre forskjellige dagsommerfuglarter.Det er dissemed vakre farger som du ofte
treffer i veikanter, i hagen eller pA blomsterenger.
Dessverrehar de det ikke si bra for tida. Blomsterenger
er viktige for at disse sommerfugleneskal trives, men
dessverreblir det mindre og mindre blomsterenser.
IGnskje ble enga i nabolaget ditt omgjort til pirkeiingsplass,ei boligblokk eller et supermarked.Det er
dessverredet som har skjedd med mange av engenei
nrerhetenav byer og tettsteder.P6bygda forsvinner ogs6
blomsterengene.Dette fordi det ikke er si mangehusdyr
som beiter ute mer. Skal ei eng vere fin og ha mange
blomstermA den beitesjevnlig av husdyr,eller den m6
sl6eshvert 6r. Hvis dette ikke skjer si gror enga igjen
med busker og kratt og blomsteneblir borte. Det er ogs6
mindre husdyr ni enn far, og husdyreneni for tida er
mindre ute og beiter. De fir heller kraftf6r og
spesialdyrket grass framfor at de sleppesut pA beite.
Resultateter at engeneenten gror iglen eller at bonden
bruker dem til noe annet. Kanskje dyrker han korn pi
dem isteden,eller han planter gran.
Sommerfugllarvene er s&re i kosten

Lurvu til hvit C utvikler seg bdde pd ulm, rips og
nesle, og har et typisk hvitt omrddepd ryggen.

Som du sikkerl vet har sommerfuglenesikalt fullstendig
forvandling. Den gir igjennom stadieneegg, larve og
puppe, for den til slutt blir voksen sommerfugl. Eggene
leggesp6 spesiellenaringsplantersom larveneufvikler
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seg pe. Gridig setterlarva til livs blad etter blad og
legger raskt pi seg. Etter en tid forpupper den seg. I
puppa forvandles larva sAtil en voksen sommerfugl.

kan ikke nyttegtraresegden nreringsrikemokka som den
gror sAgodt i.

Flere arter trives ogs6 ph trnr, og noen har larver som
Larvenekan ikke vokseopp pe viken som helstplante. utvikler seg pi almeblader,slik som almestjertvingen,
Det er derfor ikke tilfeldig hvor sommerfuglhunnen mens slipetornstjertvingen legger eggene sine p6
leggersine egg. Sitronsommerfuglenmi ha ei spesiell slipetorn. Jeg regner med du allerede har
tippet hva
busk som heter trollhegg og som gjerne finnes i
eikestjertvingenslawer lever av. For at dissearteneskal
skogkanten.Her legger den eggenesine i begynnelsen klare seg der du bor er det viktig at treslagenefinnes
i
av mai og larvene eter si av bladene. Aurora- nrerheten.
sommerfuglens larver foretrekker vinterkarse, mens
rapssommerfuglenhelst vil ha Akersennep.Perlemorsommerfugleneforetrekker blader av fiol, mens Sommerfuglene elsker blomster
ringvingenes larver utvikler segpfl grass.Gullvingenes Nir de voksne sommerfugleneklekker fra puppa flyr
de ut og leiter opp blomster. De er avhengig av nektar
larver foretrekker syrearter.
som de suger i seg med den lange sugesnabelen.
Samtidig hjelper de blomstenemed pollineringenved
PA noen oyer innerst i Oslofiorden finnes lakrisat de frakter pollen fra blomst til blomst.
mjeltblAvingen.Den ermeget sjeldenog dessverretruet
av utryddelsepi grunn av mye trikk, samt at det er lagt Som du skjonner si er det mye som skal stemme i
naturenfor at alle sommerfugleneskal kunne trives. Det
en golfbane midt i leveomridet dens.Larvene dens vil
kun ha lakris-mjelt.Larvenetil neslesommerfuglenog er ikke nok med at den ene eller den andre planta skal
dagpifiiglayet vil helst ha brennesle.Denne planta er vreretil stede.
Et mangfold av planter, busker og. trer mi finnes,
det forsatt mye av, men ogsi den planta begynner 5 bli
borte.For haddeman 6pnemokka$ellere og rundt disse samtidig som de voksne sommerfupil6nemA ha rikelig
fant man alltid neslekjerr.Ni er de fleste lukket, og nesla tilgang pi blomster.
(Se ogsi side56)
I I I I I I I I - I I I I I I I I - I I I I I I I I - I I I I I I I I I
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Aktivitefsoversikt vdren 2003
Sondag 16.3. Minna Wetlesen-dagen
Foreningen markerer Minna Wetlesen-dagenmed standved vannet kI. l2-I4.
Dagen markerer Mina Wetlesensstore engasjementbl.a. ved opprettelsenav
Europasforste husholdningsskolepi Abildso gird i 1865.
LardagZ2.3.
'

Verdens vanndag
Foreningen vil sammenmed bl'a. Vann- og avlopsetatenha
stand ved Ostensjovannet.Det legges opp natursti fra vannet til Skullerud
vannrenseanleggder alle blir ini'itert med til en spennenderundfur inne i
nelet. Det blir omvisninghver hele time mellom kl. 12 15. Oppmotei GeneralRugesvei150
innkjoring v/Oasen Hagesenteipi Skullerud.
Se egenannonseside 55.

Torsdag 27.3. Arsmote
Det innltalles til irsmote i OstensjovannetsVenner torsdag 27. mars kl. 1830 pi Skullerudstua.
Arsmstet skal behandle Arsberetningog regnskap samt velge nytt styre. Eventuelle saker som
anskesbehandletpA irsmstet mi vrere.styreti hende senest6n uke fsr mstet. Valgkomiteen har
startetsitt arbeid, og eventuelleforslag og innspill kan rettestil Tor Jacobsen,tlf. 22 95 20 20, fax
22950070'
u1.
Abildss gird - foredrag av Reidar Brevik
Etter at Arsmotesakeneer ferdigbehandlethar vi invitert Reidar Brevik til fl holde foredrag om
Abildso g6rd. Reidar Brevik er tidligere leder i SondreAker Historielag og er blant dem som vet
aller mest om virt omrides historie.

Onsdag30.4. Fugletur
Fugletur. I samarbeidmed Norsk Omitologisk forening, avd. Oslo og
Akershus inviterer vi til fugletur ved vannet. Samtidig markerer vi i samarbeid
med norsk forening mot stoy at dette er "Verdensstayfrie dag". Turenpasser
for bide store og sm6 fugleinteresserte.Hqsk kikkert. Frammote ved
lekeplasseni sydendenav vannet kl 1800.nTurledererAudun Brekke.
Onsdag21.5. Tur til oppgangssagenved Ljansbruket
Tur til oppgangssageni Gjersrudelevenved Ljansbruket.
Her vil vi f6 demonstrerteldre tiders sagteknikk. Kjor Gamle Mossevei forbi
Fremmoteved'sagenkl. 1800.
Hvervenbuktaogta av Ingierstrandsveien.
Ansvarlig for arrangementeter Harald Lundstedt. Arrangementethar forbehold
om at det er tilfredsstillende vannfsrins i elven.
Mandag 26.5. Tur fra Bryn stasjon til Tveten gird
Tur langs Alna fra Bryn stasjontil Tveten gird. Karsten Sslve Nilsen tar oss
med bl.a. til byens siste gjenvrrendeteglverk pi Bryn og avslutter med en
omvisning pi Tveten gird. Fremmate ph Bryn stasjonkl. 1800.
'i
,:,

i

,

Se ogsdBrevduunn I 2003
Vi tar forbeholdom endringeri programmet.Eventuelleendringervil bli giort kjent ved informasjonpi
ved oppslagpfl tavlenevedvannetsamtpfl Boler,
vflre hjemmesiderpi internett (www.ostensjovannet.no),
Oppsalog Lambertseterbibliotek.
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Lokalhistoriskebilder frem i lyset
ks k ogfoto : L eif-D anBirkemoe
Et sumarbeidsprosiekt mellom Deichmanske bibliotek, OstensjoHistorielag og Ostensjovannets Venner
skul nd sikre lokalhistoriske bilder for ettertiden. Bildene digitaliseres og-legges ut pd internett og
gjores dermed ogsd tilgjengelig for allmennheten.
Bilder fra Ostensjo-utstillingen
I 1996 var det en utstilling pi Deichman Oppsal som
presenterte"Historien om Ostensjobydel" 1 tekst og
bilder.
Utstillingen var et samarbeidmellom bydel Ostensjo,
Deichman Oppsal og en gruppe frivillige. Det var et
omfattende arbeid som den gangen ble nedlagt, ikke
minst med innsamling av opplysninger knyttet til de
mange bilder som blo benyttet.
Materiellet har sidenvrert lagret pi biblioteket. Naturlig
nok har prosjektgruppen startet med det foreliggende
materialet og har til ni hatt nok 5 gjore med sortering,
klassifisering, datering mv., og ikke mipst sorge for
bedre oppbevaring av originalene.
Lokalhistoriske bilder fra Ostensjoomridet finnes
selvsagtogsSspredt rundt om i distriktet - bilder som
har interesselangt ut over familiealbumet. Det vil vi
etterhvertkomme tilbake til med invitasjon til besok pA
biblioteket.
Prosjektdeltakernehar tilhold i selvepublikumsomridet
pi Oppsal-filialen.Der er det ni installert pC og skanner
slik at virksomhetenhar nrerkontaktmed de som bessker
filialen.'Det er bare e ta kontakt dersomdu har bilder
som kan ha interessefor prosjekteteller at du bareonsker
6 se nrermerepA hva som er pA gang.
Ostensjoomridet
kan i dag defineresforholdsvisbredt.
BydeleneAsEnsjo, Boler og Manglerudhar alle en bit
av Astensjavannetsom sitt omr6de.Dermed er mye sagt
ogsi om bildeprosjektetsinteresseomride.
Samarbeidsavtalen

Prosjektgruppen samlet pd Deichflan Oppsal.
Fravenstre: Cathrine Senje, Jofrin Mollatt, LeifDun Birkemoe, Kari Ravnuas (avdelingsleder pd
Deichman Oppsal og Boler) og Inger Kjrernes.
Dag Skaseth og Per Ove Duhl var ikke tilstede du
bildet ble tatt.
plasspibibliotekets server,med daglige backuprutiner.
Biblioteket yter brukerstotte slik at maskinvare,
programvare og kommunikasjon fungerer tilfredsstillende. Denne samarbeidsmodellener ogs6i bruk for
andre lokalhistoriske bildebaser i Oslo. Oppgaven til
prosjektgruppenfra Astensja Historielag og Ostensjo* vannets Venner blir 5 spore opp aktuelle bilder,
'. fremskaffe relevante opplysninger, og gjennomfsre
skanning- og registreringsarbeidetfor si 6 legge det inn
pA bildebasenhos Deichman- alt pi frivillig basis.
Og derfra skal de som er pi jakt etter lokalhistoriske
bilder fra Astensjaomr6det kunne soke seg fram p6
internett.
For de som er skeptiske til om rettighetenetil bildene
blir tatt hind om p6 betryggendemite kan vil vi berolige
med atbestemmelsenei indsverkloven vil bli fulgt. Det
betyr at intet bilde blir publisert uten henvisning og
godkj ennelseav rettighetshaver.

Samarbeidsavtalen
ble signertsommeren2001. Ostensjo
Historielag og AsbnsjavannetsVennerbekostetinnkjop
av datautstyr, men det er Deichman som bidrar med
programvarentil selve bildebasen.De har ogsi faglig
ansvarfor utvikling av emneordog andrerehringslinjer Internettadressen til bildedatabasen
er i skrivende
for registreringi bildebasen.
stund (24. februnr) enni ikke ipnet, men vi regner
,.:.
.rned fl vrere pfl lufta i lopet av mars. Folg med pi
hjemmesidene til OstensjovannetsVenner >http. II
Biblioteket har gitt opplrering i registrering og stir for
www.ostensjovannet.no>oOstensjoHistorielag
lopende kontroll og kvalitetssikring av registre- >http://www.histlag.pair.com/ >
eller Deichman >
ringsarbeidet. Biblioteket definerer ogsi standard for http:i/www.deich.folkebibl.no/> ved i klikke pfl
bildekvalitet og kvalitetssikrer denne. Bildebasen f6r "Bildebaser".
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Bokannieldelse
AvAudun Brekke
Mange har vel opplevd 6 se en vakker sommerfugl ute i
naturen, men uten 6 vite hva den heter, hvilken gruppe
den tilhsrer, hvorvidt den er sjelden eller vanlig osv.
Du kommer hjem etter turen og sl6r kanskje opp i
Men bokverket viser enten bare
<Verdensdyr>>.
fantastiske artseksemplerfra Afrika eller CostaT.ica,
eller si mangler akkurat den arten du leter etter.*
I 1999 kom et bidrag i serienAschehougsnaturboker
i Norge>>,av Irene
som kan hjelpe: <<Sommerfugler
Inman lorve og Lars Trolle. Denne boken har alle
norske dag-sommerfugler som er sett i Norge, si nrer
som 6n, siden skoghvitvinge nylig er delt i to arter.
I

6n av artene i registeret. Registeret er forovrig godt,
siden begge slektsnavneneer indeksert, noe som er til
stor hjelp nir du i andre fagbaker finner forkortelser
som forutsetter at du kan slektsnavnet fra far (eks: V.
atalantasom er Admiral). Navningen av artene falger
den offisielle komiteen for navning av insekter, og
Tjawe har merket de uten-I slutten av februar kom det
pi plasset skilt som meddeltebygging av 30 boliger pi
den regulerte tomten mellom Jsranstien og Ostensjoveien.
I slutten av februar kom det pi plass et skilt som
meddeltebygging av 30 boliger pi den regulertetomten
mellom Joranstienog Ostensjoveien.

i

Nir det gjelder begrepet sommerfugl, sA husk at det
omfatter mange flere arter enn dyrene som gjengis i
denne boken. Boken inneholder kun det som kalles
dagsommerfugler,men det informeres i boken om hva
som skiller disse fra resten av sommerfuglene (moll,
tussmorkesvennereosv.). I den store undersokelsenav
insektlivet ved Ostensjavannet ble det registrert 24
dagsommerfuglarter.
Illustrasjonene er gode. Det store artsantallet gSar at
mangeinsektbokerlider av plassmangel.I denneboken
er arteneentengjengitt i naturlig storrelseeller forstorret
opp. Detaljene kommer derfor godt frem. Faktisk er
opplosningen si god at det til tider kan hjelpe 6 bruke
forstorrelsesllasspAbildenei boken ogs6!Men kanskje
viktigst; undersidenav vingene er gjengitt, som ofte er
uunnverlig for en sikker artsbestemmelseav dagsommerfugler.Boken har noen skjonnhetsfeilsom tyder
p5 tidsnod og burde vrert unngiJt. Sidebrekkingenhar
f. eks. sl6tt helt feil der beskrivelsenavTistelsommerfugl
starter inni slutten av teksten om Admiral. Nir
Tistelsommerfugl i tillegg staves<Tidselsommerfugl>
i tittelen p6 nesteside anervi tilknytningen til det danske
originalmanuskriptet. Et annet eksempeler fet skrift pi

I slutten av februar kom det p6 plass et skilt som
meddeltebygging av 30 boliger pi den regulertetomten
mellom Joranstienog Ostensjoveien.
landske artenesom hun selv har mittet lagenorskenavn
s

til.

For den som har en sterk trang til ikke 6 gi seg far man
har funnet ut hvilken art man har foran seg er denne
boken et funn. Boken dekker faktisk hele NordvestEuropa,sAforst nir du befinner deg ost for Finland eller
langt nede i Mellom-Europa mA du ta hensyn til at det
du ser kan vrere en sydligere art.
Tekniske data:
Bokserie: Aschehougsnaturboker
Tittel: <Sommerfugler i Norge og Nordvest-Europa>
O{zersattog tilrettelagt for Norge av Irene Inman 1-orve
og Lars Trolle.
Illustrasjoner: Birgitte Rubrek
ISBN:8203222560
Utgitt i 1999
Pris: ca 230,-
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LambertsetersenterTlf. 22280474
Mangferudsenter Tlt.2226 1546
T1t.22264294
Oppsalsenter

Fra detgamlealbum
Luftfoto av Oppsalgird fra 1954.Hovedbygningengjennomgikken ombygningsom ble sluttfort i 1950.
Vi ser stabbureti forgrunnen som ni er flytet lenger mot sst pi tomta til barnehagen.
Astensjobanens
endestasjonvar pi Oppsal til 1958. En del av vendesloyfasees tllhayrc pi bildet. I
forgrunnentllhayre holdt Rustadlandhandleritil. JohanJohansenmed hustru drev landhandel med start
c a .1 9 0 5 . E t t e r s i s t e
krig overtok dotrene
Eva, Rakel og Tyra
driften. I bakgrunnen
ser vi bebyggelseni
Grsnlibakken, pi folkemunne kalt Haglundgrendaog Ostensjo skole. Astensjabekken er enesteavlop, bildet er tatt far
tunnelen ble anlagt.
Bygningen til venstre
pAbildet tilhorer Oppsal Gird. Den ligger
oveglog rett sst for
terrassehuset.Nordbykaf6en 16 un-der
kammenned mot Ostensjovannet, og kan
ikke seespi bildet.
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OmvisningpA Skullerudvannrenseanlegg
eli med inn i fjelletfor A se hvordanVann-og avlopsetatenrenserrAvannfra Elv6ga
til rent og godt drikkevanntil befolkningeni Oslo.Alle som moter opp vil fi utdelt
Vann- og avlopsetatensvannflaskemed kvalitetssikretdrikkevann.Det blir
omvisninghver heletime mellomkl. 12 - 15. Oppmotei GeneralRugesvei 150pASkullerud.
innkjoringv/OasenHagesenter
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