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Leder

Bymiljoprisen til OW
Ny bydel t nye utfordringer

Leder i O stensj ovunnets

VennenAmund Kveim..

Astensjavannets Vqnndr ble i sommer tildelt Oslo
kommunes Bymiljoiris for 2003 for sitt mangeirige
arbeid for vern og skjotsel  i  Ostensjoomridet.
Tildelingen bekrefter atvitrt arbeid blir verdsatt og lagt
merke til, og den gir oss inspirasjon til 6 arbeide
mfllrettet videre.
Tildelingen er samtidig en honnsr til de mange som
gjennom en Arrekke har lagt ned uttallige arbeidstimer
i frivillig arbeid for Ostensjoomridet. Spesielt bor her
nevnes foreningens mangeirige ledeE ildsjelen Finn
Gulbrandsen, som var en av initiativtakerne til
etablering av forening6n. Vi takker for tildelingen!

Hsstens kommunevalg ligger bak oss og vi ser frem til
h mate vire nye folkevalgte i den nye store Ostensjo
bydel. Selve valget ble gjenstand for ekstra opp-
merksomhet i og med det hos oss skulle gjennomfores
direkte.valg av representanter til Bydelsutval get.

Partienes valgbrosjyrer og representantenes utsagn pi
valgmater vitner om at forholdet til Ostensjovannet vil
sthhayt pi politikernes.dagsorden. Det er imidlertid i
det lopende arbeidet mellom valgene at de vanskelige
aweiningene mellom ulike hensyn foretas og be-
slutninger fattes. Vi hiper derfor 6 kunne etablere et
tett samarbeid bide med det nye bydelsutvalget og
bydelens administrasj on.

Vannkvaliteten i Ostensj svannet er som folge av irtier
med forurensning svrrt dirlig. Kommunen har derfor
lagt ned svrert mye arbeid i 6 utrede hvorledes
vannkvaliteten kan forbedres, og en rekke tiltak er
foreslAtt. I Bogerudmyra har man ved hjelp av ku4stig
tilfsrsel av rent vann klart 6 opprettholde en bedre
kvalitet, og det er vttrth6p af bl.a. plantebestander som
har forsvunnet ved selve Ostensjovannet kan gjen-
etableres etterhvert som vannkvaliteten forbedres. i den
forbindelse har kommunen sokt konsesjon for en
videreforing av dagens overfsring av vann fra
Nsklevann til Bogerudmyra og derved Ostensjovannet.
Konsesjon er n5 innvilget, men den er begrenset til 10
ir. Dette betyr at vi har en stor utfordring i form av 6fit

reetablert tilstrekkelig naturlig tilfsrsel av rent vann til
Ostensjovann et ilapet av denne perioden. Aktuelle tiltak
kan bl.a. vrere etablering av naturlige renseparker ved
bekkeutlopene, Apning og rensing av bekker, samt retting
og forebygging av kloakklekkasjerrArbeidet med
vannkvalitet i denne tiirsperiodenvil derforkunne v&re
helt avgj orende for Ostensjovannet$tvidere skj ebne.

Ostensjovannet ligger, som kurtet viser, i sentram av den nye
bydelen Ostensja.
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Miljavernrt'tinister Barge Brende med honnar
til Ostensjovan nefs Ven ner

Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Pd et potitisk folkemote ved Ostensjovunnet i begtnnelsen av september ga miliovernministeren en

uforbeholden takk til Ostensjovannets Venner 'for den funtustiske jobben dere hur gjort opp giennom

mange dr. Ostensjovannet hudde ikke vrert tatt vure pd, pd denne mdten, hvis det ikke hadde vrertfor

ulle disse ildsj elene",

Miljovernministeren la heller ikke skjul pd.sin personlige begeistring for vannet. "Ostensiovannet er

en perle, en o&se midt i byen' og at "Ostensjovunnet har tiltrekningskraft', kunne han bekreftende

meddele ved ut hun hudde tattfamilien med pd tur rundt vannet.

Miljovernminister Borge Brende og Amund Kveim var skjont enige om at Ostensjavannet er en oflse
midt i byen

Amund Kveim, leder i Astensjavannets Venner, fant
anledningen til 6 minne miljovernminister Borge Brende,
byridsleder Erling Lae og byrid for miljo og samferdsel
Hilde Barstad, om det korrektiv fra sidelinjen som frivillige
interesseorganisasjoner kan gi, ogsi som uttrykk fot'
lokalbefolkningens syn.
-Det er alltid hyggelig i motta gode ord og vite at det arbeid
foreningen driver blir satt pris pi fra myndighetenes side.
Det spesielle ved v6rt omride er at man her har sA mye
konsentrert p6 et si utrolig lite omr6de. Men inne i en storby
er det et ganske stort omride. Og det er noe av det som har
vrert problemet. Det har vrrt utsatt for press, kloakkutslipp
og utbygningsforslag. Det er bakgrunnen for virt arbeid, sa
Amund Kveim.

Vernestatus

Amund Kveim reiste sporsmil om omridets verrrestatus.
- Det er jo bare vannet og en smal stripe med vitmark rundt
som faktisk er fredet. Resten har bare et reguleringsmessig
vern. Vi bor vurdere om hvorvidt det er nok, for selv om vi
stoler pi dagens myndigheter i Oslo, s6 er det slik at tidene
skifter og presset er stort. Vi skulle gjerne ha sikret dette en
gang for alle.

Tar utfordringen

Miljovernminister Borge Brende minnet om sitt fsrste mste
med Ostensjovannets Venner p6 sitt kontor i 1986/87 hvor
vernestatusen for Ostensjovannet ble tatt opp.

-1
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- At dette ni er et naturreservat og i forhold til det vern det gir,
det fremstir i dag som en selvfolge og det er fint at det ble tatt
vare pi.

Jeg er da over i den diskusjonen vi ogsi har i forhold til
nasjonalparker. Da er det ofte mange som sier - 6 nei, trenger
vi disse nasjonalparkene? Det er ofte ganske kontroversielt fordi
at det 6 ta vare pi naturen betyr selvsagt ogsi at man mi innfsre
visse restriksjoner. Man kan ikke da kjore med traktor pi samme
mite som tidligere og kan ikke lage nye veier og bygge nye
hytter i disse omridene. Men jeg tror at man kan bruke det som
eksempel, Rondane nasjonalpark, som ble opprettet som den
fsrste i 1962. Itget i dag vil si i det var en skapdale at vi
opprettet Rondane nasjonalpark i 1962, eller at vi opprettet
Borgefiell nasjonalpark i 1963. I dag er det enigheJ om at det
var riktig. Og da er det ogsi enighet om at det er og var riktig 6
Ia vare pi Ostensjovannet. Men det var ikke ukontroversielt.
Og jeg tar utfordringen om at det kreves nye tiltak for at man
skal verne om denne nafurperlen. Jeg tror ogsi at kommunen
tar ansvar her, sa Borge Brende

Informasjon og skjotsel

Amund Kveim ba ogsi om at politikerne tok med seg tanken
om bedre informasjon, diskret plassert og godt tilrettelagt for
publikum, slik vi ser det i vire naboland Sverige og Danmark.
Behov for langsiktig skjotsel med kontinuitet i tilfsrsler av
midler ved 8lage et system i fellesskap og sorge for at omridet
ikke forringes, var ogsi en problemstilling Amund Kveim
snsket tilbakemelding p6.

Ikke spise opp omrddet
-Jeg tror at det er riktig almannh gjennomforer skjotselstiltak,
men man mi ikke frisere omridet til et parkmessig omr6de.
Det forstirjeg at det heller ikke er det som onskes, sa Borge
Brende og fortsatte. -Man kan heller ikke dynge det ned med
informasjon. Det mi gjores pA en god og naturfaglig riktig mite.
Jeg tror omr6det tiler litt mer av den type fremover. Jeg tror
ogsi at man mi vaere bevisst i forhold til plan- og bygningsloven
pi dette omride, slik atman ikke begynner i spise opp omrAdet.
Det forstir jeg ogsi at man lokalt vil ta pi alvor. Og det kan
man kanpkje fA forsikringer om bide fra Byr6det og Bysfyret
og ogsi det lokale Bydelsutvalget.

Lokal debatt
-Si kan jo noen si at miljovemministeren bor bestemme at hgle
omridet skal fredes og vemes. Det kan en sikkert gjore. Det er
ikke meg imot at man tar skikkelig vare pi omr6det. Men
samtidig si tror jeg, at nir Ostensjo Hayre legger et
valgkamparrangement til Ostensjovannet, si er det lokal
interesse knyttet tll hta vare pi omridet. Og det er ogsi den
diskusjonen vi har i forhold til markagrensen. Selvsagt kan vi
sitte i Miljoverndepartementet i Mlntgata2 6bestemme hvor
markagrensen skal vrere, men da har man ogsi mistet den lokale
debatten. Og den levende lokalpolitiske debatten om det, den
vil jeg ikke kutte ut.

Spiker med og uten hode
-Jeg synes det er viktig at mal skaper et engasjement, mdn da
mi man ogsi torre i ta sjansen ph at vine lokalpolitikere kan
gjore noe dumt, men de kan kastes etter hre 6r. Det er som med
spiker, den kan trekkes ut og kan brukes til andre ting ogsi. Og,
det er de med hode p6. De uten hode det er litt stsrre problem,
det da, innrommet miljovernministeren.
-Men for i si det sinn, jeg er glad for at vi har en lokalpolitisk
debatt om det. Men vi har selvsagt ogsi de mulighetene, hvis
lokalpolitikerne over tid opptrer allsidig ubegavet, sA har vi
altsi Naturrrernloven og vi kan gi inn med midlertidig vern og

lignende. Men med den politikken som man da snsker, i alle
fall fra Oslo sin side, si har det ikke vert noen problemstilling
h gtrarc den type ting, sa Brende.

Trasler mot biologisk mangfold

Borge Brende har engasjert seg globalt, ikke minst gjennom
FN, men ogsi lokalt for stsrre forstielse for miljoet.

Spredning av fremmede arter regnes som en av de stsrste
truslene mot biologisk mangfold globalt, nasjonalt og lokalt ved
OstensjovannetMen handling mangler i dag i stor grad. Sothsna
spurte derfor om det vil settes iverk nsdvendige tiltak i
umiddelbar fremtid, f.eks. skonomiske virkemidler t i l
bekjempelse, juridiske virkemidler for 6 hindre utplanting,
endret skjotsel av veikanter og informasjonskampanjer for i
fi folk til 5 forsti hvorfor de ikke skal kaste haseavfall ut i
naturen?

Kjempeansvur
-I verden i dag forsvinner arter i et omfang som er hundre ganger
det som er naturlig, dvs. at det forsvinner tusenvis av arter hvert
6r. Og de forsvinner for alltid. Derfor er det et kjempeansvar,
med konservative ayne, det 6 redusere og stoppe tapet av det
biologiske mangfoldet, understreket milj overnministeren.
-Vi driver nA kartlegging i nesten alle landets kommuner i
forhold til biologisk mangfold, ogsi av arter 3om er truet. Oslo
gar det ogsi - og er veldig gode pi det - det setterjeg pris p6!

, r , "

B io m a n gfo I d lov -utv a I g et
-Det er ogsi sinn at vi neste sommer fir noe som heter BLUT-
utvalget, Biomangfoldlovutvalget, for 6 ta vare pi arts-
mangfoldet. Gjennom en kommunal kartlegging si vil man da
ikke plassere boliger eller industri akkurat i de mest biologisk
rike omridene i dag. Si kan man finne ut hva som er bams
rettigheter i omridet og hva som er de langsiktige byut-
viklingsprioriteringene. Men det med hvor det er spesielle
naturverdier htavarc p6, er ikke si mye en del av de politiske
vurderingene. Jeg synes ogsi det 6 introdusere fremmede arter
som ikke har noe i naturen & gtrare, er en uting. Vi har ingen
gode eksempler pi at introduksjon av fremmede arter har vreft
noen suksess, kunne Brende fortelle.

t AII stotte kuttet
-Derfor har ogs6 Regjeringa gjennom landbruksministeren kutta
ut all ststte til introduksjon av fremmede, ikke stedegne treslag.
Vi har brukt millionvis av kroner hver ir gjennom land-
bruksdepartementet og oppfordret folk til 6 betale bonder pi
Vestlandet til 6 plante grantrer der det aldri har vrrt grar,ltrar.
Det er altsi ikke holdbar miljopolitikk, mente Brende.

Grontdrag
-Nir det gjelder grontomrider, grantdrag og lekeplasser, er det
viktig 6 ta vare p6. Det i lage grontdrag er man blitt mer og mer
opptatt av. Det i komme fra marka og ned i boligomridene pi
en skikkelig mite. Det mi ikke vere slik at den eneste mite 6
komme seg ut i marka pi er h kjare og sette igjen bilen pi
parkeringsplassen. Det er en del av en totalopplevelse det 6
kunne gi eller sykle hjemmefra og komme seg opp i marka,
avsluttet miljovernministeren.

Borge Brendes bessk ved Ostensjovannet kunne godt ha vrert
lenger for sporsmilene var mange, men miljovemministeren
skulle samme dag ogsi rekke i ipne den forste nasjonalpark
pi 10 ir - Moysalen nasjonalpark i Vesterilen i Nordland.
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O ste n sj bg d rd e n e fred es/
Det er lung tid siden Byantikvuren vurslet oppsturt uv fredning uv Ostensjogdrdene - nd skjer det
endelig! Gunske snartvedtar Riksantikvurenfredningen av gdrdene. Dafredes ulle de gamle husene
og tunene med hager og jordene rundt sumt Almedalen.

Ldven pd Ssndre Ostensjo gdrd til venstre. De ovrige bygningene tilharer Nordre Ostensjo gdrd

F oto : Leif-D an B ir kemo e

Hva er en fredning?

Denne fredningen gjores med trjemmel i Kulturminneloven.
Fredningen medfsrer at det ikke er tillatt 6 endre, bygge om
eller rive bygningene. Omridene som fredes skal bevares og
driftes slik det gjores i dag. Det mi sskes om tillatelse til 6
sette i gang alle typer arbeider som gdr utover vanlig -
vedlikehold av bygningene. Mest mulig av de opprinnelige
eller de eldre elementene og detaljer slik som gjerder,
vegetasjon og bygningsdeler som panel, vinduer, darer,
listverk og overfl atebehandling skal beholdes. Vedlikehold
skal si langt det er mulig skje med samme teknikk og
materialer som opprinnelig.

Dette er strenge regler som pilegges eieren - og ofte blir
vedlikeholdskostnadene storre enn nomalt pga disse kravene.
Vi hos Byantikvaren skulle svaert gjerne hatt midler som
stottet opp om et godt vedlikehold av fredete anlegg. I dag er
det eierne som har dette vedlikeholdsansvaret, og den stotten
som evt. gis til dette er som oftest minimal.

Hvorfor Ostensjo-girdene?

Abildss ghrd,ph vestsiden av vannet, ble fredet i 1997. NAr
Asl'ensjagtrdene ni fredes, sikres enda mer av den verdifulle
landbrukshistorien ved @stensjavannet og et usedvanlig
viktig kulturlandskap. Girdene er viktige historiefortellende
elementer i mil joet og de er av Oslos best bevarte og
komplette girdstun med innmark i full drift.

Disse gdrdene er blant fi bevarte g6rdsbruk i Oslo. De bynrere
gtrdsbrukene er i stor grad borte - i alle fall jordene og gjerne
ogs6 driftsbygningene. Abildss og Ostensjo var - og er -
store og sentrale girder bide i Akerbygda og i forhold til
Christiania/Oslo.

Beliggenheten ner byen var tidligere viktig her var det
mange munner 6 mette og et stort marked for land-
bruksprodukter. I vire dager med effektiv transport betyr
beliggenhet i forhold til markedet lite - slik var det ikke
tidligere da melka ble kjort til byen med hest og kjerre!

Formilet med fredningen er 6 sikre girdene slik at det ogs6 i
framtida vil vrre mulig 6 oppleve dem som gamle gardsbruk
og som del av miljoet ved Ostensj svannet.

Bebyggelsen

Ilapetav I 8O0-tallet skjedde store endringer innenjordbruket
og j ordbruksbebyggelsen.

Ostensjogirdene, med de to girdsfunene, representerer to
ulike tidsepoker fra 1S00-tallet. Sondre ble hovedsakelig
bygget opp tidlig pi 1S00-tallet i empire-stil, anlagt som
firkanttun, typisk for distriktet. Bebyggelsen p6 Nordre
Asretsjo kom til rundt 1 870-80 6rene i sveitserstil.

Av: Marte Boro, antikvar hos Bvantikvaren.
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bygning og stabburet. Pi den sto en enetasjes
bygning med hoyt valmet tak. Den inneholdt
antakelig to fios med et vognskjul mellom.
Fjosene har avlost hverandre - eller vrerl brukt
parallelt.

Pi Nordre Ostensjo er det trevart 6 bygninger:

Viningshuset ble satt i stand i 1875 fsr det ble
tatt i bruk som forr6dsbygning. Det har interisr
og eksterior som stammer fra denne om-
byggingen og framstir i dag som et typisk
sveitserhus fra slutten av 180O-tallet. Men

. bygningen har en svart tjukk indre vegg som
kan tyde pi at den bestir av to separate laftete
kjerner satt inntil hverandre. Det er sannsynlig
at disse to delene ble bygget sammen i 1875 og
at viningshuset fsr dette var mindre.

Drengestua/bryggerhuset er bygget i utmurt
bindingsverk og antakelig laft.

Stabburet ble satt opp i 1 875 da Haakon Tveter
tok over girden. Pi taket er det klokketdrn med
ei vindfloy med initialene til Haakon Tveter og
Srstallet 1875.

- Driftsbygningen er det vi kaller en enhetslive.
Her var fdrlager og fios samlet i ett bygg. Slike
driftsbygninger ser vi mange av enni i dag
men omleggingen av jordbruket gjor at mange
av dem ikke lenger er i bruk. Og n6r bygninger
ikke lenger blir brukt, kommer ofte forfallet fort.
Dette er store bygninger som krever vedlikehold
- vedlikehold som koster. Slik er det p5 Ostensjo
ogsi - bygningen har ikke nd noen bruk og
trenger vedlikehold.

Smia og vognskju let  er  begge oppfor t  i
bindinssverk.

Pi tunet pi Sondre Ostensjo er det i dag bevart 4 eldre
bvgg:

Viningshuset som ble oppfart i 1843 av Halvor
Tveter. Bygningen har empir-fasader preget av
den tradisjonelle byggeskikken som bedrestilte
sstlandsbonder valgte pi denne tida. I plan-
losningen i denne bygningen ser vi imidlertid

. noe nyft - den viser et tidlig eksempel pi ny
organisering av dagliglivet p5 en storgird.
Husbondfolket nayde seg ikke lenger med
kammers til eget bruk. Dette rommet ble til
soverom og fami l ien f ikk i  t i l legg egen
dagligstue, hagestue og egne soverom i tillegg
til finstua som ikke var i daglig bruk. Innenfor
kjokkenet ble det delt av til spiskammers - et
nytt element i bondens hus. Det mest sreregne
var imidlerlid at tjenestejentahar fhtt eget rom
og ikke lenger mitte sove pi kjokkenet.

Drengestua inneholder antakelig deler fra det
gamle vlningshuset som ble oppfort pi slutten
av 1700-tallet. Stua fikk sin nivrerende form i
1840-5rene.

Stabburet ble oppfort i lafta tsmmer pi slutten
av 1SOO-tallet.

Driftsbygningen ble oppfart i 1814 av largen
Young - han med Youngstorgetl Dette er den
best bevarte uthusbygningen i Aker. Vestre del
er laftet, sstre del er et tilbygg i bindingsverk.
Begge er samlet under et felles halvt valma tak.
Den vestre delen har en spesiell form for lafta
takkonstruksjon. Bygningen innholder foruten
arealer for mat og fdr-lager ogs& stall og
honsehus, og er en slags forloper for enhets-
l6ven som kom seinere, hvor ogsi fioset var
innpassa. Foruten de stiende bygningene er det
bevart en grunnmur mellom dagens drifts-
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Girdenes historie

Girdsnavnet, i gammelnorsk form Austansjdr, henviser pi
beliggenheten "ostenfor sjoen". Og si har vel vannet fitt navn
etter girden igjen!

Girdene nevnes allerede pi 1200-ta11et - men det har vrert
bosetning her langt tidligere - det forteller flere arkeologiske
funn. Omlandet omkring Ostensjovannetble i middelalderen
kaldt Oslohverfi dvs. Oslo grenda! Det er framdels rester etter
de eldre veiene som bandt den tidlige bosetningen sarnmen.
Den gamle veien gir gjennom girdstunet. Denne veien strakte
seg fra Enebakk og inn til Oslo. Det er bevart en rekke
gravhauger som ogs6 vitner om tidlig bosetning. I hagen pi
Nordre ligger en av dem.

Ilapet av middelalderen gir girdene over i kirkens eie, slik
si mange andre girder. Ved reformasjonen i 1536 ble kirkens
og klostrenes eiendommer overdratt til kongen. Langvarige
kriger og svekkete inntekter gjorde at kronen pi I 6- og I 700-
tallet matte selge en rekke av girdene i Oslo - ogs6
Ostensjogdrdene.

I 1656 ble Ostensjo delt i to selvstendige girder og bygslet
bort hver for seg. Fra 1730 ble girdene for korl tid samlet
igjen da Haagen Jensssn og Berte Baatelsdatter kjapte
girdene, men ble snarl delt igjen da to av deres sonner arvet
hver sin gdrd. Nordre var i denne slektens eie fram til 1868
da den ble solgt pA tvangsauksjon til Thomas Heftye.

Han var mest interessert i skogen og solgte resten av gdrden
til eieren av Ssndre. Girden var med dette igjen samlet etter
6 ha vrert delt i lang tid.

Ssndre hadde i mellomtiden flere eiere. Den mest prominente
var nok Jorgen Young, kjopmannen som eide Youngslokken

som seinere ble utparsellert da byen vokste og bl.a. ble til
Youngstorget!

I 1837 kjopte Halvor og Nikoline Holtsmark Tveter Sondre
av Jargen Youngs enke, Kaia. Med Tveter ble en ny r;ra
innledet. Det ble bygget nytt viningshus, ny jord ble brutt,
eldre jord grofta, uthusene forbedret og det ble anlagt hage
og plantet trrer. Girden ble en av Akers storste og mest
veldrevne ghrder.

Halvor Tveter var aktiv i Aker kommune i komiteer, direksjon
og formannskap. G6rden ble sskt av yngre bsnder i
forbindelse med sin praktiske utdannelse. Ssnnen Haakon
Tveter overtok i 1875. I tillegg til monsterdrift av girden var
han ogs6 aktiv i kommunen, bl.a. som ordforer en periode.
Da han overlok girden fl1.ttet foreldrene inn i det nyrestaurerte
viningshuset pA nordre.

Han tok fortsatt imot landbrukselever. Hans 5 dotre ovefiok
eiendommen i 1936. Girden ble drevet med husdyr fram til
1963. I 1997 ble eiendommen solgt t i l  Tore og Astrid
Solbakken.

Antikvar Marte Boro, Riksantikvaren/Byantikvaren, har i
Sothona nr. 20 (2000) skrevet to artikler om Ostensjogdrdene:
" Ostensj oldvene " og " Fredning av Astunsj ogdrdene ".

Andr e ar ti kl er o m O s t en sj o gdrd en e fr a B y antikv aren :

"Drengestua pd Ssndre Ostensjo" av Siri Hoen i nr. 2I/2001
og om "Hovedbygningen pd Sondre Ostensjo" av Kjell

Magnussen i m 7/1993

EUs vanndirektiv
Sammendrag av foredraget til Jon Lusse Bratlr, Lokalmiljoavdelingen i SFT, holdt pd Oslo
Elveforams vdmate 6. mai pdAbitdso gdrd

EUs vanndirektiv fra desember 2000 gjelder hele vannmiljoet,
dvs. alt vann inklusiv grunnvann og kystvann. Det er juridisk
bindende og skal implementeres i norsk lovgiming. Tiltakene
for vannforekomster skal stl.res for 6 oppn6 god status i alt
vann innen 2015. Hensikten er 6 hindre videre forverring,
forbedre miljokvaliteten i vann, oppni langtidsbeskyttelse
av vannressurser og 6 minske effektene av flom og torke.

Direktivet er ambisiost, men gir det enkelte land betydelig
handlingsrom. Norge praktiserer allerede flere underliggende
direktiver om drikkevann, avlap, slam, grunnvann, biocider,
mens E0S-avtalen enni ikke omfatter bl.a. skalldyr, fugler
og badevann.

Vann skal forvaltes der det renner, uavhengig av lokale
grenser mellom fylker og kommuner i fior1en vannregioner.
Hele nedbsrsfelt skal med i en integrert forvaltning av
forurensing (SFT), vannmengde (NVE) og biologisk
mangfold (DN).

Vi starter ikke pA bar bakke: Vi har en resipientorientert

forvaltning med vannbruksplaner, tiltaksanalyseq Nordsjo-
planen fra 1991, RlO-konferansens krav om integrert
forvaltning pi lavest egnede nivi med miljokostnader regnet
inn.

Norge har sitt sarpreg med 244.000 innsjoer p5 mer enn 2

Il2 dekar, 2650 kilometer kystlinje og 57.000 kilometer
strandlinje, mye regulet vannkraft, men ogsi lite pivirkede
vannforekomster.

Vanndirektivet krever utvidet overviking, fokusert pi biologi,
utarbeiding av handlingsprogrammer og forvaltningsplaner
for alle nedbsrsfelt. Norges tidsplan er i avklare dis-
triktsinndelingen og departementsansvaret i 2003 og 6
klarlegge de elementene som skal telle med i en karak-
terisering og klassifisering av vassdragene som fortsetter inn
i 2004, fulgt av overvikingsprogrammer og handlings-
programmer fra og med 2005.

Tiltaksgjennomfofingog oppfolging av programmer skal skje
i 6rene 2010 ti l2012.
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D uetArnet ved @stensjovan net
Av : Pelle Wiclrstrom, Fuglehjelpen

Foto : Leif-Dan Birkemoe

Duetdrnet er dttekantet og har 32 rugekusser

For mer informasjon om Fuglehjelpen se:
www. fuglehjelpen.no

Tirnet er til for at duene skal kunne legge egg i hver sin
rugekasse (32 stk.) og foreningen "Fuglehjelpen" skal
bytte eggene med porselensegg. Med denne metoden
kan bestanden av duer ved Ostensj avannet desimeres
p6 en dyrevernmessig akseptabel mite. PA kontinentet
har man i over 15 6r lost problemet med 6 redusere
duebestanden ved 6 bygge spesielle duetArn (dueslag)
for ville duer og plassere disse i byenes parker. Det forste
duetdmet i Norge ble satt opp i Oslo i 1988.

Dagens bestand av duer er sannsynligvis relatir,t stabilt
ved Ostensjavannet, ca. 80 duer i forhold til for 15 6r
siden, da antallet var 350-400 duer.

Fuglehjelpen {erner hvert ir ca. 100 egg fra duetirnet
ved Ostensjovannet, men ingen egg ble fiernet i 6r p.g.a.
at bestanden er normalisert. 

,. l.

Det finnes duet6rn i dag pi folgende steder i Oslo:
Hydroparken ved hjornet Drammensveien/Bygdoy alle,
Kuba ved Maridalsveien, St Hanshaugen og Sentral-
banestasjonen. Videre finnes det duet6rn i Drammen,
Halden, Fredrikstad og Sarpsborg. Pi kontinentet:
Cannes i Frankrike, Berlin og Karlsruhe i Tyskland,
Lugano iltalia, Bern og Basel i Sveits.

Bestanden av duer har minket i Oslo fra ca. 20.000 duer
for 15 6r siden, til i dag ca. 8.000 duer. Dette takket
vrere duet6rnene!

'Skadet fugl kan meldes Fuglehjelpen:

t t f .911 65789,900 86 161.

European Birdwatch Day
Av : Audun Brekke Skrindo

Foto: Paul Fekjw

I en solfult, klar og fin hostluft mstte mellom 20 og 30 mennesker opp til European Birdwatch
Day, 5. oktober 2003. Etter en liten runde i sorenden av vannet ruslet vi mot Abildso pi vestsiden
av Vannet. Her fikk mange sitt forste mste med stripegis (Anser indicus), som hvilte pi vannet
sammen med over 250 grpgjess. Lyden av toppdykkerunger som fortsatt tagg mat fra sine
foreldre ble ogsi terpet. Enkeltbekkasinen som landet rett foran fottene vire var ogsi en stor
opplevelse for de som fikk med seg det korle bessket fra denne fuglen. Alt i alt en fin tur, men
gode observasjoner av de kjente artene.

Mange jikk sittforste mste med stripegdsu

i
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Det skjer ved @stensjovannet!
Av. Finn A. Gulbrandsen

F oto : Leif-Dan Birkemoe

Stinne av optimisme har vi i foreningen g,fitt los pd oppgaver vi ikke tr.odde skulle vere mulig d gjennomfore. Men se,
med tiden til hjelp, t,fiImodighet og studig kommunikusjon med politikerne i Rddhuset, har det lssnet. Gjennom
budsjetturbeidet i Oslo bystyre ble det i 2002 sutt uv 300 000 kn til blu. naturfuglig urbeid ved Ostensjovannet.

Av ulike grunner kunne manforst benytte midlene i dr, men vdren har pd m&nge mdter vert nodvendig til samurbeid og
planlegging.

Dagnadsgiengen for oyprosjektet. Frs venstre: Hans
Englund, Johun Mollatt (stdende), Per Tokle, Odd
Frode Ulbrandt og Solveig Olufsen som sorgetfor mat
og kaffe.

Erosjonsproblemer

Et av problemene ved vannet har vert den stadige erosjonen
som av ulike grunner foreg6r. Som eksempel nevnes gjess som
beiter ned vegetasjon som kunne holdt pi jordmassene,
forurenset vann som skaper problemer for plantene, ur-
baniseringen rundt vannet har skapt en svert stor og hurtig
variasjon i vannstanden som medforer stor belastning pi
bredden, problemer kanalgravingen fra 60-tallet har skapt over
tid osv.

Erosjonsproblemene og irsakene til disse har ogsi gitt ut over
det biologiske mangfoldet ved Ostensjovannet, men det er tegn
som tyder pi at dette er i ferd med i snu.

I 2001 ble det gjennomfort et proveprosjekt som OVV
fullfinansierte ved hjelp av egne midler og tildelte pro-
sjektmidler. P6 Seim planteskole i Asker ble stedsegne planter
d1'rket fram i nett laget av kokosfibre. Nettene er formet i polser
og matter. Tre deler av strandsonen ble valgt ut. Dette viste seg
6 bli si vellykketatmani2003 valgte 6 gi videre medmetoden.

Nye tiltak

I fu er 4 delomrider valgt ut; vegeterte matter og polser er
pelet fast i bunnen av vannet. Utlapet til Bslerbekken har blitt
steinsatt. De gamle stygge oransje gjerdene er erstattet med
penere plankegjerder. Dette er for at publikum skal gjor'es
oppmerksomme ph at pi de rehabiliterte omridene kan man
ikke gi. Pensjonistgruppa til OYY har planer om 6 beise
gjerdene.

Den vikne turgier har sikkert registrert at flere av oyene i
Ostensjovannet sakte, men sikkert gir i opplosning. Osten-
sjovannets Venner har, etter tillatelse fra Fylkesmannen, bygget
to nye oyer etter ulike prinsipper for i se om det kan vere mulig
6 lage nye, "naturlige" oyer. Den ene sya er bygget opp fra
bunnen ved hjelp av kokosnett, vegeterte matter, peler og jord.

Dramatikk ved vannet

Under dette arbeidet satte traktoren til Friluftsetaten ses
fullstendig fast i bunnen av vannet.

Heldigvis hadde foreren vadere slik at han kom seg i land uten
6 bli altfor vit.

Vegvesenet mitte tilkalles, og traktoren ble til slutt dratt i land.
En solid kranbil mitte til for 6 fi fraktet iorda ut til sva.

Een andre aya erbyggetnrndt flytende tsmmerstokker, staur,
planker og vegeterte matter. Om mulig vil plantenes rotter med
tiden fi feste i bunnen. Vire spreke pensjonister med Johan
Mollatt i spissen har stitt for det farefulle oppdraget i fi satt
derure oya i stand. Den vegeterte matta mitte fraktes ut stykkevis
og delt med robit.

Glatte tsmmerstokker giorde ikke arbeidet lettere.Begge oyene
er finansiert av midler fra OWs egenkapital, midler tildelt fra
Fylkesmannen og Viriks stiftelse.

Tlrrveiene og parkeringsplassen

I tillegg har turveien forbi ruinene etter brenneribygningen blitt
restaurert, odelagte rsr som har gitt under gangveiene er
erstattet med nye.

Bak parkeringsplassen vil det bli satt opp et toalett og selve
plassen har n5 fitt et nytt, godt etterlengtet dekke.

Alt dette sorn nA skjer i Ostensjoomridets Miljopark ville neppe
skjedd uten Ostensjovannets Venner og det gode samarbeidet
vi har med Friluftsetaten.

Si kjere leser, som du ser er medlemsskapet ditt direkte
"matnyttig".
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Sprukne sementror og gjorme skupte problemer med
turveien for utbedringen.

Turveien etter st utbedringene er gjennomfort kun neppe
summenlignes med tidligere sitaasjon.

er skdret opp og ros ut til sya
Hans Englund ved drene og Per Tokle folger med.

Bunnen i det oppdemmede omrddet ble dekket med
kokosmutter for jord ble tilkjort F riluftsetatens folk i urbei.d-

gjerdet inn.
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@stensjo skole 85 dr
Den nest eldste skolen i distriktet, Ostensjo, feiret 85 dr i mars. Assisterende rektor Torunn Eide skrev
manuset som ble tilrettelagtforfremfaring pd skolen. Elevrddet gjennomforteframforingen under en
tilstelning sist vdr. Sothsna bringer her historien om Ostensjo skole slik den ble fremfort.

Skolen med byens beste uteomrdde.

Foto: Leif-Dun Birkemoe

Offisielt ipnet i 1918.

Hssten l9l7 begynte de forste elevene sin skolegang pi
As@nsja skole. Da var den nedre, hvite skolebygningen
ferdig. Men skolen ble ikke offisielt 6pnet far i mars l9l 8.
Derfor feirer vi 85-6rsjubileum ni i mars 12003.
Fsr l9l7 mitte barra i distriktet gi piAbildso skole som ble
bygd i 1859, ellerpiBryn skole somble bygd i 1900.

Plassmangel pi Abildso og Bryn skole
I 1910 ble Nordre Skoyen hovedgird solgt til Aker Kommune.
Ostensja 16 den gang i Aker kommune, og forst i 1948 ble
Aker en del av Oslo by. Aker kommune oveftok 700 m6l
med dyrket mark fra Skoyen hovedgird, og alle disse milene
ble lagt ut til boligtomter. Tomta som skolen fikk, ble skilt
ut fra Sondre Skoyen g6rd. Da Norges storste frukthave p6
Hoyenhall i 1914 ogsi ble solgt til tomter, ble det si mange
folk som flyttet til omridet, at det ble plassmangel bide pA
Abildso og Bryn skole.

Hvor skulle skolen ligge?

Dette tvang myndighetene til 6 mitte bygge en ny skole.
Men hvor skulle den nye skolen ligge? Striden var meget
stor pi forhind. Skolestyret satte ned en komite i 19 13 p6 g
medlemmer. 3 av medlemmene ville at den nye skolen skulle
legges pi Manglerud. De andre i komiteen ville ha den nye
skolen pA Ostensjo.

Manglerud eller Ostensjo?

Skolestyret i Aker kommune skulle ta avgjorelsen. Det s6
spennende ut da skolestyrets resultat ble ll - 1 1. Det var ll
som stemte for Manglerud og l1 for Ostensjo.
Meningen var at de som bodde helt borle pi Simensbriten,
skulle tilhsre den nye skolen. Derfor var det mange som
mente at Manglerud ville ligge mer midt i skolekretsen enn
det Ostensjo ville gjore.

Men folk pi Simensbriten protesterte mot A skulle gA pi en
skole som skulle ligge sA langt unna som pi Manglerud. De
ville heller ha barna sine pd Bekkelaget skole, og da snudde
saken seg. Skolekretsen ble n6 forandret, og Manglerud ville
vrere mer midt i kretsen enn det Ostensjo ville vere.
10. desember 1914 vedtok formannskapet enstemmig: Den
nye skolen skulle ligge pA Ostensjo.

To ir forsinket

Og mai 1915 bevilgetAker herredsstyre 99 800 kroner til
skolen, 8700 kroner til inventar og 4000 kroner til vann og
kloakk.

Da grunnmuren pi det vi ni kaller <Nedre bygg> ble reist,
sank imidlerlid halvparten ned i leire, og alt mAtte rives og
gjores om igjen. Da la de grunnmuren i fiellets retning slik
den hvite bygningen ligger ni.
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Ndverende og tidligere rektorer sumlet. Fru venstre:
Torunn Eide ndvrerende uss. rektor og forfotter uv
urtikkelen, Sigrid Duhl Omholt rektor 1988-97, Reidar
Nordlie rektor 1969-1988 og Unn Mellum ndvrerende
rektor fra 1997. Foto: Leif-Dan Birkemoe

Av den grunn ble skolen over to 6r forsinket, og forst hssten
l9I7 ble skolen tatt i bruk.

Stor skolekrets

Den nye skolen hadde tolv klasserom og et skolekjokken pi
toppen. Her begynte l3 klasser med 350 elever. AV disse ble
120 av elevene overfsrt fra Bryn skole og 154 fra Abildso.

Skolekretsen var stor, geografisk sett. Mange barn hadde
svert lang skolevei. Bide barn fra plassene langt inni
Ostmarka, og de som bodde langt oppe pi Hoyenhall, ble
elever pi den nye Ostensjo skole.

Noen hadde si lang vei at de mitte bo hos slektninger eller
kjente i nrerheten mens de gikk pi skolen.

ttDen nye skolen'o

Det varte ikke lenge fsr skolen ble for liten og m6tte utvides.

I925ble skolens rode, flotte murstensbygning fullfort. Lenge
ble den bygningen kalt <Den nye skolen> mens den hvite
bygningen ble kalt <Den gamle skoleo>. Med det nye bygget
fikk elevene ogsi gymsal, men det manglet dusj. For
gymsalen kom, hadde klassene gym ute. Nir det var dirlig
vrer, hadde de gym i kjellergangene, blir det fortalt.

ooBadetimeoo I

Det var forresten 4-5 dusjer i kjelleren i den hvite
skolebygningen. Disse ble ikke brukt etter gymtimene, men
til <badetime) en gang i uken for barn som ikke haddd dusj
eller bademuligheter hjemme den gang.

Det kom etter hvert b6de skolelege og skoletannlege i den
nye bygningen, og alle elevene ble milt og veid. Hvis noen
barn veide for lite, fikk de utlevert et kort slik at de fikk
gratis havregryn og melk hos en kjopmann som drev butikk
i Johan Evjes vei.

Johan Evje - forste overlrerer
As1rnsja skoles forste overlrerer, var Johan Evje. Det het
overlerer den gangen og ikke rektor slik som i dag. Den
hvite overlrererboligen som ligger bak SFO-paviljongen, ble
etterhvert bygget til Johan Evje.Det er Johan Evje som gis
rren for at vi fikk Bjarne Ness' beromte veggmaleri i
gymsalen. Bjarne Ness var en av professor Revolds mest
begavede kunstelever i 20-6rene. Bjarne Ness levde i stor
fattigdom og dadebare 25 6r garnmel i 1927 av tuberkulose,
like etter at han ble ferdig med maleriet i gymsalen pi
As1rnsja. Den dag i dag er det mange som kommer for 5 se
pi det beromte bildet i gymsalen vir. Det heter <Seierherren
vender hjem> Bildet ble restaurert for to 6r siden, og det er
verneverqg.

2. verdenskrig
Johan Evje var oved&rer pi Ostensjo skole i mange ir. Han
var fortsatt overlerer pi Ostensjo da 2. verdenskrig brot ut.
Et par flr for krigen var slutt ble elever og lrerere kastet ut av
skolen av tyskerne. Johan Evje mitte ogs6 flytte ut fra den
hvite overlrererboligen.
Tyske soldater brukte skolebygningene blant annet til
kontorer og soldatboliger.
Den fsrste tiden etter at tyskerne hadde tatt skolebygningene,
ble det lite undervisnin! for elevene. Noen eleve*r gi[k tii
Bryn skole, og noen hadde skole hjemme hos hverandre.
Barna ble tatt hjertelig i mot selv om det mange ganger var
trangt om plassen i stua.
Senere fikk skolen holde til p6 Nordre Skoyen hovedgird.

o'i "

Fra overlrerer til rektor
Da krigen var over, og skolebygningene var frigjort, ble
Johan Evje oppfordret til 6 fortsette som overlrerer pi
Ostensis enda han da var fvlt 70 6r. Han var overlrrer i
skoleiiet 1945146.
Fra skoleiret 46/47 ble Karsten Kjellberg overlerer, og med
stor kraft og pigangsmot bygget han opp igjen skolen etter
krisen.I 1969 overtokReidarNordlie fremtil 1988 da Sisrid
Dahl Omholt ble rektor. Hun var rektor pd Ostensjo- til
skole6rets slutt i 1997. Det er nok mange her som har gitt pi
skolen da Reidar Nordlie eller Sisrid Dahl Omholt var
rektorer. Vir rektor, Unn Mellum, 6eglmte her sommeren
1997.

" Den gule paviljongen

5 Den gule paviljongen ble tatt i bruk etter sommerferien i
1953. Planen var at den skulle bare vere midlertidig, fordi
barnekullene var ekstra store etter krigen. Paviljongen stir
der den dag i dag, men ble rehabilitert for f6 6r siden. I dag
er det2. klassene som holder til her, og de har det riktig fint
med 2 store klasserom, eget rom til verksted, grupperom og
egne toiletter.

900 elever
Elevtallet pi Ostensjo skole har svingt veldig.
Skolen startet opp med349 elever i 1917, ikke si langt fra
slik vi har det i dag hvor vi er 361 elever fordelt pfl l4 klasser.
I 1934 var det hele 900 elever her! Ved 70 Srsiubileet var det
bare 178 elever,- det laveste elevtallet i Ostensjo skoles
historie. Planen for Ostensis skole fremover er at vi skal ha
to paralleller fra l.-7. klass-e, slik det er her n5.

Grrtter og jenter i hver klasse
Da skolen var ny, gikk detbide gutter ogjenter i hver klasse.' Fra 30-6rene ble det rene gutte- ogjenteklasser. Jentene hadde
hindarbeid og guttene sloyd, og det var bare jentene som
hadde skolekjskken.
Vi har kopi av et klassebilde fra en 7. klasse i 1925, og det
viser at alle guttene gikk med skjorte og slips eller
tversoversloyfe. Jentene hadde skjort eller kjole og alle hadde
langt h8r i stramme fletter. Elevene sa aldri fornavnet til
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lrereme eller larerinn.nJ- bur" etternavnet eller frsken.
Er det noen som vet at Axel Brinchs vei er oppkalt etter en
mann som hetAxel Brinch som bodde i et hvitt hus mellom
Fugleliveien og Ostensjoveien? Hvert tr gahan en pokal til
den eleven i 7. klasse ph As@nsja skole som hadde best
opplorsel. orden og fl id.

Skolefrokost

I 50-irene fikk elever i Osloskolen servert skolefrokost for
skoletid. Det var brsd, knekkebrod, melk og frukt.
Skolefrokosten ble servert i matsalen eller Bessa som det
ble kalt, og det var i de rommene der hvor biblioteket v6rt er
n6.

Det er ogsi rart 6 tenke pi at dethar vartleilighetqi p6 loftet
i ovre bygg. Det kan vi skjonne nir vi ser badekar hos
helsesoster og kjokkenbenk pi det lille grupperommet. Den
siste lrereren som bodde der, flyttet en gang pd 70-tallet.

Fritidshjemmet

Fritidshjemmet 6pnet i 1980, og har holdt til i skolens lokaler
bide i ovre- og nedre bygg."SFO hadde avdelingene navn
som Smorblomsten, Bl$klokke og Marihona. En fsrskole-
gruppe som ble kalt T-6, holdt en periode til pi virt gamlb
tannlegekontor.

Med reformen i l99l begynte 6-6ringene pi skolen, og vi
fikk behov for mer plass. Det ble satt opp en Moelven-brakke,
en brun en, pi samme sted som der den gule stir i dag. Der
holdt SFO til, og etter hvert fikk 1. klassene hvert sitt
klasserom der i sambruk med SFO.

80 ir

Hvis vi leser jubileumsavisen som kom ut da Ostensjs skole
flzlte 80 6r, kunne vi lese at rektor Unn Mellum skrev: <Neste
gang skolenjubilerer, si vil skoleanlegget v6rt vrere forandret.
Det foreligger planer for rehabilitering og nybygging.>
Det foreli konkrete planer om 6 bygge ny gymsal, nytt bygg
for l.-4. klasse, SFO, kontorer og personalrom. Den gamle
gymsalen skulle bli aula. Planen var at byggene skulle sti
ferdig i 2001.

Ombygging og oppussing
Slik gikk det likevel ikke.
Den gamle paviljongen ble bygget om, og ny gul brakke
kom i stedet for den gamle, brune SFO-brakka. Men det har
likevel skjedd mye fint med de gamle skolebygningene vire
de siste 6rene: Vi har f6tt nye tak og nye vinduer og nytt
vafine- og ventilasjonsanlegg. I vinter er personalrommene
bygget om, og lrererne har fitt nye arbeidsrom og garderobe.
Til og med gymgarderoben er pusset opp, og jentene har fitt
nye toiletter.

Byens beste uteomride

Tenk bare pi det flotte uteomridet vi har! Det er vel ingen
skole i hele byen som ligger si vakkert til som skoleni'6r
med Ostensjovannet som nrermeste nabo. For to 6r siden ble
vi kiret av en avis til den skolen som hadde byens beste
uteomrAde. , {,
Vi liker oss veldig godt pA Ostensjo og"er stolte av skolen
vir!

Oslo Elveforum --vdrmate pe Abildso gilrd

rbeide med OsIo kommune. Pd hvert sitt sted og pfi sin mdte
" med d rydde og rehabilitere, dpne og overvdke elver og bekke

Qslo Elvgforum ,er et samarbeidsorgan som bidrur til d etublere og stotte frivillige, faste urbeidsgrupper forhvert Oslo-vassdrsg, i samarbeide med Oslo kommune. Pd hvert sitt sted os pfiiin-mdte arbeider diise somhvert Oslo-vassdrsg, i samarbeide med Oslo kommune. Pd hvert sin sted og
"elvevoktere" og "bekkelug" med d rydde og rehabilitere, dpne og overvdkebt og bekker i Oslos bldgronne
drenett mellom marku ogfiorden.

6

,ArnfinnAabs fra Boler bydel, minnet om at bydelene Boler,
Ostensjo og Manglerud samles til en ny Bydel Ostensjo fra
2004. Astensjsvannet vil ligge i senkum av den nye bydelen.
Han nevnte i sitt innlegg at man gjerne vil innstifte en
vitmarksfestival i Ostensjo sammenmed Ostmarkas Venner,
Aslensjovannets Venner og Oslo Elveforum . "Vi mfl
balansere bruk og vern", var hans utsagn.

Amund Kveim minnet om at Ostensjovannets Venner var
"fsdt" her pA Abildso gflrd, da kampen stod om 5 berge
kulturlandskapet. Asgeir Foyen kunne berette om en forfallen
gird som ble overtatt i 1998 og om restaureringsarbeidet som
fofisatt pigir.

Pi mstet var det foredrag om EUs vanndirektiv av Jon Asle
Bratli fra SFT (se side 8) og om okologiske erfaringer fra
forvaltningen av Ostensjovannet gjennom de siste 30-40 6rene
ved Bird Bredesen supplert av Finn Gulbrandsen.

Som vanlig pi v6r- og hostmotet var det ogsi korte innlegg
om aktuelle saker fra elvegruppene og fra Oslo Elveforums
styringsgruppe. Det er Tor Holtan-Hartwig som er leder i
stlringsgruppen, gjenvalgt pi motet. Finn Gulbrandsen er
fortsatt valgkomiteens leder.

Aktsrer pd OsIo Elveforums vdrmote, fra venstre:
Amund Kveim, Tor Holtun-Hurtwig, Jon Asle Brutli,
Bdrd Bredesen og Finn Gulbrandsen

Ostensjovannets Venner var vertskap for Oslo Elveforums
vhrmote, som ogsd var hrsmate, pi Abildso gird 6. mai.
Ostensjovannet er en del av Alna-vassdraget og foreningen
er med som samarbeidspartner.
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Oppgangssaga - et kulturminne
Tekst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Oppgangssaga efi bygd opp ved det nederste
v un nfullet i Gj e r sj o elv u

Pe 1700 og 1800-tallet var det vinterstid stor trafikk over
Ostensjovannet med plankelass til bordtomtene i Christiania.
Plankelassene kom fra sagbrukene i Enebakk og var beregnet
for utskipning til kontinentet nir {orden ble isfri. Vinterveien
fulgte i hovedsak vann og myrer gjennom marka og
Ostensjovannet var det siste av mange vann. Vinterveien ble
forst erstattet av Enebakkveien i 1865.

Det var sagbrukene som skar tommer med,ypnnkraft i
Enebakk og sor i Ostmarka som ga grunnlag for vir-

ksomheten. Innforingen av oppgangssager i Norge skjedde
omkring 1500, men det var fsrst rundt 1650 at den forste
saga kom til Rausjomarka. Fra 1760-hrene ble Vinterveien
anlagt,men det har sikkert vrert vinterferdsel gjennom marka
lenge for det.

En av Ngrges fi gjenoppbygde oppgangssagerbleiapil2002
Apnet ved Gjersoelva i Oppegird. For 6 f6 et inntrykk av
oppgangssaga og hvordan den virker la vi inn et besok ved
Gjersjoelva som en medlemsaktivtet viren 2003.

Det skulle imidlertid vise seg at en full demonstrasjon av
oppgangssaga ikke lot seg gore ph grunn av for stor
vannforing etter kraftig regn. Man fikk ikke lagt ut rennen
som gikk fra fossen over til vasshjulet. Apenbart en kritisk
fase i klaryjoringen som neppe var mindre for 200 6r siden.
Likevel fikk vi en innforing i sagprosjektet som har kostet
nnr 1.2 millioner kroner 6 realisere. Store tsmmerstokker 16
klare for skjrering, sagbladet stod pi plass og noen planker
var skiret tildligere. Erfame sagforere ga ossrn god forstielse
av hvordan saga virket n6r vasshjulet fosset rundt og sagflisen
sprutet

Saga er bygd og drives som en museumssag. Det er Oppeg6rd
kommune som stir for demonstrasjon og informasjon om
prosjektet, Ljansbrukets historie og kulturminnene langs elva
som ogsi var lagt inn i programmet.

Besok
cfistriktets oase!

Ett av Norges storste hageselltre...
-ell naturopplevelse for store og sme!

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STORST UTVALG

KOTENGS HAGESENTER
Gen. Rugesvei 1 07 - Tlf. =2274 91 00
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Mitt Ostdnsjavann:
50 Ar siden isskjaringen pd Asbnsjavannet tok slutt

Av: Leif-Dan Birkemoe

I 1953 -for 50 dr siden - ble den siste melkafra Sondre Skoyen g,frrd avkjolt med is skdretfru Ostensjovunnet.
En ny tidsepoke ble innledet uten melkeproduksjon. Paul Skuppel vur den siste som drev Ssndre Skoyen med

full besetning, men det skalle gd ends 10 ,frr - til 1963 - for kornproduksjonen ogsd opphorte og den endelige
strek ble sutt for gdrds(iften.

Vi er pi bessk hos Gerd og Paul Skappel som bor i sin
koselige villa i Skoyen all6, rett ved g6rdsanlegget de har
vart si sterkt knyttet til. Paul Skappel er fsdt i storstua pi
girden i I9l4 ogkan derfor gi forstehinds beretning om en
tid med full girdsdrift. Ostensjovannet, som var en del av
eiendommen, betydde mye for gdrden, ikke minst for den
isen man trengte til 6 kjole melken fra en besetning p6 om
lag 45 kuer.

Isretter og isgrenser

Frem til 1955 tilhorte den nordre delen av Ostensjovannet
Ssndre Skoyen gird. Fra Oppsal gdrd var retten til i skjrere
is overtatt lenge for slik at Ssndre Skoyen og Ostensjo gdrd
grenset til hverandre nir det dreiet seg om isrett. Grensen
gikk omtrent der Nordbykafeen i sin tid 18, dvs. omtrent der
rekkehusene i Ostensjoveien 146-148 ligger i dag.

I s s kj rering p d O stensj ov unn et.

Foto: O.Vering 1902
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Hvordan kunne man holbe orden pi grensene til naboer ute
pi isen? -Man var da gode naboer, svarer Gerd og Paul
Skappel raskt. Det ble tatt pA skjonn og aldri noen problemer
av den grunn. I min tid var det bare is til eget bruk som ble
skiret, understreker Paul Skappel. Isen ble fraktet opp til
g6rden pi slede og lagret i en isbinge ved nordsiden av
livebrua. Sleden ble trukket opp pa broen og isblokkene
sluppet ned slik at de havnet i bingen. Det var viktig at
blokkene ikke fikk for stor fart fordi da kunne de lett bli
knust!

"Et firkantet isberg"

Her kan det passe 6 bringe inn hvordan niesen Lisq,Fjeldstad
i Sothsna w. 5 1992 skildret isskjrringen slik hun opplevet
den som femiring: "Opp hales et firkantet isberg skiret ut
av et vann uten bunn. For nir man er fem 6r, ser en isblokk
pi 60 x 60 cm ut som et {e11. Den siste blokkenblir buksert
pi plass pi sleden og si brerer det avgirde, arbeidsgampen
Svarten prustende og dampende foran sitt skinnende lass opp
alle bakkene til girden. Isskjeringen er mitt forste, glitrende
kalde, litt trolske minne om Ostensjovannet".

!

Hennes tante og onkel smiler og minnes tiden med niesens
hyppige opphold pi g6rden, men Paul Skappel mi nok her
legge til litt om stsrrelsen pi isblokkene. Isblokkene som
ble skSret milte man i alen og tornmer. Med dagens mil vil
det si ca. 62 cmx 30 cm x tykkelsen som varierte en del mbd
vinteren, vanligvis ca. 40 cm. Uansettblir det store blokker
som veide 100-150 kg. Det var viktig 6 holde isen fri for
sno pi de stedene som skulle skjeres. Gjorde man ikke det
kunne det lett bli "stoppe", dvs. luftblerer i isen. Det mitte
for all del unngis. Dessuten ble isen tykkere nir ikke snsen
isolerte.

Nir isen var sk6ret ble det en ganske stor r6k. For 6 markere
Spningen i isen ble det satt ut grankvister som markering.
Paul Skappel kan ikke huske at det var noen som falt ut i
riken, men folkene som skar ble nok temmelig vite enkelte
ganger. Sjefen for isskjeringen gjennom mange 6r varAlfred
i Kroken, en trofast girdsarbeider fra husmannsplassen
Kroken. Han arbeidet pi Sondre Skoyen g6rd fra 1895 til
1946.

Ishuset

I Paul Skappels tid var det bare ett stort ishus nord i vannet.
Det stod inntil Ostensj avdien, noen meter syd for rund-
kjoringen der Haakon Tveters veimster @stensjoveien. Hvert
flr om sommeren kom det tatere og slo seg ned i ishuset. Da
ble det ofte brann i sagflisen med mye rayk og brik fsr man
fikk slukket ilden. Taterne gikk rundt og solgte forskjellige
ting av blikk, visper kan godt Gerdhuske hun ble tilbudt.

Ishuset ble brukt til i lagre isen i lengre perioder og ble satt
opp i forbindelse med skjrering av is for salg. Men det var
fsr Paul Skappels tid. Ishuset 16 lenge som en ruin i kanten
av jordet. Far til Paul Skappel, Halvor Mathias Skappel, sa
at slik kunne det vaere fordi det da var lettere, om nodvendig,
6 sette det opp igjen.

Slora - et godt jordstykke

Pd jordet mellom Ostensjoveien og Ostensjobekken blp det
dyrket korn. Jorda var god, men det var viktig 6 fi sl6tt sivef '

og gresset i bekken slik at vannet rant raskere nedover. Ellers
kunne det bli oversvsmmelse og vanskelig 5 komme ut pA
ikeren for 6 bearbeidejorda vir og host. Slora var navnet pA
Akersstykket, kunne Paul Skappel berette. -For ovrig kalte
vi bekken for Rognerudbekken. Det er jo Rognerudskogen
som strekker seg opp pi vestsiden.

Bading-fiske-bitl iv

Men som barn mitte dere vel ha glede av vannet om
sommeren?
-Ja, vi badet selvfolgelig. Det ble satt opp et plankegjerde
eller en form for skjerming opp mot Ostensjoveien og mellom
gutte- og jentebadet. Guttebadet 16 nrermest og kloss innpi
utlopet. av Godliabekken (bekken i L6veveien) med det
illeluktende kloakkvannet. -Jentene skulle jo ha det beste
vannet, s6 deres bad 16 lengst unna bekkeutlopet. Og si hadde
vi bit med b6tfeste. Der ble den fortoyd og l6st med kjetting.

-Om vinteren drev vi med isfiske, men vi spiste ikke fisken.
Om sonlmeren skjot Ronning-guttene gjedde og satte hodene
pA stenger. Beretningen om rekordgjedda pi 27-28 kg var
levende ogsi den gangen. En vinter tidlig pi 1930-tallet var
det ogsi taxiflyging fra vannet.
-Det var nok min fetter Helge Skappel som pi den tiden
sammen med Viggo Widerse var i ferd med i etablere
Widerses flyselskap.

Den gamle liven

P6 gamle kart er det avmerket en bygning omtrent der
Skappels vei munner ut i Haakon Tveters vei rett ved
parkeringsplassen for Astensja skole. Her 16 det en stor l6ve
frem til l923.Lixeveien er oppkalt etter nettopp deme l6ven.
-Liven stod i lengderetningen av Haakq! Tveters vei, kan
Paul Skappel fortelle, slik at l ivbbrua kom inn p5
byggningens langside fra sst. Liven var bygget pi peler og
Godliabekken rant fritt under pi sin vei mot Ostensjovannet
like nedenfor.

Hoyet kom fra jordene omkring - serlig fra det de kalte
Wilhelmsjordet, etter en kar som bodde i et hus litt syd for
dagens Skappels vei. Da l6ven ble reveti1923 ble reisverket
benyttet til i utvide l6ven p6 Ssndre Skoyen gird.

Kulturlandskapet

Vi kan fortsatt glede oss over at deler av kulturlandskapet
som Paul Skappel baserte sin g6rdsdrift p6, enni er i behold
selv om det meste er nedbygd. Det gir en ekstra verdi for
oss som sogner til distriktet at Gerd og Paul Skappel har
blitt boende i omr6det som de selv har vart med 6 tilfsre
landbruksfaglige og historiske verdier.

Dette gjelder ikke minst for Ostensjovannet som vi kan glede
oss over bide sommer og vinter. Isskjaringens tid er forlengst
forbi, men det forhindrer ikke at vi kan minnes dette som en
del av omridets historie.

Paul Skuppel ved smiu pd Ssndre Skoyen gdrd i april
2003. Foto: Leif-Dun Birkemoe
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Cathrines hisrne

Holtet - En glemt husmannsplass
Da Oppsal Kunstfurening ble startetfor omtrent 20 dr siden snsket lederen Inger Geelmayden d hu en egen liten gruppe
som skalle urbeide med lokulhistorie. Den besto av Finn Arnt Galbrandsen, Astrid Paulsen og meg. W lrolli a'po,
uundringer i nermiljoet med informusion om gqte- og veinavn. Og i desember 1984 inviterte vi eldie Oppsat-boere til
biblioteket, der vi stilte med tre bdndopptukere og intewjuspsrsmdl. Jeg hur dessverre bsre nuvn pd de pers-onene jeg selv
tok opptuk av. Det var Odd Gulbrandsen, Duvid Jucobsen, Rolf Tornaas og Hurald Holtet.

Maleri uv husmannsplassen Holtet.

Ukjent kunstner

Holtet Bosenter og Verksted

Holtet var husmannsplass under Asbnsja gird. plassen li
like ved nivrerende Haralskka idrettsanlegg. Bygningene som
ligger der rid heter Holtet Bosenter og Verksted og drives av
Oslo kommune. Oslo Rsde Kors startet virksomheten i 1986,
og i 1998 overtok kommunen. Det er ingen spor igjen etter
den gamle husmannsplassen. Men eldre folk pi Oppsal og
Boler husker den sikkert. Jeg husker at skiloypa gikk nesten-
rett gjennom tunet p6 Holtet fsr Bolerkulpen ble fflt igien
og Haralokka anlagL. Omkring 1960 hadde de sauer p6
plassen, til stor glede for barn som kom forbi.
Jeg har funnet fram bindet som inneholder interviuet med
Harald Holtet og skrevet det av, helt ordrett:

Harald I{oltet forteller

"Jeg hadde fryktelig lang skolevei. Gikk pi Abildso skole.
Om vinteren gikk vi pi ski over jordene, om sommeren mitte
vi gi rundt. Pi ski gikk vi over Boler og Bogerud og kom
ned ved Nafta'n og si ut pA vannet.
Det hendte enkelte ganger at han mjolkekjoreren phBallr
tok med seg melka vires om molran da'n reiste, klokka sju,
og det hendte at vi unga mitte ta med melka og levere til
kjareren for klokka sju - og kom vi for seint, s5 reisteln
avgirde og s6 blei melka stiendes og vi mitte brere'n hjem
igjen.

Jo, jeg kommer fra plassen Holtet. Vi hadde fire kuer, solgte
melka om morran da, og kjoreren tok'n med seg til byen. Og
om eftan da, si lop vi unga rundt og leverte til huskunder
rundt pi Oppsal her da, forskjellige steder, i Oppsalkneika

Fotograf ukjent.

og til en baker som dreiv i veien der nede ved Nordbykafeen
nedpi Ostensjsveien. Mange kunder hadde vi. Vi leverte til
Lund i Skovly og til Fagerli. Og sd til en som bodde i Beverlia,

Tretten sssken

Vi var tretten sssken hjemme hos oss. Det vi hadde h gtrara
nir vi kom hjem, det var 6 begynne pi jordet. Det var 5 pelle
stein eller rake kveku og forskjellig sint. Aldri fritidssysler!
Det var 5 arbeide. Bruket varpd omkring forti mil, men han
far forpakta en del ved siden av. Vi dreiv med kuer helt til
krigen. Da blei far og mor for gamle og bror min overtok
hjemme da.

Og det blei ikke no mer.

Vi var heldige, fem stokker av oss fikk arbeid i kommunen.
Jeg begynte i kommunen da jeg var sdnn femten ir. Jeg
begynte som sinn "flisgutt" de kalte det, jeg var med en
ingenior Henriksen og stakk ut en tunnel bortved Lutvann.
Det var en sikker arbeidsplass. Det var en av brsdra mine,
han var bokbinder, han var mye arbeidsledig.
Og jentene - dem gifta seg. Dem arbeida hjemme til dem
gifta"seg og flytta ut. Den eldste ssstra mi sto i butikk pi
-Oppsal.

Handlet pfl Vilerenga

Da jeg var guttunge handla vi pi Vilerenga, hos Sveum pi
Vilerenga. Mor gikk en dag i uka og leverte liste. Og si glorde
dem i stand, og si kjorte'n far ned og henta varene. Vi handla

Cuthrine Senje

Familien Holtet iJinstusen, mor ogfar med 13 burn.
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bare en gang i uka. IvI6k hadde vi sjol. Poteter og melk.
Butikken pi Oppsal, det var fsrst en som hette Martinsen.
Det kom ei dame fra Toten og slo seg til hos Martinsen. Dem
som eide Oppsal g6rd hadde en sonn som hette Lars. Han
blei kjent med denne butikkdama og dem gifta seg. Og dem
begynte butikk p6 Oppsal gird.

Det sies at det var en liten butikk nedi Ostensjoveien, men
det kan jeg ikke huske. Holm hette'n visst.

Lannamii kommunen, den var forst to og ei halv krone uka.
Pi slutten av krigen fikk vi dyrtidstillegg, 37 kroner mAnten
fikk vi da. Men jeg har aldri vrert arbeidsledig, jeg var i
kommunen i femti 6r jeg. 

:

Under Ostensjo gird

Bruket Holtet var husmannsplass under Ostensjo g6rd. Nir
far og mor blei gifte s6 bodde bestefar min og dem i sammen
i hver sin ende av huset. Si flytta han til Dalastua nede i
Ostensjoveien ved Nordbykafeen. Far mitte leie en girdsgutt,
for han plikta 6 ta arbeid pi Asl'ensja, og han hadde jo kjoring
for kommunen ogsi. Gdrdsgutten blei husmann phAsl'ensja
og girdsgutt hjemme i mange 6r.

Da husmannsloven kom fikk far kjopt bruket. (Til-
foyelse:Harald Holtet mener vel 'Jordloven" fra 1928.)

Det er sirt at plassen er revet. Mor og alle hennes sssken var
fadt ph Holtet. Vi kjente alle som bodde pi plassene rundt.
Pi Ostensjobrdten gikk vi pi sondagsskole.

Ferie visste vi ikke hva var. Fsrste ferien min i kommunen
var to og en halv dag, torsdag - fredag-lordag. Forstejobben
min var at vi stakk opp en tunnel som gikk fra Lutvann til
Trosterud. Til sinnssykeasylet der. Dem skulle legge
vannledning over til Alnabru. Vi kom igjennom med funnellen
der det lille vannbassenget var. Men nd er alt borte, du kjenner
deg ikke igjen der.

Vi dro ikke til byen da vi var unger. Men nir vi blei en 17 -

18 6r, da fikk vi lov 6 gi pi kino. Vi brukte to - to og en halv
time. Det var en gammal buss som kjorte og snudde nede .
ved Ostensjobakken. Kneika kalte vi den bakken. Holde- .

Langtidsvirkende og effektiv
ANTI- PERSPIRANT

STOP 24virker hemmende pa svettekiertlene
og reduserer svetteutsondringen

FAs pA apotek som roll-on, spray og krem

A/S Den norske Eterfabrikk,Bsler
Tlt.:22 78 26 00

plassene var  ved Ronningveien,  Rognerudveien og
Brynstoppen. Bussen gikk ti l  der trikken snudde ved
Sotahj ornet p5 V6lerenga.

Men da vi var unger msttes vi jo og slo ball og fant pi alle
slags andre leiker om sommeren. Og om vinteren gikk vi pA
ski.

Fisket i Nsklevann

I Nsklevannet fiska vi veldig mye. Vi sA 6 si levde pi den
fisken vi fikk. Vi hadde rsse (ruse?) og et lite garn, og mor
lagde gjeddekaker. Fisken i Bolerputten var ikke no god. Men
det var gjedde der og.

Vi blei godt kjent i marka. Det var ikke vanlig med gjerder,
si vi unga mitte gjete kuene. Mor lokka gjerne nir vi skulle
hjem. Og det horte vi, henner sto og lokka pi girden hjemme.

Det var kuer pi Sorli og pi Bjerke og pi Myrvoll. Men kuene
i Myrvoll var ikke ute. Myrvoll, det var der Bsler skole er
n6.

Og nA - nd er alt borte."

Harald Holtet var oppi oyekroken og torket bort en tire. Det
huskerjeg.

Na kan du motta kontaktlinser direkte hjem
p0stkassen hver mened. Enkell, gunstig 0g
meget praktiskl 0nsker du mer informasjon
0m K0ntaktl inser pef P0s1, legg turen inn0m
Interoptik.

INTERCPTIK--"-
ManglerudAS

', 
22 26 20 39

llFAnn€'fi?ffiffift*r#
+1 Hiffi.ffitr.ffi

Bslerf ia 2, 0691 OSLO . Tlf .:22 26 30 20

guilm
Lambertseter senter Tlf. 2228 0474
Mangf erud senter Tlt.22 26 15 46

Oppsal senter T1t.2226 4294
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MinnaWetlesen:
"Husholdningsbog for unge husmgdre i By og Bygd"
Frs Minnu Wetlesens "Hasholdningsbogfor unge husmsdre i By og Bygd", somforste gang kom ut
i,1890, presenlerer Hanne Blesvik noen oppskrifter som speiler hvordan det vur dengang.

Det er bure d prove.

Lykke til! flttpeftee.
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@stensjorusken
Telrst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Eleverfra Manglerud skoles 4. og 5.
klasse-trinnfikk tildelt Sldttenga og her
vi den lange koenfor brus og boller som
ble delt ut av Finn Gulbrandsen.

Skolene rundt vannet gjorde en formidabel innsats med 6

rydde rundt vannet pi Ostensjorusken 9. mai. Aksjonen var
et samarbeid mellom kommunens ruskengeneral Kjellaug
Laken, Friluftsetaten og Ostensjovannets Venner. Dette var
4. Lret"ph rad med Ostensjsrusken. Beste skole vinner
miljoprisen og overtar vandreprisen som i fior ble vunnet at
Ostensjo skole.

D enne el ev gj engen fr a M angl erud s ko I e
synes at det smakte godt med brus og
boller etter et par timers jobbing.

Hver skole fikk ti ldelt sin egen teig som de nrermest
finkjemmet for rusk og rask. Rapportene gikk pi at det var
funnet skjorter, skjerf, sokker, bildekk, sykkelhjul, batterier
og naturligvis masse smi papirbiter som stammet fra
sjokolade og is. Rusket ble puttet i store plastsekker som ble
plassert pi sentrale steder, lett 6 plukke opp for Friluftsetaten.
Som takk for innsatsen ble det delt ut brus os boller.

Verdens vanndag
ved Ostensjovannet 22. mars 2003
Telrst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Mange store og smi la lordagsturen til arrangementet for
Verdens vanndag ved sydenden av Ostensjovannet. Pf, stands
ble det informert om arbeidet som gjores for 6 bedre
vannkvaliteten og om omr6det rundt Ostensjovannet.
Ostensjovannets Venner noterte nye medlemmer og berettet
om vem av omridet. Friluftsetaten minnet om "Gronne glimt
i hverdagen" og NIVA demonstrerte metoder for provetaking
av vann for 6 bestemme vannkvaliteten. Oslo Elveforum bidro
med isskjering og Vann- og avlopsetaten serverte gratis vafler
og solbrertoddy som gikk unna i store mengder. Blekkulf
samlet mange ivrige miljodetektiver og "vannkoppene" (de
ti l 5 drikke av) ble delt ut som piminnelse om FNs
ferskvannsir 2003.

Milj o detektiv er p d v erdens v ann dag
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Artspresentasjon
Grflspurv (Pusser domesticus)
Tek;t ogfoto: Audun Brekke Skrindo

Gr6spurven er kanskje en av vire aller mest kjente
fuglearter. For mange nordmenn er den representanten
for alle sm6 fugler i det daglige spriket.

Praktisk talt alle har et forhold til grflspurven gjennom
direkteobservasjon, i og med at den forekommer ofte i
nrerheten av der folk bor.

I tillegg inngir arten i Norges rike kulturelle skatt av
sanger, rim og regler (eks. <<Smaa-sporven gjeng i tunet>
av Garborg og <Spurvelurven>>,vise av Kjell Lund
m.m.).

GrSspurven horer hjemme i den storste fugleordenen:
spurvefuglene (passerifurmes). Siden den forekommer *

si hyppig nrer folk (det vitenskapelige navnet betyr atx
arten <tilhorer huset, vanlig, huslip) er det mange som
forledes til 6 tro at dette f.eks. er Norges vanligste fiigl.
Men i Norge ble den ikke vanlig far langt ut pi 1900-
tallet, og anslis idag til i overkant av 500 000.

Det er lett h la seg villede til 5 tro at grispurvens
tilhorighet i rennesteiner og sjuskete bymiljoer har Ft
gjore med at den ikke er sA <vellykkeb> som andre
fugler. De mange lokale navnene; spir, luftens sjarlatan,
huskal l ,  gr6tass, korntyv osv viser ogsA denne
holdningen.

Men i naturen er utbredelse og populasjonsstorreise et
tegn pi vellykkethet. Si n6rvi vet at grispurv kanskje
er verdens mest utbredte landfugl og at i Norge hgkker
arten hvor som helst, vitner dette om suk=sess-.
Utbredelsen kommer pi grunn av omfattende (bAde
snsket og uonsket) introduksjon til nye omrider vha
menneskets reiser og transport.

Opprinnelsen til arten er svrert vanskelig 6 analysere,
men forskning peker i retning av en opprinnelig

mellomeuropeisk/indisk populasjon. Arten har giltt
kraftig tilbake i forhold til n6r jordbrukslandskapet var
pi sitt mest omfavnsrike og aktive i Norge. Mengder av
spillkorn i forbindelse med omfattende dyrehold gav
ypperljge forhold for gr6spurv.

Hekkingen foregir i omrider som kan ligne bergskorter,
tsrre bakkelandskap med naturlige hulrom osv. Arten
er nrert beslektet med vever-fuglene, som selv vever
kompliserte hus med tak over, men denne tradisjonen
finner vi ikke hos nord-europeiske grispurver i dag.

Parene holder sammen i livslange forhold. Begge kan
hjelpe til med bide reirbygging og foring, mens hunnen
som regel tar hovedansvaret for ruging.

Hodet er kraftig og stort, hannen4har en stor svart
brystflekk og hunnen p5 de ensformige drakttegningene.
Begge skilles lett fra pilfink pA at de mangler den svarte
kinnflekken.

Spesielle kjennetegn er den brunspettede, gri og lose

firerdrallen. Pi den m6ten kan fuglen gi inntrykk av at
den er uflidd. Men siden grispurven kan overleve norske
vintre skjonner vi at dette ikke er tilfelle.

Arten er standfugl, men pi hosten kan vi se trekkuro i
flokkene. Mange individer overvintrer i menneskeskapte
omgivelser (haller, lagre og nreringsparker). I vill
tilstand er en7 6r gammel grispurv funnet, mens den i
fangenskap kan bli over 20 6r.

Grispurven har ingen klar sang, slik mange forbinder
med fuglesang. Men ikke desto mindre er lyden
karakteristisk. NAr du vandrer langs Ostenjsvannet
skulle det ikke vare umulig ahsre et par <tjirp{jirp.>

Kilder:

<Gyldendals Store Fugleguide>, Gyldendal, 1999

<Norges Dyr,>> Cappelen, 1992

<Verdens dyn, Cappelen, 1 985

<Norsk frrgleatlas>,
<<Norsk Ornitologisk forening>, 1994
<Dyr i tro og overtro),
"Johan C. Frostrup, Grsndahl, 1989

,*'I%o^
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Nutursti

Ostensjadagen 2003 - en dag for barna
Foto: Paul Fekjcer

Hesteskokusting vsr uv de mest
populrere sktvitetene

Rideturer stdr mun gjerne i ko for

Vffilpause

Fulltrffir



- og underholdning for de voksne

ved dunsegruppu Symra og Abiklso bygdekor

Ostensjo Junitsjur underholdt og mange fant veien til Asensjo gdrd i det ftne vreret. Vaflene gikh virkelig unna!

Det hele ble sydd sammen sv Per Antble og Arne Inge Christophersen 0g en dugnadsgjeng Jia Ostensjovunnets vennen
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Karnappmannen
og andre videruerdigheter fra vdr nere historie - del 6

Av Erik Henning Edvardsen

Pd de munge husmunnsplassene underAbildso opplevde de slektenes gang pd somme mdte som pd hovedbolet,
men naturligvis uten at det vur sd store summene tilfordeling etter dodsfullene. Skifteforretningene vitner tvert
imot omfuttigdom og vanskelige kdr. Sumtidig md enforst,fr gjeldspostene som mindre fingende, i det dissefor
en stor del vur uttrykkfor den regelbundne avhengigheten som husmunnsfumiliene hadd,e til proprietrerene.

!

Litt om dsdsfall og skifter for plassene under Abildss

Pi plassen Olsrud under Abildss i @stre Aker ble det 29.
j uni 1 734 holdt skift e etter husmann J argen J argensen mellom
enken Ida Gregersdatter og.deres fem barn; Jorget 20 hr,
Simen 6 6r, Berthe 15 Sr, Ingeborg ll 6r og Anne 9 6r.
Verdiene ble beregnet til 13 rdl, mens gjelda belop seg til
rundt regnet l8 rdl.r

Samme in dade ogsi husmannskona pi Vinter$ernet, Marthe
Jensdatter. Ektemannen Johannes Nielsen Spanior og deres
to barn Jens pi 13 6r og Mari pd 1 I 6r satt igjen med verdier
for ca. 5 rdl, mens gjelda gikk opp i 6 rdl.2

Vel en m6ned senere var det enda en husmannsfamilie pi
Vinterkjernet som fikkbessk avmannen med ljien og demest
av takstmennene, i det husbonden Christen Jensens unge liv
breft tok slutt. Enken Gunild Svendsdatter og hennes barn
Hans pi 9 6r og Tore p6 4 irhadde verdier for knapt 4 rdl,
mens gjelda utgjorde nesten 7 rdl.3

Til sammenlikning kan nevnes at verdien var regnet til rundt
2I rdL da det 3. mars 1735 ble holdt takstforretning pi
Abildss, dver en anselig mengde hoy tilhsrende hen Ballings
dsdsbo.o

28. mars 1753 var det skifteforretning pi plassen Holmbriten
etler avdade husmann Hans Gullichsen. Den stakkam
enkemadammen, Karen Simensdatter, satt helt alene tilbake
etter at ogsi deres eneste barn Gullich var omkommet.s

Ti 6r senere, 2. mai 1763, meldes det dessuten om skifte pi
en husmannsplass med en noe uviss tilhorighet enten under
"Langerud eller Abelsse". 6

Samme 6r som proprietrer Christen Brochman dade plt
Abildss avled ogs6 husmannskona Siri Thorsdatter pA plassen
Omsrud. 10. november 1790 ble det holdt skifteforretning
hos enkemannenlargen Bisrnsen Omsrud og deres tre barn
Berte 20 6r, Thore l7 Fr og Ole 8 6r. ' 

_

24. januat I19l bleverdiene taksert etter Inger Trulsdatter
p6 plassen Tallberget, som nA sorterte under Manglerud. De
arveberettigede var husbonden Christopher Larsen Talbefget
(1832-1914),harc 22 6rige sonn Hans Christophersen og
datteren Maren Christophersdatter. Christopher Larsen giftet
seg igjen med Dorthe Halvorsdatter (f . 175\ og fikk barna
Marte Maria (f. 1791), Ane Catrine (f. 1796) og Christopher
(f. 1800). De hadde ogsi gutten Christen Evensen (f. 1800)
til oppfostring. Da Christopher Larsen Talberget selv dsde

var dotrene, Maren og Ane Catrine, allerede falt fra.
Eldstessnnen Hans (f. 1770) var gift med Ane Pedersdatter
(f. 1763) og bosatt pi Dal, Christopher bodde hjemme, mens
Marte Maria hadde fitt en tjenestepost i Christiania.s

2 I . desember 1 795 ble det likeledes holdt skifte over avdsde
Hans Christensen pi plassen Svenskerud under Abildss
mellom enken Helvig Thoresen og barna Christian ph26 ir
og Anne pi 24 ir.e

I 1799 sovnet ogs6 jomfiu Karen Hansda6gr inn pi en annen
av plassene under Abildsa, og 29. januar I 800 ble verdiene
gjort opp og fordelt etter denugifte kvinnen. Hennes arvinger
var sssknene Thor Hansen og Berthe Hansdatter, gift med
Joen Moller, og hennes to halvsssken Knud Hansen ogAnne
Hansdatter ph25 6r.to

Dsden vendte ogsi tilbake til husmannsplassen Olsrud. Der
ble det 8. februar og 22. desember 1810 holdt arveoppgjor
etter Andreas Dinesen mellom hustruen Randi Erichsdatter
og barna Niels, Christian og Jens pb24 tr.tl

VeIIe Espelund: BIow Boys, sjantiesfra
Diderik Brochmanns samlinge4 Norsk
Folkeminnelags skrifter nr. 123, Oslo
1981.
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Endelig var det pi plassen Lille Langemd eller Luserud 1.
oktober l812 holdt skifteforretning etter avdsde Marthe
Nilsdatter (1733-1812) mellom ektemannen Erich Nilsen (f.
1745) og barna Gjertrud Marie og Anne Margrethe.
Sistnevnte var ni blitt gift med sagmesteren pi Siggerud,
Lars Torstensen.12

Familien Brochmans siste ir pi Abildso

Av Brochmans etterkommere var det en rekke fremtredende
prester, men flere medlemmer av familien hadde ogsd
eventyrlyst og gjorde karriere enten innen marinen eller som
seilskutekapteiner ute pi de sju hav.

En av etterkommerne var for ovrig den kjente samler og
utgiver av sj omanns sj anties Diderik Brochman ( 1 E 79- I 9 5 5 ),
som dessuten ble leder av Norsk Styrmannsforening. I
perioden 1908 til 1948 utga han et dusin maritime bsker
inneholdende frivaktsviser, oppsanger. sjomannsuttrykk og
sjomannsknuter, samt en personalhistorie over slektningene
i prestesti l l inger.

Livet som jordbruker pi Abildss var det vist ikke lenger noen
"brochmenn" som drsmte om. I 1825 ble girden solgt ut av
slekta. De siste av familiens brukere p6Abildso var enkemarur
Michael Brochmann med barna Thomas og Ane, samt hans
yngre bror, kaptein Diderich Hegerman Brochmann, som var
gift med Maria og hadde datteren Barbara Margreta.

2 Statsarkivet i Oslo. Ibid. Plass Vinterkiernet 1734 2916,

s . 3 0 1 .
3 Statsarkivet i Oslo. Ibid. Plass Vinterkiernet 1734 27 /1 ,

s. 300b.
a Statsarkivet i Oslo. Ibid.. Abildss i Aste Aker 1135 3/3,

S .  J J Z .

s Statsarkivet i Oslo. Ibid. /1746-1755).Abildss i OstreAker.

Plass Holmbraalen 1753 2813.F1lm HF 658-659, s. 55Ib.

6 Statsarkivet i Oslo. Ibid. ( 1 76 I - I 760). Abildss i Ostre Aker.

En plass under gaarden Langerud ellerAbelsse 1163 2/5,

s.  133b.
7 Statsarkivet i Oslo. Ibid. (1780-1792).Abildss i OstreAker.

Plass Omsrud 1190 l0llI, s. 524.

8 Statsarkivet i Oslo. Aker Skifteprotokoll nr.22. (l8lI-

1817),  fo l io  258a.
e Statsarkivet i Oslo. Aker Skifteprotokollnr.2. ( 1792-1803),

s . 1 8 0 .
r0 Statsarkivet i Oslo. Ibid. (1192-1803), s. 449.
lrstatsarkivet i Oslo. Ibid. (1804-1809), s. 60lb.

12 Statsarkivet i Oslo. Aker Skifteprotokoll nr. 22. (1811-

1817).  fo l io  138.

Neste gang:

E.F. von Trepkas himmerige pfl jord.

Kartet viser den del av "Aggers Sogn" som
omtales i artikkelen. Flere av husmannsplassene
som er omtalt er ikke avmerket og vi vet heller
ikke noyaktig plassering. Veien over Osten-
sjovannet er "Almindelig VinterVej". Det samme
gjelder veien over "Lang Mosen". Sommerveien
sydover gikk p6 hoyde-draget forbi "Haslefet"
og videre over "Lan-grud". Sommer- og vin-
terveien mottes ved "Dritut" , omtrent ved
Skulleruddompa i dag (utenfor kaftet).

Gjengitt etter tillatelse av Statens kartverk, MAS
I1010 - 15112003. UtsnittavMILNo 63XIY/ .
Fn 1802. H.L.Juell

I Statsarkivet i Oslo. Aker Skifteprotokoll nr. 2.
(1728-1742\. Abildss i OstreAker.

Plass Ulsrud 17342916, s. 300. Leif-Dan
Birkemoe (f. 1937) har gjort meg oppmerksom
pA at det flere steder i kildene omtales en
plass U1srud, som ikke er identisk med
Ulsrud gird. Han har fra Amund Kveim (f.
1960) innhentet den opplysning at det i lens-
mann Knops liste fra 1771 forekommer en plass
Olsrud tilhsrende Abildso. Det kan ikke herske
tvil om at det er denne olassen det siktes til i
skiftene.
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Skjsfsel av ku ltu rlands kapet
-Stiiffenga Sjoli
kks t og foto : Leif-D an B irkemo e

Engu ast for Tallberget, mellom Ostensjovannet og tuweibakken, har tidligere vrert havnehage for
hester fra Manglerud og Abildso g,frrd. Men det har ogsd vrert sldtteng. Leter mun godt kan man endog

Jinne tuftene til en lse som stod her som opplagsplassfor hoyet. Ogfor sldttengavar dettrolig korndker.
Det er viktig at sldttengafortsutt blir skjotgel

Torbjorn Raberg kjorer ryddesagu med sts hdnd. Etter
slding md alt rakes for hdnden og deretter kjores bort.

Biologisk mangfold

Omridet het i eldre tider Sjoli, med det navnet er ikke lenger i
vanlig bruk.Samspillet mellom de naturgitte forutsetningene og
menneskelig utnyttelse av omridet har skapt et landskap med
stort biologisk mangfold. Her kan man lese tidligere tiders
naturressursutnyttelse. Det er et mosaikkpreget og 6pent
landskap.

Slfltt med ljfl

Tradisjoneh ble slittearealene sl6tt med lji i slutten av juli eller
i begpnelsen av august. Hayelble tarket noen dager pi bakken
eller pi hesjer for det ble kjort hjem. Hayetpit Sjoli ble sikkert
ogsi oppbevart i utlaa til det kunne hentes hjem, kanskje pi
slede om vinteren. Slittenga kunne ogsi beites vir og host.

Artsrik vegetasjon

Denne driften skapte en meget artsrik vegetasjontype. Slittenga
pi Sjoli har utviklet seg til en fargerik blomstereng og mange
arter har sin stsrste forekomst nettopp i slittenga. Det betyr at
ogsi mange insekter, sarlig sommerfugler, er knyttet til
slittenga. Insektsundersskelsen som ble gjennomfort for noen
6r siden bekreftet dette forhold.

Blomsterfluen

Blomsterfluen Ortonewa erythrogonahar sin stsrste bestand
pd Sjoli i global sammenheng. Entomolog Tore Nilsen (en
av Europas fremste eksperter p6 blomsterfluer) og Morten
Falck (landets andre ekspert pi blgmsterfluer) karakteriserer
arten som en av omrAdets juveler sett med <insekt-
sbrillen.Det er derfor viktig 6 bevare denne rest av slittegg.
I motsatt fall vil enga gro igjen. Planter skygges ut og insekter
forsvinner.

Skjotsel

For 6 bevare slittenga pi Sjoli mi det derfor drives skjotsel.
Ostensjovannets Venner har helt siden 1990 vrert pidriver

for slitt, noe som har vaert gjennomfort omtrent hvert eneste
6r enten i regi av foreningen eller i samarbeid med
Friluftsetaten. Litt forsinket har vi i host ogsi tatt initiativ til
i sl6. N5 var imidlertid veksten pi enkelte steder blitt s6 stor
at ryddemaskin mitte brukes for 6 f6 ned ospe- og
buskekrattet som fblge av at denne delen ikke har vrert skdret
de siste to-tre 6rene.

Lese landskapet

Torbjorn Roberg, med bl.a. erfaring fra skjotsel i Maridalen,
ble kontaktet av foreningen. Han ble gitt oppdraget om 6 sli
sl ittenga pi Sjoli. Da er det nodvendig.6 kunne lese
landskapet riktig og forsti hva som skal ryddes og hva som
skal f6 st6. Torbjorn Roberg er arkeolog qg har derfor stor
kunnskap om landskapstyper. I samarbeidtn'ed Friluftsetaten
ble man enig om hvordan skjotselen burde gjennomfsres.

Problemplanten kanadagullris har spredd seg ruskt randt
Ostensjovannet i sommer. Pd Smiejordet ved Ostensjoveien
stod den tett som en skog.

Kanadagullris

En problemplante som har spredd seg raskt rundt Osten-
sjovannet i ir er kanadagrullris. Dette er en innfsft plante som
egentlig ikke hsrer hjemme i den.norske floraen. Den vil lett
kunne skygge ut stedegne planter. Kanadagullris har ogsi nidd
slittenga pn Sjoli. Av hensyn til mulig spredning av frs fra
planten ble det besluttet ikke 6 sl& den i hsst av frykt for stsrre
spredning neste 6r. For 6 sammenligne effekter kan det nevnes
at all kanadagullris i hsst er sl6tt rundt Vadedammen i nord.

Landskapsrommet

Reinfann, mjodurt og firkantprikkperikum er det mye av pi
slittenga pi Sjoli. -Enga vitner om at den er bearbeidet, kan
Torbjorn Roberg fortelle. -Her har det nok vrrt 6ker. Slett og
fin. Beliggenheten ned mot varuret er god. Skogen som kommer
krypende mA tas for den fir overtaket pi plantene. Det er viktig
at utvalgte store trer kommer bedre frem. At det blir f,pent med
enkelttrrer i landskapsrommet har mye 6 si for riktig utvikling,
legger Torbjorn til med faglig tyngde.
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@stensjab.roen pusses opp
Tekst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Ostensjobroen, broen i sydenden av vannet, fdr
nd et etterlengtet vedlikehold. Dreneringsror er
satt inn i brofundamentet for d hindre at

festestaget for rekkverket ruster i betongen.
Betongenfdr ogsd ettersyn, bdde over og under
Broen males med en grdfarge, menforst smares
det pd en primer Rekkverket skal males neste dr
Arbeidet er beregnet d ta 2 mdneder for fire
personer. Det er Oslo Vei som utfarer oppdraget

for S amferds e ls et aten.

Uavhengig av broarbeidene har veidekket pd
broen ogsd fdtt ny asfalt.

Broen ble bygget i begynnelsen av 1960-tallet
og fdr forst nd et grundig ettersyn.

Historisk vandring

Hostdagen var strdlende, det samme var
oppslutningen til vandringen pd vestsiden av
Ostensjovannet med lokalhistorie som hoved-
tema sondag I 2. oktober Her som en lang rekke
pd turveien.

Kulturhistorisk b akgrunn, B akkehavn gdrd,
Multehaug, Konglerud, Abildss skole, bren-
neriruinene, Abildsa gdrd og gravhaugene pd
Tallberget var blant steder som fikk sin omtale.

Ostensjovannet fikk i april besak av en klasse
pd 38 elever og noen lrere som var pd ut-
vekslingsturfra en videregdende skole i den lille,
vakre byen Dinkelsbtihl i Bayern. Vertskapet -

elever og lerere Ji'a KG - la opp et omfattende
program under besoket som altsd inkluderte
Ostensjovannet. Mange av elevene var spesielt
interessert i biologi og studertefuglene med stor
interesse. Flere arter ble gjenkjent, noe som
skapte hoy stemning. De .f ikk med seg en
orientering om arbeidet med d vente vannet og
om bevaring av det biologiske mangfoldet. Etter
en rask lunsj i det Jine vdrvceret, dro de videre til

neste attra.ksion.
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Fra Bryri jernbanestasjon til Tveten gilrd
Tblrst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

I slutten av mai var det medlemsvandring medAlnaelvens nestor Karsten Solve Nilsen som guide fra Bryn
jernbanestasjon til Tveten gflrd. Det er mange attraksjoner pfl vegen - jernbanen som kom til Bryn i 18540
Kristiania teglverk, Zinkhvitt-fabrikken, Fyrstikkfabrikken og alle de andre gamle industribygningene
som forteller om Bryns historie,Alnas elvelop, fosser og sidebekkero den nye turveien og ikke minst utviklingen
av MiljoparkAlna. Og som avslutning en runde pfl Tveten gflrd med de mange spennende bygningene.

Kursten Sslve Nilsen forteller om husmannsplassen
Smulvoll under Tveten gdrd der AInu meandrerer
elegant forbi. AIna er en populer elv d vnndre langs.
Tarveien dekker cu 65% av elvas lengde.

Fossen i skrdningen ned mot Smalvollveien har sin
kilde i Stordummen som var vunnkilden for Tveten og
Hellerud gdrd. Elven har mange navn: Tvetenbekken,
Hellerudbekken og Godliubekken. Det siste navnet er
tvilsomt.

Gjensidige NOR
r din totalleverand frr av=

Tore Lsvlund
Leder bankkontor

Kom innom din lokale bank
og personlig rAdgivning og

manglerud@nor. no
T l f . :  22319050

* Dagligbanktjenester
" Finansiering
" Investering
* Forsikring
" Kjop/Salg av eiendom
" Bankbokser

pA Manglerud
service

for en hyggelig prat

,l ,fmms$ffitr#
Sp#ffi&#$ff

- 3 2 -



Bymiljopiisen 2003 til @stensjovannets Venner

Finn Gulbrundsen med guvesjekken pd kn 50.000, Amund Kveim med diplomet og ordforer Per Ditlev-Simonsen
pd Rddhusplassen. Foto: Leif-Dun Birkemoe

Pfl verdens miljoverndag 5. juni ble Ostensjovannets
Venner tildelt Oslo kommunes Bymiljopris 2003.
Ordfsrer Per Ditlev-Simonsen holdt folgende tale
ved utdelingen:
-Vi har en flott by, en by 6 vere stolt av. Rundt om i Oslo
jobber det mange mennesker som gjennom sin innsats bidrar
til at Oslo fortsatt skal vrere en flott by for de generasjonene
som kommer etter oss. Uten disse ildsielene ville Oslo ha
vrert langt fattigere.

For 6 hedre dette arbeidet har Oslo kommune opprettet en
Bymiljopris som tildeles: den enkeltperson, orgunisasjon,
bedrift, etat, bydel og/eller snnen virksomhet som ved sin
omsorg og innsats for bymiljoet i Oslo kun fremstd som et
godt eksempel for andre.

Bymiljoprisen vil i 6r bli delt ut for 6. gang pi rad.

Juryen har i 6r bestitt av:
. Byridsavdeling for miljo og samferdsel ved

milj overnleder Guttorm Grundt

Helsevernetaten ved direktsr Torkill Nordahl-Olsen

Gront Inspirasjonssenter/Gronn Hverdag ved daglig
leder Cyrid Aase

NHO Oslo ved bedriftsridsiver Jon Anders
Henriksen

Juryen har i 5r besluttet 6 gi Oslo kommunes Bymiljopris til
O sten sj ovann ets Venn en

Ostensjovannets Venner er en foregangsforening pi
miljoomr5det. I sin begrunnelse sier juryen:

Ostensjovannet er et av Norges viktigste bynrre vitmarks-
. og kulturlandskapsomrider. Vannet huser flere rodlistearter,

, og er generelt kjent for en rik vann- og sumpflora. Utbygging
* og forurensing truet i mange 6r vannkvalitet og vannets

biologiske mangfold. Foreningens medlemmer har i 15 6r
arbeidet utrettelig for vern og miljoriktig forvaltning av
Ostensjovannet, samt spredning av kunnskap om Osten-
sjovannets miljoverdier og plass i virt okosystem-. Og
foreningen har lykkes i sitt arbeid, men ikke uten strid.
Ostensjovannet har i dag fitt sin vemeplan og miljoparken
blir hele den nye Ostensjo bydels stolthet.

Ostensjovannets Venner utfsrer en rekke miljooppgaver og
aktiviteter i omridet:

o De informerer polit ikere og allmennhet om
miljoverdiene i Ostensjovannets okosystem og
kulturlandskap.

De er pidrivere for 6 bedre vannkvaliteten og 6
rydde opp i kloakkforholdene i omride| slik at
plener blir naturlig vegetasjon, og eroderte
strandpartier blir t i l  storre arealer med vit-
marksvegetasjon.

Ostensjovannets Venner har utarbeidet under-
visningsopplegget:

"Natur, miljo og trivselsprosjekt" for Ostensjo-
vannet, som brukes av mange skoler i omridet.

a
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De arrangerer irlige ryddeaksjoner og andre
dugnader i omridet rundt vannet med deltagelse
fra skoleelever og interesserte beboere i omr6det.

Foreningen samarbeider aktivt med andre miljo

foreninger som Oslo og Akershusavdelingen i

Norsk Ornitologisk forening, Ostlandsavdelingen
i Norsk Botanisk Forening, samt kommunale etatel
skoler og bydeler.

Ostensjovannets Venner var en aktiv pAdriver for
etablering av "Astensjaomridets Mi$apark",
vedtatt av bvstvret i2002. {

Foreningen har i dag 2000 medlemmer, og git ut med-
lemsbladet Sothona, samt arrangererturer, kurs og seminarer.

Gjennom sitt engasjement i et av Oslos vakreste omr6der,
bidrar Ostensjovannets Vgnner til 6 gjore Oslo til en nasjonal
og internasjonal Miljobyl avsluttet ordfsreren.

Stor glede i Ostensjovannets Venner

Prisen er en stor oppmuntring og gledeAmund Kveim,
foreningens leder, uttalte bl.a. ved utdelingen:

"Tildeling av bymiljoprisen er en veldig oppmuntring til alle
i Ostensjoomridet som setter pris pi sitt nrermiljo, og til de
mange som aktivt har arbeidet for vern av dette unike omridet
i lang tid. Samtidig er det en inspirasjon til fortsatt innsats
for de helt seregne verdiene dette omridet representerer.
Gjennom Srene har vi oppnidd 5 fi selve vannet og de to
girdene Ostensjo og Abildso fredet, og hele omridet ble av
Oslo bystyre vernet som "Aslensjaomridet Miljopark" i {or
sommer.

Vi serpi tildelingen som en anerkjennelse av at lokal innsats
fra frivillige organisasjoner er verdifullt og at det virkelig gir
resultater. Vi h6per dette betyr at enda flere blir oppmerksom
pi hvilken perle Oslo by her har, og at det i 6rene fremover
settes inn.nok ressurser for 6 kunne levere videre verdiene til
kommende generasjoner. Ostensjoomridet vil siledes fremsti
som et uststillingsvindu for byens miljoforvaltning i irene
fremover."

5

Temaski lti ng ved @stensjovan net
kkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Temaskilt settes opp utenfor drengestua pd Sondre
Ostensjo gdrd. Fru venstre: Finn Tchudi, Johan
Mollatt og Odd Frode Ulbrandt

De forste temaskilt eller informasjonsplakater ved
utvalgte kul turminner og srertrekk i  kul tur-
landskapet rundt Ostensjovannet er ni satt opp.
Bydel Ostensjo har bidratt skonomisk med innkjop
av materiell til skiltene pfl ostsiden av vannet.

Vi begynte i syd ved Bslerbekken og fortsatte med
Ostensjog6rdene, Almedalen, oldtidsveien, husmannsplassen

Bakken (ved Vassenga nord for Ostensjo Terrasse) og
Vadedammen helt i nordenden av Ostensisvannet.

De fbrste skiltene ble satt opp tidlig i juni og det ser ut til at
de stort sett f6r sti i fred til det formil de er tiltenkt. Dersom
en plakat blir fiernet eller odelagt er det en enkel sak i skifte
den ut. For enkelte kulturminner er det begrenset hva vi
kjenner til, men kanskje nettopp det kan fore til at noen kan
bidra med supplerende opplysninger.

Gir skiltingen slik vi hiper vil det stadig dukke opp nye skilt.
Manglerud bydel har bevilget midler til skilt pi vestsiden av
vannet slik at det blir neste etappe. Vi satser pi at

' informasjonen skal vrere sividt ffldig at den gir litt stofftil
ettertanke og kanskje inspirere til i sske mer kunnskap om
lokaliteter i virt nreromrdde.

Tekstene blir lagt ut p6 v6re hjemmesider etterhvert som
skiltene kommer pi plass.
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Faruel til Bakkehuset
i Ulsrudveien 10
Av: Amund Kveim

Bakkehuset i Ulsrudveien 10 slik det sd ut i 1949
Bildet er utldnt sv Odd Burrs

Smi gamle hus p6 relativt store tomter er naturlig nok
attraktive for eiendomsutviklere og boligbyggere, og denne
gangen var tiden ute for det gamle "Bakkehuset" i
Ulsrudveien l0.Ilapet av noen korte formiddagstimer 20.
mai 2003 hadde gravemaskinene jevnet huset med bakken,
og nok et lite minne om gamle dager i vdrt omr6de er
forsvunnet.

Dette spisse lille huset som ble bygget i perioden lgIi -1921
hadde visstnok ikke bygningsmessige kvaliteter som
kvalifiserte for verken vern eller videre bruk etter dagens
milestokk. Det hadde imidlertid en n&r tilknytning til
As@nsja gird, og det var Haakon Tveter som i sin tid foresto
byggingen. Grunnflaten var pi dtoye 49 kvadratmeter og
besto av"en etasje med kvist. Det var bygget av laftet plank
med stiende utvendig panel. Samtidig ble det bygget et lite
uthus i bindingsverk p6 10 kvadratmeter inneholdende bl.a.
privet, men dette er forlengst revet.

Tveters nayaktige og sirlige byggeregnskap eksisterer
fremdeles og enkeltpostene viser alt fra minering i kjelleren
og innkjop av murstein, til 54 glassruter fra Christiania
Glassmagasin og en brukt magasinovn. Samlet kostnad for
hele prosiektetble 15.723 kroner og 12 ore, og da var bide
kapitalkostnadene og bruk av hans egne arbeidsfolk og hester
innregnet.

Branntakst ble holdt i 1919, og forste leieboer flyttet inn
samme hsst skulle betale 100 kroner pr. mined i leie. Det
var nok andre kommunale regler den gangen for offentlig
bygningskontroll ble ikke gjennomfart fsr i 1922. Eien-
dommen ble utskilt med eset bruksnummer 33 i 1921.

Leietagerne harvr;rt skiftende opp giennom 6rene, men ogs6
deler av Tveterfamilien har bodd her en periode. Som et
kuriosum kan nevnes at familien Barra, grunnleggeren av
firmaet Barra, som ni holder til i Christinedalved Bryn senter,
bodde her i en periode for krigen. Ssnnen Odd har velvillig
l6nt oss et bilde av huset slik det si ut i"f949.

Eiendommen ble solgt ut av familien av Haakon Tveters
arvinger si sent som i 1995 og ble i fior sommer solgt videre
til et eiendomsfirma. Ni bygges det fire nye boliger pd tomten
og disse legges ut for salg hssten 2003.

Tenk om vi hadde kunnet redde det gamle huset ved 6 ta det
ned og flytte det til et egnet sted i Ostensj srrrrrildet. En annen
sak er at det ved utbygging av denne tomten blir enda
vanskeligere 6 fd deler av Ulsrudbekken opp i dagen.

Det er mulig at huset ikke var verneverdig, men det var i alle

" fall minneverdig og har fortjent en omtale i Sothsna,

Fugletur i april

Audun Brekke Skrindo var turleder pd
fugleturen 30. april. Her ser vi en del av
gruppen som har tatt opp-stilling pd
jordet nedenfor Ostensjo gdrd. Utstyret
var tungt, interessen stor og obser-
vasjonene mange.

Foto : Leif-Dan Birkemoe
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Botanisk vandretur ved Abildso gerd
Villblomsfenes dag 15. juni

Tekst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Wblomstenes dag er opprinnelig et dunsk tiltak, men nd er hele Nord.en inkludert. Norge er med for andre
gung. I ult 75 turei ble urrangertrundti landetpd denne dagen. Norsk Botanisk Forening stod som initiutivtaker
og turen inngikk som alTungement i Oslo Miljo Festival. Ostensjovannets Venner deltok som medarrungor.Iun
Wesenberg, cand. scient i systematisk botanikkfra Universitetet i Oslo og daglig leder i Norsk Botunisk Forening,
stilte opp som turleder medfokas pd villblottlstene randtAbildso gdrd. Her er detfine enger som tidligere var
beiteiirken Det er ikke si mye igi"o n kulturlandskapet i Osli-gryta stik st oittopp ingeoe rand{Abildss
gdrd er jine biotoperfor munge srtervillblonistenl Ostensjoomrdde Miljopark er det registrert 440 planleurter
- det er ca. 1/5 uv Norges floru som er sumlet i omr,frdel Eller cu 1/3 av det som er registrert i Oslo og
Akershus. Og det er mye ndr mun tenker p& det lille omrddet vi har rundt Ostensjovannet.

Blomster i "skrotemarken"
Vi startet ved trafostasjonen pi Manglerud som har en
"skrotemark""- eller ayfallsplass som n@rmeste nabo. I
biologisk forstand er det et'interessant habitat, om ikke til srerlig
forskjonnelse for omridet. Artsrik var imidlertid haugene med
jord og leire, tydelig nylig brukt som tommeplass for hageavfall
og diverse annet skrot. Hageavfall som slenges ut i naturen pi
denne miten kan imidlertid ogsi v&re en trussel mot det
biologiske mangfold i omridet ved at fremmede arter over tid
lett kan skygge ut sirbare stedegne arter.

I skrotemarken fant vi dkerkdl og vinterkarse, gule planter som
kjennes igjen fra grafter og veikanter. Russekdl, dkertistel og
for ikke 6 glemme skvallerkdl vokste vlIIig. Skvallerkdl er
eksempel pi en introdusert art som fra forst av ble dyrket som
hageplante, men som har kommet ut av kontroll og <vendt seg
mob hageeierne selv.

Selv om skvallerk6l kan opptre i massebestander i nitrogenrik
edellovskog, og noen steder utgjore en trusel mot den stedegne
floraen, er arten stort sett et problem bare for hagebruket selv.
Skvallerkilen er derfor nesten svartelistet av hageeiere. Vi fikk
vite at som ung plante har den en nydelig sellerismak. Arten er
av mellorn-europeisk opprinnelse.

Moskuskattosl er en gammel staude og jordrayk en beskjeden
plante med rosa blomster. Prestekragene lyste hvite pi haugen,
mens pepperrol som sprer seg i veikanten, har en brennende
bitter imak. Lakurten har hviti blomster, mens daunesle, soil
ikke brenner (derav navnet) ligner svrert pA vanlig brennesle.
Korshtappen med bl6 blomster har smak av myntete - bare hell
kokende vann over!

Kjempeharmange arter. Den spres lett med fottoyet. Indianerne
i Nord-Amerika kalte den "Hvite manns fotspor", fordi
ewopeiske lrerstsvler var godt egnet til i spre plantens klebrige
frs. Yi ble vist hvordan sotsoppen hadde infisert blomsten til
gresstj erneblom.

Den vanlige vassar-nen bredde seg kraftig rundt i omridet. I
utkanten av "skrotemarken" stod grdseljen som liker se$ pi
nreringsrikvitmark. Istervier er o9$6 envanlig seljearti omridet.
Krypsoleien regnes som vanlig ugras og var derfor godt
representert i habitatet. ?
Blomster i gammel beitemark

Vi trakk deretter noen meter lenger mot syd. Vir turleder
piviste straks krusfro, en plante som har sin nordgrense ved
indre Oslo{ord. Den er hvit og ligner p6 den langt vanligere
hundekjeks som det var mange av i omridet. Det et ca. 20
forskjellige arter av marikdpe og derfor svrert vanskelig 6

Bakketimian:Stryker vi hdnden over taen dufter det
sterkt timian. Den finnes pd to steder ved Ost-
ensjovunnet.

bestemme hvilken art vi hadde funnet. Gjerdevikken er en
erteblomst og produserer nektar pA undersiden av bladene i
tillegg til i selve blomsten. For 5 illustrere dette ble bladene
pi vSrt eksempel brettet frem slik

at vi fikk se hvor nektaren ble produsert.Deretter fulgte

"storengkall, matsyre (sure blader) og reverumpe, den
tssistnevnte typisk i gjengroende kulturlandskap.

Plutselig dukket det opp en ganske vanlig gresslok. Den mi
komme fra g6rden, f.eks. fsrt hit i skoene eller bukseberetten.
Kvastsveve er typisk for gammel beitemark - svevene er
mange og ikke alltid lett 6 bestemme. Den gule bitter-
berglcnapp vokser vill i lavlandet og i virt omride som et

Bitterbergknupp :Den gule bitterbergknapp vokser vill
i lavlundet som et teppe p,fi det dpne berget,
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Hundetunge: Den horer hjemme ifolkemedisinen og
ble dyrket i klostertidu.

Ospeminermoll graver kanaler
I kanten av enga stod ospen og raslet med bladene. En av
deltakerne i gruppen ville ha svar pi hvordan marksporene pi
bladene hadde oppstitt. - Det er ospeminermoll som graver
kanaler i bladet, var sva'fet. De morke partiene i bakkant er
msllens avfaring som er lagt igjen. Msllens utvikling er godt
timet med ospen slik at den klekkes og er ute og flyr nir bladene
springer ut pi treet om viren, slik at den kan legge egg i de
unge bladene. Det erbare osp denne mollen girp6. Ospen sprer
seg med rotskudd og slik kan ett individ dekke et stort omr6de.
I Nord-Amerika er det p6vist at ett ospeindivid har spredd seg
overflere km2. Ospens fremdrift er hurtig, den har kort tid pi
seg for den blir undertrykt av andre trar.

Sommer- og vintereik

Mange andre planterble trukket frem: Den gule skjermsveve,
den likeledes gule guffiatbelg (erteblomst), tiriltunge og
tvesj eggveronika. I engkanlen dukket det opp smi eikeplanter.
Det er sommereik, fordi virfiereika stopper ved Drsbak. Derfor
er all eik vi ser rundt Ostensjovannet av arten sommereik,
men det finnes en rekke hybrider som g'or det sveil vanskelig
sikkert 6 bestemme arten.

I kanten hed mot enga i ost stoppet vi ved i en hoy plante -

valurt. Den er introdusert i omridet. Planten er provedyrket
som forplante for bier. Eierne pi Ostensjo drev i sin tid med
bier - kanskje det er en plante fra den tiden?

Fra folkemedisinen

Solvbunke ertypisk for gammel beitemark, kyrne unngir den,
derfor stir den igjen som en plante ingen ville ha.

Sibirbj annkj efu dukket opp, men mj odurl med rustsopp fanget
storre oppmerksomhet. Den er en gammel plante fra

folkemedisin en. Ro d j ons o kb lom tllharer nellikfamilien og
vokser i nreringsrike skogkanter. Det ble fastslitt at individet
var en hunnplante.

Artsrikdom pi enga nedenfor stallen

Wnterkarse og tjereblom passeres fsr vi kommer inn pi enga
nedenfor stallen og grisehuset. Vi fir raskt pekt ut den hoye
planten karve som har en svak rosa farge i forhold til den
hvite hundekjeksen som vokser tett ved siden av. Det er ikke
alltid den har sA fin rosa farge, da m6 vi se pi bladene for 6
bestemme arten, f6r vi vite. Gulmaure har et voksested like i
nrerheten. Det er litt over 10 arler av maure i Norge, de fleste
med hvite blomster. Smorbukk, med gule stjerner, egner seg
godt til'skopuss for svarte sko, kommenterte en av deltakerne.
Firfrovikke er et tlpisk skrivebordsnavn. Vi fir deretter
presentert vdrskrinneblom, dkerforglemmegei og kors-
htappen.

Korfvokst eng har storst antall after pr. nr3, men her er gresset
betenkelig hoyl flr vi hsre. Asken som stir rett ved kan lett
gi uonsket skyggeeffekt - og kan rett og slett skygge arter
vekk. Det er derfor en god grunn til 6 fieme asken.

Hundetunge fra klostertida

At ryllik er rene msllkuleerstatningen, var en pistand som
ikke ble n&rtnere utdypet ved funnet a'i'den mer spesielle
planten hundetunge. Den hsrer hjemme i folkemedisinen og
ble dyrket i klostertida. Selv om den tilhsrer kulturlandskapet i
dag ble den tidligere brukt som legeplante mot krampeanfall og
som hoste- og s6rdempende medisin. Rodfargen ble brukt til
farging. Spredningen finner sted ved at fruktene setter seg fast i
pelsen pi dyr som gir forbi.

Nir vi stoter pi medisinplanter pA dette feltet m6 vi ha i erindring
at 1600-tallshaven pi Abildss gird li mot syd og den har
sannslnligvis ogsi hatt en urtehage.

Nakkebrer:Vdr undre ville jordbrerart er en fiordnw
plante som er hjulpet fram uv kultarlandskapet.

Bakketimian

Bakken nedenfor stallen har alltid vrert rik pi stemorsblomster
- en blomstring som var ph sitt f ineste denne for-
sofnmerdagen . Storborre, krus etistel, hdrsveve, ettdrs-lwtavel,

" ,haymol og reiffinn var blant plantene vi ogsi ble gjort
oppmerksom p6. Pi en liten flekk med bart fiell spredde det
seg en tue med bakketimian. Vi har tre ville arler tirnian i
Norge, fikk vi vite. Strsk vi hinden ovei tuen duftet det sterkt
timian. Dette er den eneste p6 vestsiden av Ostensjovannet,
men vi har ogsi samme art pi ostsiden nedenfor telrasse-
blokkene. Elter kratthumleblom var det en av de 10 ville

!,

Kjottrose:En uv de 10 ville roseartene i Norge.
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roseartene i Norge som t?akk v6r oppmerksomhet. De er
vanskelig 6 bestemme, men etter et kort studium med lupe
fAr vi svaret: det er en kjottrose.

Havstrand

Pi berget like ved ble blikket rettet mot bkprelaven. Denhar
nok overlevd fra den gang det var havstrand her, fikk vi som
kommentar. Beitesvever, gresstjrereblom, smdsyre, torske-
munn, nyresildre og ettdrshtavel fulgte deretter. I bakkant
av en guppe bakkeveronika fant vi vdrveronika, en plante
som har vart pA tilbakegang i omridet. Det skal senere gjores
et forsok pi 6 ta noen fro og si de p6 et annet sted lenger ned
ibakkehellingen. {

Innergrensen "

Plutselig oppdages en plante like ved med en hoyde pi 30-
40 cm: knollmjodurt. Den lever som oftest n&flnere fiorden
og det fastslAs al dette er plantens innergrense rr.d indr.
Oslof ord. Strandlok fantvi et par meter unna, ogsi ekstremt
innland for denne arten.?6 et felt som dekker kun noen fi
m2 fant vi ved denne gjennomgang flere sjeldne planter,
stedets beliggenhet tatt i betraktning. Den forholdsvis hoys
gulblomstrende priklqerikum md ogsir tas med i oversikten.

Vir andre ville jordbrerart -nakkeber- vokste villig pi en
bergnabb. Det er ogsi en fiordnar plante som her er hjulpet
fram av kulturlandskapet. Berene er smilodne med direkte
sotsmak - ikke si friske som vanlig markjordbrer, hevdes
det.

Engnelli.ken var ikke kommet i blomstring, men n6r den
springer ut har den kort blomstring - fargen nesten sjokkrosa.

Hareklover ogskogklover slynget seg rodlige langs en skrent
i hellinga, mens lodnebregnen stod mer unnselig pi det
solipne torre berget.

En sslvmure gjorde faktisk mer av seg, med sine smi gule
blomster..

Artsmangfold i tilbakegang

Det kan neppe vrre uenighet om at artsmangfoldet i omridet
har gitt tilbake de siste 30 6r, dvs at plantene gradvis trekker
seg tilbake. Det er ikrene som f6r lyset. Men vi har flekkvis
gjenstiende felt som det gjelder 6 ta vare p6. Det kan giores
ved 6 felle enkelte av de yngre asketrrerne og sorge for
skjotsel p6 enga. I fior var det beitemark for hest her,
detsamme skal det vere i 6r. Det er tiltak som vil ha stor
betydning for mangfoldet i kulturlandskapet.

*Vi 
inviterte v6re nrermeste samarbeidspartnere sivel i

soffentlig 
som i frivillig sektor. Seminaret samlet omtrent 35

deltakere, dvs. at lokalet vi hadde til disposisjon var fullsatt.

Amund Kveim, leder i Ostensjovannets Venner, onsket
velkommen og konsulent Jon Markussen hos Fylkesmannen
i Oslo og Akershus ga en oversikt over viktige hendelser og
vedtak med betydning for @stensjovannet.

Hvordan opprettholde er rikt insektsliv, planteliv og fugleliv
ble foredratt av tre faglig kompetente personer, cand.scient.
og forsker Lars Ove Hansen om insektslivet, cand. scient.
Jan Wesenberg om plantelivet og cand. scient. Audun Brekke
Skrindo, om fuglelivet (se side 45).

Naturforvalter i Friluftsetaten, cand. scient. Bard Bredesen,

_ .presenterte 
forhold om "Skjotsel i bynrer natur" (se side 39).

Gammel kulturmark, tiltak og muligheter ble behandlet av
Tor Oystein Olsen, leder i Maridalens Vermer med erfaringer
fra skjotselsarbeidet i Maridalen. Seminaret ble avsluttet med
befaring og praktiske tips for Ostensjoomridets gamle
kulturmark.
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SkjOfSelSS eminaf - en iubiteumsmarkering
Teks t o g.foto : L eif- D an B irkemo e

Ostensjovunnets Venner markerte 15 ,fir somforening
og at det er 20 dr siden en aksjonsgruppe tokfatt, med
d invitere til seminaret "Skjotsel i bynere natur-
omrdder og gamrnel kulturmark for bevaring av et
biologisk mungfold" p,fr Abildso gdrd 19. muL

Amund Kveim takker foredragsholderne (fra venstre)
Jon Murkussen, Audun Brekke Skrindo, Tor Oystein
Olsen, Lurs Ove Honsen, Jan Wesenberg og Bdrd
Bredesen



Skjgfsel av byner natur
Fru skjotselsseminaret til Ostenjssvunnets Venner

Av: Bdrd Bredesen, naturforvalter i Friluftsetaten, Oslo kommune

Foto:Paul Fekjrer

Oslo har i nusjonul ssmmenheng et unikt mangfold av plunter, dyr og naturmiljoer, som trues pd
grunn av tap uv leveomrdder, spredning av fremmede arter, forurensning og forstyrrelser.

Bdrd Bredesen leggerfrem sine synspunkter pd
seminqret om skjotsel

Friluftsetaten har det overordnete ansvaret for 6
bevare og videreutvikle dette biologiske mangfoldet
i samsvar med gode okologiske prinsipper, slik
bystyret har vedtatt i Byokologisk Program 2002-
2014 (vedtatt i juni i ir) og bystyresak 417 om

kartlegging og verdisetting av biologisk mang-
fold.Friluft setaten driver for tiden omfattende kart-
legginger av verdifulle naturtyper i Oslo.

For at de verdifulle nahrrtypene skal tas hensyn til i
planlegging og skjotsel av natur, har Friluftsetaten
gjort opplysningene i en naturdatabase tilgjengelige
i et saksbehandlerverktoy for ulike etater i Oslo
kommune. Denne omfatter ni opplysninger fra hele
800 naturtyper som er kartlagt fiem til 2003.
Opplysninger om naturtypene pqbliseres ogsi pi
interaktive kart pi FriluftsetatenS nettsider, der al-
le kan se hvilke verdifulle omrider som er kartlagt
og hva slags natur som finnes her. (hfip:ll
www.markakart. net/naturtyper/start.htm).

En del naturtyper har behov for regelmessig skj otsel
for i opprettholde mangfoldet av planter og dyr.
For 6 oke forstielsen for hvorfor og hvordan man
skal skjotte natur har Friluftsetaten utarbeidet et
veiledningshefte om okologiske prinsipper for
bevaring og videreutvikling av biologisk mangfold.

Friluftsetaten har i hsst bidratt til rydding, slitt og
raking av artsrike blomsterengerpi Hovedoya, ved
Tisen og ved Ostensjovannet. Ved Ostensjovannet
er det ogsi utfort omfattende restaurering av
kantsoner med vegetasj onsmatter. Ostensj ovannet
Venner stAr for gjennomforingen av en del av
tiltakene ved Ostensjovannet.

Det vises til artikler om skjotsel annet sted i bladet.

Pensjo.nistgruppa
Pensjonistgruppa vflr bestir av en munter gieng som ivrig
og samvittighetsfullt ststter opp om virt flotte Mitjo-
parkomride. De beiser benker og bord, gierder og tavler.
De rydder kratt der det skal ryddes, raker etter slitt,
forbereder stands og holder orden i lokalet virt pi

Abildss gflrd og rydder i lageret. Det viktigste av alt - de
hygger seg sammen. Kaffelars er alltid tilstede. Gruppa
har blitt uunnvrerlig for Ostensjovannets Venner. Dersom
du er pensjonist og har noe tid til overs, kan du kontakte
Odd Frode Ulbrandt tlf.22 26 94 29 eller 911 60 832.
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Minner fra Fettgilrden og Gronlia
klcs t o g foto : Leif-D an Birkemo e

Familicnavnet Fett og stedsnuvnet Grsnlia erfor distriktet bevart i veinuvnene - Harry Fetts vei og Gronlibukken.
Mens Harry Fett var nert knyttet til eiendommen Christinedal eg Hoyenhall fabrikker, pd folkemunie kalt
Fettgdrden, vur Grsnlia navnet pd en uv distriktets sentrule husmannsplusser pd Skoyendsen. For d fokusere
litt p,fr dugliglivet slik det fortonet seg pd disse stedene i perioden 1910-1950 oppsokte vi Ester Johnsen som er
fodt i Harry Fetts vei 2 og som senere flyttet til slektsgrenda Grsnlia med adresse Haukon Tveters vei 26.

Husmunnsplassen Gronliu, rnalt p,fr 1930-tullet Kunstner ukjenl

Mer enri en arbeidsgiver

Fettfabrikken, eller mer korrekt Eduard Fett & Co -
Hoyenhall Fabrikker, var en betydningsfull arbeidsgiver for
distriktet fra etableringen pi Bryn pi slutten av 1800-tallet
og frem til den ble nedlagt i 1973 . Pi det meste var det over
200 ansatte og mange av disse bodde i distriktet slik at
kjennskap til fabrikkens virksomhet ogsi var en sak for hele
familien og ikke bare for arbeidstakeren.

Ester Harriet Johnsen (fodt Thorstensen) kom til verden i
Harry Fetts vei 2 (tidligere Ostensjoveien 93), arbeider-
boligen bygget i 1886 som den gang huset syv familier.
Leilighetene var pi ett rom og kjokken med utedo og
bryggerhus i kjelleren. Faren Olve Olean Thorstensen var
ansatt pi fabrikken og haddejobber som knyttet han nert
til fabriklibieren Harry Fett. *

Olve kom fra husmannsplassen Grmliapb Skoyenisen. Dit
kom han og soskenflokken fra As i Akershus med sine
foreldre Oskar og Inga Johanne omkring 1912,6 6r gammef
Han jobbet som ung gutt noen 6r p5 gartneriet til Sverre
Bakka pi Bryn (revet midt pi 1950-tallet) far han i 1927
fikk ansettelse pi Fettfabrikken. Da han i 1933 giftet seg
med Ruth fikk de bolig i et hus som 16 mellom den rsde
(den gang gule) stua ved dammen og fabrikkbygningen.
Samme 6r brant huset ned os lite ble reddet av innbo os

l6sare. Ruth og Olve fikk etter denne hendelsen leilighet i
albeiderboligen der Ester senere ble fodt.

For I illustrere tilknytningen til Fettfabrikken for familien
Thorstensen phGranlia, forteller Ester at samtlige Atte barn,
gutter og jenter, har vart ansatt der.

Christinedal - et godt oppvekststed

Dr. Harry Fett som pi denne tiden var en kjent kultur-
personlighet, riksantikvar og drivende fabrikkeier, ble Esters
gudfar. Si lenge Harry Fett levde viste han henne omsorg og
omtanke bide i det daglige og ved festlige anledninger. Harry
Fett kom ofte pi besok til familien Thorstensen i arbeider-
boligen. Han slo seg ned p6 kjokkenet til en hyggelig prat og
tok gjerne med barna og gikk tur i skogen - en skog som i
dag har veket plass for blokkene pi kollen rett bak
Christinedal. Konfirmasjonsmiddagen i 1954 ble holdt pi
fabrikkens kantine og der var Harry Fett tilstede og holdt en
pen tale for Ester. Han husket alltid pi hennes fodselsdager
ogdet hente at han sendte Ester trykk av sine kronikker og
artikler som han gjerne ville formidle til henne. Harry Fett
hadde ofte med en liten gave til Ester n6r han kom hjem fra
sine mange reiser.Ester har mange minner fra Christinedal
som et fint omride for barn. Her var det mange 6 leke med
og godt om plass. Skogen, haven, trolske hus, far og mor rett
i nrerheten, ga et godt oppvekstmiljo. "Fettdammen" som
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Ester Johnsen pd terrassen i Huakon Tveters vei 26
Husmannsplussen Grsnlis fotografert i,1939. Foto
utldnt fra Ester Johnsen.

barna kalte "Andedammen" var et spennende sted. De fulgte
Ostensjobekken opp til vannet og fanget mort. Fisken tok de
med seg og slapp ut i et lasseng som 16 rett i forkant av
utetertassen med motivtegningene. De ble helt tamme, kan
Ester huske.

En stund etter krigen fikk de en dag kongelig besok. Kronprins
Olav og kronprinsesse Miirtha skulle treffe Harry Fett. Ester
kan godt huske at de kongelige tok seg god tid til 6 hilse pi
barna og utveksle noen ord for de gikk inn i huset.

Da Ester giftet seg med Frank Johnsen i 1958 var Harry Fett
ogsi da tilstede. Ester ber Frank hente frem gaven de fikk,
en gedigen kaffekanne i solv, som har en fremtredende plass
i stuen. Hun lsfter av lokket og trekker frem to ark fra kjelen
- her er talen han holdt for oss, sier hun overraskende. Bildene
i familiealbumet fra selskapet levner ingen tvil om atHarry
Fett deltok med liv og lyst, og som Ester sa, han var vel en av
de som sist forlot selskapet.

Olve Thorstensen - en mangfoldig kar

Esters far, Olve,hadde mange oppgaver for Harry Fett som i
all sin omgjengelighet ogsi var en krevende mann. Som
gartner hadde Olve ansvar for 6 holde haven i stand. Ved
siden av prydhaven var det ogsi drivhus og gronnsakbenker
pi friland. Det ble ogsi drevet aktir,t med bier og under krigen"
var det hons, en okse og noen griser 6 stelle. Som Harry Fettse"
privatsjifor hadde Afue h6nd om bilen - en stor Nash.

Harry Fetts middager pd Christinedal for prominente gidster
frkk ogsi Olve nrer kontakt med. Som kelner ifort svartbukse,
hvit jakke og hvite hansker serverte han pi en profesjonell
mite kulturpersonlighetene Harry Fett samlet til festlig lag.
Enkelte av gjestene kan minnes for sine motiver pA

Mellom de to husenet opp mot skogen, ld husmunns-
plussen Grsnliu. Hsakon Tvetersvei 26 t.h.

uteterrassen syd for hovedhuset. En av spesialrettene for
Christinedal var neslesuppe med rivarer fra hagen. Pi
kjokkenet var det dyktige kokker. "Frsken Rappe" var
husholderske og hadde stuepike til hjelp. Senere kom den
myndige bestyrerinnen Agot Nress, og hun var ansatt helt til
Harry Fetr dsde i 1962.

"Kunst p6 arbeidsplassen" var et prosjekt som Harry Fett
startet etter 1945. Afue fikk oppgaven med 6 ekspedere og
holde orden pi bildene. Kunst var jo et sentralt tema pi
Christinedal som ogs6 de ansatte fik(fyte godt av med en
kantine rikt dekorert med malerier og tegninger.

Med Ssndre Skoyen gird var det ogsi kontakt. Olve hentet
melk her hos Skappel og det hente at Harry Fett var med for
6 s15 av en prat med Halvor Mathias Skappel og senere Paul
Skappel. For Nordre Skoyen hadde Harry Fett gjort en stor
innsats for fredningen av girden, men der opphorte
husdyrholdet i 1939 . For Ssndre Skoyen opphorte denne del
av g6rdsdriften fsrst i 1953.

Grsnlia - husmannsplassen pfl Skoyenisen

Grsnlia var en av husmannsplassene som kom under Ssndre
Skoyen ved delingen fra Nordre Skoyen i 1842. Frikjopet
fant sted i 1944 da Esters eldste onkel Ingemann fikk kjope
to tomter av Skappelfamilien. P6 den ene tomta stod
husmannsstua, men pi den tilgrensende tomta i vest var det
innmark. Et uthus fulgte ogsi med, men det stod pi nabotomta
og ble derfor senere revet.

Olve hadde nok lenge hatt lyst til 6 fi seg en tomt i nrerheten
av barndomshjemmet og i 1949 fikk han kjope en tomt av
Skappel som grenset til husmannsplassen Gronlia. Huset ble
bygget, mye med Olves egne hender, med fritt utsyn mot
Sondre Skoyen gdrd.

Pi husmannsplassen Grsnlia ble det ogs6 gjort store
forandringer. Etter frikjopet i 1944 utfbrte Ingemann store
moderniseringsarbeider og ombygninger som gjorde huset
eksterisrmessig nermest ukjennelig fra tidligere. Men
husmannsstua ble ikke revet, det gjaldt 6 utnytte materialene
best mulig i knapphetstida rett etter krigen. Ogsi det nye huset
ble fortsatt pi 1 ll2 etasje, si noe av det gamle preget ble

Qeholdt. I forkant av husmannsplassen kom det tidlig pi 1950-
tallet opp en firemannsbolig. Dette huset tok mye av utsikten
fra Gronlia, samtidig som husmannsplassen dermed mistet
sin fremtredende plassering i skrdningen ned mot Haakon
Tveters vei.

I 1980 brant dessverre den ombygde husmannsplassen helt
ned. Ester kan fortelle at man i branntomta fant tsm-
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merstokker som skrev segha det eldste huset. Man mi derfor
anta at husmannsstua opprinnelig var et laftet hus som senere
fikk kledning slik vi ser det p6 bilder fra for og under krigen.
I dag er det en villa fra 1982 som stir pi tomta til Gronlia.
Huset er n6 solgt ut av Thorstensen-familien.

Miljoet i hugen i Haukon Tveters vei 26 er inn-
bydende, Flere uv plantene vijinner i hugen er drevet

fram uv stikling er fra\p ry dhag en p d C hristinedal.

Minner fra Grsnlia

Ester blir ofte minnet om livet ph Granlia slik hennes fai,
onkler og tanter har for1alt. Men ogsi hva hun selv har
opplevd. Da hennes bestefar i 1912 kom til husmannsplassen
med kone og 6tte barn var forholdene sikkert langt enklere
enn fra den tiden hun selv kan huske. -Jeg har mange ganger
undret meg pi hvordan de fikk plass i den lille stua med to
rom, bemerker hun ettedenksomt. Og bestefar var ingen ung
mann da han kom til Grsnlia,59 6r, mens hans kone Inga
Johanne var 36 hr. Han hadde barn ogsi fra forste ekteskap,
men de var ikke med til Grsnlia.

Det var Ingemann som skulle fore husmannskontrakten
videre, men fomelt fant ikke skiftet sted for i 1936 da Oskar
dade. Inga Johanne fortsatte i bo pi GranTia med egen
"leilighet" helt frem til sin dsd i 1951. Ingemann hadde jobb
p6 Fettfalrikken og det var en bror av Ingemanns kone Julie,
Markus Andresen, som gjorde tjeneste pd Sondre Skoyen,
men i kosten p A Grsnlia.Ingemann og Julie med barn bodde
derfor pA Granlia samtidig med moren Inga Johanne og
tjenestegutten Markus. Det kan Ester huske som utrolig
trangbodd og forsoker 5 forklare hvordan det lot seg gjolr
selv med soverom pi kvisten. Ikke rart at Ingemann gikk i
gang med utvidelser raskest mulig etter frikjopet. Men han
fikk ikke glede seg over storre plass lenger enn til 1951 da
han dode av kreft 53 5r gammel. Inga Johanne dode noen

Ester Johnsen kom til verden i arbeiderboligen fra
1886, Hurry Fetts vei 2, tidligere Astensjoveien 93.

mineder senere samme 6r. Julie dode i1978. Ogsi Olve hadde
jobber for Ssndre Skoyen, bl.a. med tammerkjaing. Ferie
var nok et ukjent begrep den gangen det forst og fremst gjaldt
6 livberge seg og familien. Forholdene pi naboplassen Kroken
var nok ikke srerlig forskjellig fta Grsnlia. Alfred Pettersen
eller bare "Alfred i Kroken" var en mann alle kjente. Han
var bide skoyer og tusenkunstner skal vi domme etter hans
ettermrele. Han jobbet pA Sondre Skoyen fra 1895 til1946.

Med robit pi Ostensjovannet

Ester minnes sin tante Astri, gift med Alfred Hassel, ogs6
ansatt pi Fettfabrikken. De bodde i Ostensjoveien 122. Huset
hadde robdt og Ester kan huske de badet fra biten. Bunnen i
Ostensjovannet var gjormete, det kjente de n6r de badet. Og
si fisket de gjedde - store gjedder. De ble kokt og spist som
middagsmat. Om vinteren var vannet mye brukt som
lekeplass. Ved en anledning, forteller Ester, trikket hun
gjennom isen like ved utlopet. I siste liten fikk hun tak i en
kjelke en venninne fikk skjovet bort til henne. Pi den mflten
ble hun kliss vit dratt opp av vannet.

Familien Thorstensen var svrert musikalske. Det hentes frem
gulnende notehefter fra repertoarel. @lve og nesten alle hans
sssken spilte et instrument. Pd veggen i stua henger det flere
feler, men Ester er rask med i fortelle at hun ikke har arvet
utsvelsen av denne kunstarten. Ashi'sang og Anna spilte
piano. Far Olve spilte n&rmest alle ryper*instrumenter, sitar
filitrr han pi sine eldre dager. -Det var slik ht de eldre onklene
mine spilte ofte til dans, forklarte Ester. Men ogsi pA
offentlige konserler og i Frelsesarmeen, fortsetter Ester for 6
antyde litt om allsidigheten.

Handehaset hle flyttet fra Grsnlia i 1954 og er et lite
minnefra den gamle plussen. Det erforovrig ompanelt

for d std i stil med huset i Haakon Tveters vei 26. En
av brsnnene ld. rett under hundehuset.

Hagemiljoet i Haakon Tveters vei

Hagen i Haakon Tveters vei 26 ligger neppe mye tilbake for
hagen pi Christinedal. Blomsterfloret er overdfldig og den
parkmessige utforelse presis og innbydende. Tomten er
samtidig 6pen og fri, det gir rom for utsyn. Mye av det
hagemiljo som ni er tapt pi Christinedal kan pi mange m6ter
gjenfinnes her. Det plasker i en dam og en gammel
vannpumpe forteller om andre tider. Hagen rommer ogsi et
stort asketre. Vi fbr vite at det har stitt 5-6 store asketrrer pi

' "Gronlia, ni er det bare to igjen.

Ved hundehuset i nr. 26 stln det ene og vitner om hoy alder.
Her var ogsd en av bronnene som ga vann til folket pi Gronlia.
Det andre asketreet stAr pi nabotomta tett inntil stedet der
husmannssfua en gang stod - som et minne om en svunnen tid.
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Gnersstolfra Rotary
Tekst ogJbto: Leif-Dan Birkemoe

Ostensjo Rotary Klabb ovewukte en gneisstol til Osten-
sjovannets Venner ved en murkering pd vestsiden av
Bogerudmyru 4. juni. Klubben har i noen dr ryddet og
vedlikeholdt omrddet ved Bogerudmyra og bidratt med
p engestotte til informasj on splskater. En gn eis stol funt man
ut mdtte v@re en fin gave som markerte klubbens
filknytning til O sten sj ovannet" S om rekreusj onsomrdde kan
det sikkert vere behov for en hvilepluss.

President i Rotury Ostensjo, Svein Tangen

President i Ostensja Rotary Klubb, Svein Tangen, sa bl.a.
fblgende i sin tale ved overrekkelsen:

Spesiell dag
-Dette er en spesiell dag for Ostensjo Rotary Klubb, det er en
type dag og en type mote vi aldri har hatt fsr i klubbens 27-
6rige historie. Vi har aldri skjenket en slik steinstol til et slikt
formil, selv om vi har bidratt i mindre monn til arbeidet til
Ostensjovannets Venner. Rotarys overordnede formil er "6
gagne andre" og det heter videre i v6re formilsparagrafer at det
skal vi gjore gjennom virt yrkesliv, virt privatliv og virt ansvar
som sarnfunnsborgere.
Det var nok noe av det som li til grunn da vi for en fem 6rs tid
siden kom pi tanken at vi kanskje skulle bidra litt til neromridet
rundt Ostensj avannet. Si satte vi vire ayne ph Bogerudmyra.
Vi driver med litt raking og rydding ved Bogerudmyra pi
virparten og kanskje en gang eller to utenfor denne periodeii.

Forde-gneis
Vi tok kontakt med Friluftsetaten med sporsmil om vi kunne
sette opp denne steinstolen, en gneisstol av Forde-gneis, som
en av vire medlemmer har tatt initiativ til 6 skaffe. Hans na'yn
er Willy Thomassen og er landskapsarkitekt. Han har skaffet til
veie stolen og fitt den bearbeidet til en sittestol. Steinskulptur i
Ostensjoveien har bidratt med sandblAsing av Rotary-merket
pi stolen.

Bidrag til rekreasj onsomrfl det
Dette omridet er ikke et hvilket som helst omride. Det har ogsi
vi og Oslos lokalbefolkning fitt merke. Det har vart god skjotsel
i v6tmarksomridet og i kulfurlandskapet. Steinen er ment som
virt bidrag til rekreasjonsomridet og vi hiper at mange qitter
p6 den bAde titt og ofte.

Det er romslig plass til en, det gir an med to, men trangt for tre.
Vi setter pris pi det arbeidetAstensjavannets Venner gjor og vi
mener det derfor var naturlig i skjenke den til foreningen. Vi
tar pi oss vedlikeholdet av selve stolen, men vi fSrjo hipe at
det blir minimalt, sa Svein Tangen.

Formell overtakelse

Amund Kveim, leder i Ostensjovannets Venner, fikk formelt
overta stolen ved 6 klippe snoren, det bl6 bindet.
-Vi erklrerer stolen for 6pnet, sa Amund Kveim etter presis
klipping, og takket bl.a. med disse ord:

H6ndfast bevis
-Pi vegne av As@nsjavannets Venner og oss alle som bor i
Ostensjdomridet takker vi for det initiativ som her er gjort.
Vi har hatt et utmerket samarbeid med Rotary i lengre tid.
Dette er et svrert hindfast bevis pi det engasjement som
Rotary med dette har vist for nrermiljoet.

Snoren klippes av Amund Kveim under oppsyn uv
Svein Tangen

Det er mye spennende som skjer rundt vannet for tiden.
Ostensjovannets Venner er tungt inne pA mange omrider, men
vi mfl jo bare innrsmme at ntr det gjelder denne type
forskjonnelse av omridet og denne type tilrettelegging for
publikum for rekreasjon, si har nok ikke det verl omridet,vi
har vert si aktive som vi burde. Til det har oppgavene stitt for
mye i ko. Derfor er det ekstra gledelig at vi ni fir et slikt bidrag,

Valgt med omhu
Vi synes ogsi stedet som er valgt, er valgt med omhu. Det er jo
slik at Ostensjovannet fsrst og fremst er et natur- og
kulturlandskapsomride, men si har vi altsi det lille omridet
her som har fitt en noe mer parkmessig opparbeidelse. Da er
det naturlig i legge til rette for ferdsel helt ned mot vannet. Stolen
kommer fi e bli populrer blant de som er brukere av omridet,
uttalte Amund Kveim.

Steinen er tilpassetfor to, her pravesitter Amund Kveim og
Svein Tangen
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Ssppel bmkring Ostensjovannet
- et hjertesukk
Telcst og foto : Audun Brekke Skrindo

Seint pd vinteren, eller tidlig pd vdren om du vil, 2003 benyttet jeg til ,fr tu en noyere titt pd Astunsjovannetfra
isen. Den ligger lange tider halvmeteren tykk, og jeg synes det erfuscinerende,fi se pd mitt kjwefriluftsomrdde

fru <sjosiden>, ndr jeg ellers i dret er bundet til stien som gdr rundt vunnet.

Skuffende observasjoner

Nir sant skal sies si ligger det ikke si enormt my. ,riarrpp"l
langs turstiene i miljoparken. Men pi en av disse fu"rene kom
jeg over noen svrert skuffende observasjoner under Tallberget.
De mange og til dels store gjenstander jeg oppdaget i nord
(hovedsakelig skr6ningen under Tallberget) tidlig i mars var
graverende. Mye av det gjetter jeg pi er dyttet utfor en sen
kveldstime, fra de fine utkikksplassene pi Tallberget.

Som jeg gikk der og ruslet kom jeg over en sykkel og noe
ugjenkjennelig jernskrap. Men det hadde gitt meg blod pi
tann; hva om jeg listet opp det jeg kunne finne av usnskede
gjenstander.

Listen ble bare lengre og lengre jo mer jeg tittet etter der i
overgangen mellom vann og land i nordenden av det fine
vannet virt. Oljefat, faktisk et helt <rasteplassbord>>, en
svingstol, to sykler, rammen til en hvilebenk, karosseriet til
en moped, plastikkposer og -kanner, bilbatterier og mer
ugjenkjennelige deler avjern og plast.

Som om ikke det var nok; en kum (adkomst til vannledninger)
stod helt 6pen. Kummen viser seg 6 ha si stor diameter at
selv en voksen kan falle nedi. Heldigvis var det stige langs
den ene veggsiden, for hvis ikke ville det skjedd en grusom
ulykke hvis unger hadde falt nedi.

Hvem kunne hsre et rop om hjelp derfra?

Hvorfor skjer dette?

Si kan en undre; hvorfor skjer dette? Det er ikke lett 6
sjokkere mennesker i dag. Men hvis jeg viger 6 ta slike
uttrykk i bruk, si ble jeg sjokkert pi <god gammeldags>> vis.
Selv om jeg blinekter pi at dette kan vrere f.eks. en gruppe
pensjonister pi formiddagstur som kjedet seg si enoffnt i
formiddagssola at de bare <mdtte> dytte en rastebenk utfor
Tallberget erjeg ikke ute etter 6 henge ut de som eventuelt
ttfsr er dette hrrverket.

Min bonn er heller at det skal bli mulig 6 hente samfunnet
tilbake til en tid da det var uaktuelt i det hele tatt lurdere 6
forlate slik soppel pi den miten, pd disse steder. Jeg skammer
meg noefi ganger over raskt 6 finne svar pi hvordan og
hvorfor slike overgrep har skjedd. Har jeg ogsi blitt slik?

Gjar jeg lignende uten engang 6 vite om det? Forslag 1:
sykkelen stjeles forst, fordi noen er for <giddelause> til 6-gi
noen hundre meter ekstra hjem, fbr den kastes nir man'er
kommet nesten hjem. Forslag 2: Kontorstolen som gikk
gjennom isen i overgangen mellom vadedammen og Osten-
sjovannet var kanskje et dirlig forssk pi humor, der milet
var |kjare rundt pi isen pi en stol. Eller enda verre, kanskje
var den et smaklost hermeforsok etter tv-serien <jackass>
(omdiskutert selvdestruktivt program pi MTV) der man

prsver i skade seg selv. Kanskje filmer de det og skryter av
det etterpi? Forsti det den som kan! Jeg klarer det iallfall
ikke.

Aldri i verden!

Det blir absurd for meg 6 skulle innfinne meg med at <slik
er det blitt i v6rt samfunu Aldri i verden! Hvordan klarer vi
6 f6 slutt pi slike aktiviteter? Noen himler kanskje med
oynene: <Det har jo til alle tider foregitt rampestreker.> Men
hva skjer nir man aldri blir konfrontert med fblgende av sine
gjerninger? Hvordan skal vi kunne spare pi miljoparken og
vannet virt om ikke ungene selv forstir hvorfor omridet har
egenverdi? 

"r..

Hva skjer egentlig med forst6elsen av sine omgivelser n6r
mor og far aldri iretteseffer ungene for de handlinger de har
ui'fsrt? Hvordan kan et barn lrere empati hvis ingen forklarer
den enkle sammenhengen om at det du gjor mot andre (om
naturen, for den saks skyld) sl6r tilbake p6 deg selv.

Hver og 6n mA selv ta ansvar for seg og sine. Min bonn gir
til alle foreldre som vet at ungene bruker Ostensjovannet:
lrer dem mer om naturen og hva som serpreger omridetl Pi
den miten kan miljoparken leve videre i trygg lokal
forankring.

Bydelene som grenser til Ostensjovannet Miljopark er
avhengig av fastboende som forstirhvorfornaturen i omridet
har egenverdi. Det er ikke bare et omride med noen plener
Det har regional og nasjonal verdi!

Et ddrlig forsok pd humor?
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Hvordan opprettholde et rikt fugleliv
ved Qstensjovannet?
kkst ogfoto: Audun Brekke Skrindo

Utdrag uv foredrag holdt under seminuret om

biologisk mangfold ved Ostensjovannet 19. mui 2003.

Biologisk mangfold

Bevaring av biologisk mangfold dukket opp som begrep for
lang tid tilbake. I en norsk oversettelse av Konven3jonen om
biologisk mangfold: St.prp. nr. 56 (1992-93) kan vi lese:

"Biologisk mangfold er variabiliteten hos levende organismer
av alt opphav, herunder bl.a. terrestriske, marine eller andre
akvatiske okosystemer og de okologiske komplekser som de
er endel av; dette omfatter mangfold innenfor artene, pd
artsnivd og pd okosystefnnivd."

Det gjenstir likevel mange krafttak fsrbevaring av biologisk
mangfold gjennomsyrer all menneskelig aktivitet. Likevel
har begrepet fitt et solid fotfeste i forvaltningen og danner
grunnlaget for mange planer og bevilgninger som utfsres i
dag. Se ogsi stortingsmelding m.42 (referanse til nettside
nedenfor).

"Hva har vi av biologisk mangfold hos oss i dag?"

Nir et lokalmiljo ssker 6 finne ut <Hva har vi av biologisk
mangfold hos oss i dag?> finnes det svart fi alternativer til 6
<<ta turen ut for i undersske selv>. Nettopp det har mange
personer i ornitologimiljoer i Ostlandsomridet gjort i lang
tid. Formelt har faste fugletellinger ved Ostensjovannet pigitt
i en tiirsperiode, og dette danner grunnlaget for en av landets
lengste faste registreringsserier for fugl.

Tanken bak fugletellingene, da de ble satt igang, var blant
annet i kunne sl6 i bordet med faktiske populasjonsmilinger,
slik at ikke synsing og vage fornemmelser skulle avgore
hvorvidt det var frerre eller flere fugler fua ett in til et annet.
Dette formidable arbeidet har gjort oss i stand til, med god
sikkerhet, 6 kunne sl6 fast med hvilken diversitet og omfaflg
de forskjellige fugleartene forekommer ved Ostensjoomridet.
Vi kjenner med andre ord Ostensjovannets biologiske
mangfold av fugl godt.

Men si kan, og m6, vi sporre oss. Hva kan og vil vi oppni
med denne kunnskapen? Hvordan skal vi bruke kunnskapen
nir skjotselsplanen for miljoparken skal utformes?

Mennesket har tidligere vist at det er i stand til 6 pivirke et
omr6de i  negat iv  retn ing med hensyn p i  b io logisk
mangfold.Men tenk om vi, med dagens kunnskap innen
biologi og okologi, er i stand til 6 rette opp odeleggelser som
er forirsaket av det samme samfunnet? Kan det hende at vi
kan styre mangfoldet i naturen pd rett kjol igjen hvis vlhar
forrykket den opprinnelige fordelingen av arter?

ttHot spotstt

Dette er det svrert vanskelig 6 svare p6. Men milet blir 6
kombinere kunnskap om fugleforekomster med den
tilsvarende kunnskapen om naturforholdene i omridet. Vi vet
at Astensjavanrtet utgjor et omride med en usedvanlig hoy
variasjon av fuglearter, og det bsr va're et mil at denne
variasjonen vedlikeholdes. Slike <hot spots> kan fungere som

snogds 

oi.
overskuddslager for omridene omkring. I tillegg til at
miljoparken i sin helhet utgjor et viktig spiseomride for store
mengder av fugl (gjennom hele 6ret, men kanskje spesielt i
trekk- og mytetid) kan overskudd av individer fra Osten-
sjovannet f.eks. sli seg ned i omkringliggende omrider som
har mistet sin populasjon. For 6 vedlikeholde Ostensjsvannets
naturgitte posisjon mi vi sorge for at ressursene som artene
trenger for 5 gjennomfsre sin livssyklus er tilstede.

Biologiske sammenhenger

Mennesket har vist seg 6 gjore dumme handlinger selv nir
intensjonen var god. Gang pi gang har historien vist at det
ikke er lett 6 vite om inngrepene som gjores vil sl6 positivt

" eller negativt ut. Neringsnett og biologiske sammenhenger
, er si kompliserte at det er bortimot umulig 6 gardere seg.- 

Skjotselsplanen som skal lages bsr iallfall ha som mf,l 6 ta
stilling til en del problemstillinger, som f.eks.

1. Vil vi at flest mulig arter hekker eller skal vi satse mer p6 6

beholde store populasjoner av de vanlige artene?

2. Skal det vere mulig for mennesker 6 oppleve fuglene (pi
nert hold)?

3. Skal vi hjelpe arter som ser ut til f, forsvinne fra omridet
(naturli g eller unaturlig) ?

I det folgende kommer noen forslag, basert pi litteraturen,
samtaler med andre ornitologer og egne forslag til hvilke
problemstillinger som bsr diskuteres i utarbeidelsen av en
skjotselsplan for Ostensjovannet miljopark.

.Naturtyper
Ostensjovannet er kjent for den enorne variasjonen. Fra et

bevaringssynspunkt vil et mil vrere 6 opprettholde dagens
variasjon som er en viktig faktor til at vi har si mange
fuglearter i omrSdet. A bevare variasjonen i naturtyper blir
derfor en nskkelfaktor for at ogsi fremtidens generasjoner
skal kunne oppleve over 200 arter i omridet.
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Hvitkinngds

Ro i hekkesesongen

En annen viktig faktor fo/ de hekkende artene er mulighet
for ro i de mest kritiske fasene av 6rets syklus. Fuglene krever
ro i viktige faser av hekkingen for at det skal bli hekkesuksess. .
Dette er praktisk talt umulig 6 forene med omfaftende nettverk
av stier som krysser miljoparken pi kryss og tvers. Det er
nok mange arter som utnytter parken kun til nreringssok, men
som ikke hekker innenfor parkens grenser. Samtidig er det
svert stor hafikk (g6ende, syklende og ikke minst hunder) i
omridet. Bare de arter som tSler svart mye stress klarer 6
hekke under slike forhold. Et enkelt tiltak var 5 {erne stier i
enkelte omrider for 6 skape storre <<inngrepsfrie>> omrider.

Dsdt trevirke

Mer gammelt trevirke m5 fi lov til 6 ds innen parkens grenser.
A11 forskning og alle andre undersskelser peker i retning av
at dodt biologisk materiale bidrar til okt biologisk mangfold,
siden en rekke arter (sopp og insekter) lever av denne
ressursen og danner levevilk6r for atter andre organismer.
Dette vil giseg utslag i skte ressurser helt opp til f.eks. fugl,
bide i kraft av matressurser, men ogsi mer direkte i form av
f.eks. muligheter for reirhull (spetter).

Vannkvalitet og forurensning

Forurensningen mi dempes, og vannkvaliteten holdes pi et
si hoyt nivi som overhodet mulig. Vann (med forurensende
stoffer) fra de store boligomridene omkring vannet utgjor
en ikke ubetydelig forurensningskilde. Heldigvis gjores det
en stor innsats fra Vann- og avlopsetaten pi Oppsals meget
skralle kloakk- og vannavrenningssystem. Pi den miten kan
ekstra store utslipp (etter f.eks. kraftige regnskyll) unng6s.
Vannkvaliteten i selve vannet er ogsi viktig. Fra 6 vrere i
ferd med 6 gro helt igjen, og frem til dagens relativt gode
vannkvalitet gtror at det er grunn til optimisme. Med dagens
vannkvalitet har en del planter sluppet til og renser vannet
ytterligere i kraft av at de binder opp partikler i vannet. Det
viktigste vi kan bidra med i si mite er 6 holde aye me"d
utviklingen. Siktedybde, kjemisk vannsammensetning,
temperatur, dybde og artssammensetning kan fortelle oss mer
om balansen mellom det som har vert og eventuelle nye faser
vannet mitte komme inn i.

Tidsperspektiv

Husk at innsatsen som gjores ni er langtidsarbeid. Trekkruter
arves fra generasjon til generasjon. Foreldrefugler lrerer
ungene hvor de skal trekke. Fugler som kommer ti l

Aslensjavannet og finner mye mat kan inkludere Ostensjo-
vannet pA fast basis og danne nye trekkmsnstre. Da er det
viktig at vi har den samme naturen 6 tilby, ogsi til neste
generasjon.

Kantsoner

Kulturlanilskapet er jo ikke et <naturlig>> forekommende
landskap, men det er et omride fylt av kantsoner. Og
forskning har vist at det er hoyest forekomst av after i
overganger mellom to eller flere naturtyper. Vi mi dlrke
overgangsformene i omridet for 6 beholde forskjellige ar1er.
Mange glemmer at det ikke er noe som forringer kanten selv
om det ikke er samme plantearten langs hele overgangssonen.
PA den miten oppstSr det nye kanter og overganger i alle
retninger, og vi f6r en mosaikk i landskapet som kan komme
enda flere arter tilgode.

Stedegne arter

Initiativet der Bird Bredesen ringbarket en gransort som ikke
er fra omridet er et eksempel til etterfolgelse. Hvis innfsfie
arter fir for godt <fotfeste>> kan de i verste fall utrydde
stedegne arter som er viktige for en rekke organismer.

Kasser og kunstige hekkemuligheter

Ostensjovannet bor alltid v&re en attraktiv lBndingsplass for
fugl. Hvis vi konsentrerer oss om de hekkende artene, de
som blir vrerende gjennom iret, vil vflr innsats kunne bzere
fmkterhvis vi gav flere forskjellige hullrugere og andefugler
hekkemuligheter. Det er ikke nodvendig at alle fuglekassene
som henges opp er ideelle for kjott- eller blflmeis. Toppand
og kvinand finner ikke hekkeplasser, samtidig som den litt
mer kresne kattuglakanskje kunne hekket hvis den fikk flere
kasser 6 velge mellom. Det mi med andre ord settes opp
fuglekasser i alle tenkelige og utenkelig former. Og hvis
kassene settes ved vannet kan hullrugende ender (f.eks.
kvinand) ogsi benytte dem. Nir det gjelder de artene som
hekker tett ved eller pi vannet bor forsskene med flytende
og kunstige oyer fortsette i hip om at fuglene skal ta de i
bruk.

Suftord

10 av Norges 36 rsdlistede fugler er sett i omridet. La oss
h6pe at vi klarer 6 bevare mangfoldet i naturtyper, samtidig
som vi fortsetter 6 overvdke variasjonen i arter og
populasjonsstsrrelse. Milet mi vere 6 utvikle metoder som
gjor oss i stand til 6 handle tidlig og riktig nir den skjore
balansen i nrringsnettet hindrer at omridet odelegges

Referanselisten:

Stortingsmelding 42:

http ://odin.dep.no/md/norsk/publ/stm eld/ 02200 1 -040007 I
index-hov002-b-n-a. html

http : //folk.uio. no/csteel/nof/fuglevern/internasj onalt/
biomangfold.htm

<<Fugler i bymiljo> (Netfverk for miljolrere:

hltp : / / milj olare. no/aktivitet er lby I natv lbn5 I )
<Norsk fugleatlas>

<Ostensjovannet - naturreservatet i Oslo>

<<Norsk naturhdndbok>

<Truede dyr i Norge>

<Redd fuglene - verdensaksjonen for 5 redde fuglearter>
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"Finn dltt eget @stensjavann"
Av: Finn Tschudi, professor (emeritus)

i psykologi ved (Jniversitet i Oslo

Foto : Leif-Dan Birkemo e

En uventet foresporsel

Historien bak denne artikkelen starter med at jeg noen 6r har
vrert medlem i den internasjonale fredsbevegelsen som Johan
Galtung har skapt, TRANSCEND, www.transend.org

Det neste var at jeg for to 6r siden var pi konferinse i den
psykologiske organisasjon hvor jeg kjenner meg hjemme
www.tomkins.org og der fikk noen nye venner.

I fior sommer fikk jeg si til min store overraskelse en
telefonisk foresporsel omjeg ville holde hovedforedrag p6
en kongress arrangert av "The World Peace Foundation"
Verdens Fredsorganisasjon, her WPF,

www. the-worldpeacefoundation. org

En av mine nye Tomkins venner som visste jeg var med i
TRANSCEND, Bob Most, hadde fatt et hovedansvar for 6
skaffe foredragsholdere til kongressen,,og han var det som
ringte meg.

WPF er stiftet av James Brush som har samlet en anseelig
formue ved 6 lage flagg til alle mulige formil. Sammen med
sin kone onsker han ni h gjare noe godt for verden.
Foreningen holder ti l  i  LaCrosse som er en l iten by i
Wisconsin, USA, 4-500 km vest for Chicago. WPF har en
stab p6 4-5 personer, affangerer konferanser, og har flere
undervisningsprosjekter i u-land.

Den av mine virksomheter som jeg i sarlig grad ser som
relevant til TRANSCEND er en spesiell tilnrerming til
konflikter, men dette ville bli tatt opp av andre av mine
Tomkinsvenner. For mes er TRANSCEND fsrst os fremst
de av medlemmenes aktiiiteter som de selv finner Er i pakt
med TRANSCENDs milsetninger, s6 jeg onsket 6 finne en
personlig form.

Grasrotaktiviteter som ideal

Hvordan skulle jeg s6 svare pi utfordringen ved et slikt
foredrag? Tankene falt ofte pA den glede jeg har haII av 2t
vrere med pA aktiviteter i pensjonistgruppa (forst omtalt i
Sothona, nr.2l, sommer 2001, s. 10). Men var ikke dette

fiernt fra de store problemene som omtales pi TRANSCENDs
web-sider? Vil le ikke omtale av aktivitetene i pen-
sjonistgruppa vrere 6 oven'urdere betydningen av de enkle -

til dels bokstavelig talt grasrottiltak - som jeg hadde vrert
med pi? Men her kom det motstridende tanker:

En sentral brerebjelke i TRANSCEND er at det er sammen-
heng mellom tiltak for 6 bygge fred og legge til rette for ikke-
voldelig losning av konflikter fra det individuelle niv&, til
smigruppe, storgruppe, nasjonel og verdensarenaen. Skulle
jeg se bort fra "grasrotaktiviteter", som de som omtales
nedenfor, ville det innebrere 6 neglisjere betydningqn av
aktiviteter fra sikkert flere hundretusen i alle slags frivillige
organisasjoner; historielag, idrettslag, skolekorps, vel-
foreninget m i ljovernorganisasjoner osv.

Godt hjulpet av barn og samboer fikk jeg laget en
"PowerPoint" presentasjon av bilder slik at de kunne

Finn Tschudi med Jlagget til Verdens Fredsorg-
anisusjon

presenteres pi en storskjerm. Bildene vis{e ulike aktiviteter,
hele Ostensjoomridet, og Abildso gdrd-" Bildene var dels
egne, men jeg ble godt hjulpet av Leif-Dan (Birkemoe) fra
OW og Asgeir (Foyen) fra "Stiftelsen Abildss gird". De
aktivitetene jeg trakk frem er dokumentert i Sothsna:
Utspenning av nett eller snubletrider for 6 hindre gjess 6
beite ned gresset hvilket igjen vil redusere faren for erosjon,
(Sothona nr. 22, s.l5), bygging av brygge (Sothona nr. 23,
s. I 5), og kanskje det mest spennende var proveboring: ikke
for 5 finne olje, men for 6 bygge en kunstig oy, (Sothona nr.
25, s.9)

Med dette onsket jeg 6 gi et levende bilde av aktiviteterrundt
Ostensjovannet slik at det kunne inspirere tilhorerne. En av
mine TRANSCEND-venner, John Jones, foreslo tittelen pe

"denne artikkelen som et motto: "Find your own Osten-
4" sjovann". Jeg ble vist rundt pi Jims flaggfabrikk. Han onsket

at jeg skulle fi med meg noen flagg tilbake som bide viste
logoen til WPF og noe jeg kunne tenke meg 6 knytte dette
til. Jeg valgte da "Ostensjovann" (forsok pi fi inn o ble
mislykket), dessuten TRANSCEND og ABILDSO.

Klarte jeg si 6 knytte sammen Ostensjovannets Venner og
Verdensfred? Det ville vrere altfor ambisisst 6 svare et
ubetinget 'Ja", men jeg vil antyde noen av de hddene jeg
forsskte 5 knytte.

Under arbeidet med foredraget slo det meg at det er en stor
statsvitenskaplig litteratur som handler om hvor viktig sterke
frivillige organisasjoner er for et levedyktig demokrati (som
igjen gir grobunn for 6 finne fredelige veier ut av konflikter).
Det finnes videre en tungsindig litteratur om hvordan slike
organisasjoner er svekket i de siste fsrti fu og hvilke farer

,dette representerer, bide for demokrati og allmen livskvalitet.
Man er opptatt av forvitring av "sosial kapital" (selv liker
jeg begrepet "solidaritet" langt bedre og brukte dette i
foredraget).

I stedet for i begi meg inn p6 6 sammenfatte denne litteraturen
onsketjeg 6 sette sokelyset pi hvordan sterke lokale krefter
kan bidra til fredelig konfliktlosning.
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Solveig Olafsen og Finn Tschudi strekker at flagget
til Ver dens F r e ds o r g anis asj o n m e d " O sten si ov unn et "
under dugnadsruking ved Rustadfeltet. De som raker
(fra venstre): Aad Stensrud, Huns Englund og Odd
Frode Ulbrundt.

Konflikter og o'Bide-ofoo perspektiv

Det fsrste eksemplet handlet om vire naboer langs Ljanselva
som i sin tid fslte forurensning fra E6 som en stor trusel,
srerlig nir det gjaldt bro over Ljanselva. Veivesenet var lite
opptatt av dette siden de ville gjore prosjektet s6 billig som
mulig. Sterke lokale krefter fikk imidlertid giennomslag
for en rimelig rensedam, (se Sothona nr.24, s. l3).

En av Johan Galtungs hovedtanker er at vi ikke mi tenke pi
konfl ikter som noe som krever kompromiss (spiss-
formulering: en losning som alle parter er misfornoyd med),
men som en mulig kilde til berikelse.

Dette budskapet illustreres i hans siste bok. Tittelen uttrykker
dette pA enklest rnulig mdte: "Bide og". Rensedammen var
en god illustrasjon pi "bide og". Lokalbefolkningen ble
fornoyd, og ogsi veivesenet som for en billig penge vant
b6de godvilje og dessuten fant frem til teknologi som kan
anvendes.en rekke andre steder.

Jeg skisserte si et tenkt eksempel hvor det tilsynelatende er
uunngielig 6 mitte soke et kompromiss. Det naturlige avlop
fra Nsklevann er Ljanselva, men like ved Nsklevann er det
en kran slik at det med et enkelt hindgrep kan avgjores hvor
mange prosent av vannet som skal til Ostensjovann og hvor
mange til Ljanselva. Noen av Ljanselvas venner drommer
om 6 lage laksetrapper i et spennende urskogsomride naer
Fiskevollbukta, og dette kan skape behov for stsrre
vannforing i Ljanselva. Forelopig har det imidlertid ikke vert
konflikter, og fra et sjivinistisk Ostensjovann- perspektiv
kunne vi troste oss med at i en eventuell konflikt vil vi vrere
"sterkest" siden vi ni har status som Miljopark.

Men TRANSCEND-veien vil vrere 5 tenke bredere: Begge
parter har legitime behov for en gitt vanntilfsrsel, og i den
grad Ljanselva har begrenset kapasitet mi en sporre hvilke
andre muligheter som finnes. Det er ikke bare Bslerbekken
som gir tilfsrsel til Ostensjovannet. Det finnes bekker dom
naturlig skulle lede til Ostensjovannet, men som er lagtirar
og ledet andre steder. Ved eventuell konflikt tror jeg altsi at
venner av Ljanselva og av Ostensjovann sammenl'vil
mobilisere skapende krefter og legge frem en plan for
omdirigering av underjordiske bekker og rehabilitering av
opprinnelige vitmarksomr6der som er blitt asfaltert.

Mitt tredje eksempel gjaldt konflikt mellom skonomiske
interesser i utbygging av nrromrider til Ostensjsvann og

onske om bevaring og rehabilitering. Jeg tok serskilt for
meg konflikt mellom snske om 5 bevare Abildss gird og
Ole Gunnar Selvigs interesse i 6 bygge en rekke boliger pi
omridet som han hadde kjopt. Det som her skjedde var ikke
at Selvig ble "overtalt" (som fra et Gandhi-perspektiv ville
v&re en form for vold), men da han ble vist de visjonene
Asgeir og hans medarbeidere hadde (mer om det nedenfor),
innsi han at dette ville vrere en langt bedre utnyttelse. Igien
ble begge parter beriket!

Grasrotaktivitet som budskap

Imidlertid var det viktig 6 fi frem egenverdien av
grasrotaktiviteter, og ikke bare betone at en sterk forening
gir grunnlag for 6 finne konstruktive veier i konflikter. Noe
av det mest gledelige ved aktivitetene var reaksjonene vi fikk
fra forbipasserende. Da Leif-Dan og jeg arbeidet med 6
spenne ut nett var formilet med dette langt fra innlysende
for forbipasserende, og de ble nysgjerrige og spurte om
hensikten. Da vi fortalte dette, kunne vi registrere at alle si
dette som meningsfullt, og de ble glade for at noen giorde
dette. La meg her 6 bruke et religiost bilde: Nir mennesker
skjotter landskapet pi en slik m6te at det blir godt for alle
skapninger deq smiler Gud, og v6r skropelige klode blir da
et bitte, bitte lite bedre sted 5 vere.

Kjennetegn ved en tevedyktig forening

Hvilke betingelser er nodvendige for at en?orening skal vrere
levedyktig? Med andre ord: Hva skal til for i "finne sitt eget
Ostensjovann"? Et utgangspunkt er fsrst 6 sporre hva som
er viktig for at et rikt og meningsfullt liv for den enkelte,
hvor et svar er : Kontinuitet, Virksomhet, Sarpreg.

Kontinuitet betyr opplevelse av at "noe viktig" er det samme
i dag som i ghr, at det med andre ord er en sammenheng i
livet. Dette krever en hukommelse som kan binde sammen
viktige begivenheter i livet. Virksomhet sikter her pi
opplevelse av at ens handlinger spil ler noen rolle.
Motsetningen er avrnakt, hjelpeloshet og passivitet.. Srerpreg
inneberer at det er noe som skiller en fra andre. noe spesielt

" 
som gjor meg til akkurat meg.

lDe tre betingelsene synes ogsi og gjelde for en forening, og
det er ikke vanskelig i se at de i rikt monn finnes i
Ostensjovannets Venner. Kontinuitet innebrrer en aktiv
interesse for og ivaretagelse av historien. Vi kan her glede
oss over en mengde historiske artikler i Sothona og pi web-
sidene. Men kontinuitet be['r ikke mangel p5 forandring, men
at en kan gjenfinne temaer gjennom omskiftelighet. Pi et
besok pi Dyrsku'n i Seljord falt jeg for et motto for
hindverkstradisjonene: "Nye skudd pi gamle rsfter".

For virksomhet er det jo for oss alle Spenbarl hvilken aktiv
rolle Ostensjovannets Venner har spilt for endelig i ffl
gjennomslag for Miljopark. (Men vi kan ikke bare leve pi
girsdagen utfordringer, det er viktig 6 ta opp nye oppgaver!)
Endelig er det her unsdvendig i si mye om saerpreg. Mer enn
200 fuglearter, et mangfold av insekter, blomster osv, dessuten
Ahildss gird og ostensjogirdene som alle har sin egen

. historie: Alt dette og mer til gjor omrfldet til noe helt spesielt.

Noe mer mA sies om "s&rpreg". Forst og fremst er det viktig
6 kunne glede seg over det spesielle uten at dette innebrerer
noen nedvurdering av andre. Det ligger imidlertidnoe dypere
her. Sammen med styret disponerer pensjonistgruppa
"Grisehuset" som er en rehabilitert del av Abildso e6rd. Dette
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har gitt meg en underlig bg god folelse av (med)eierskap i
Abildss gird. Vanligvis er eierskap noe som utelukker: Nir
dette er mitt betyr det at du ikke har adgang til det. Min
fslelse av eierskap er her av en annen art: Det er et eierskap
som innbefatter, og ikke utelukker. Jeg har lyst til 6 dele
eiergleden med mine venner. Dette gir videre assosiasjoner
til hva som ogsi er en god ledetrid for arbeid med konflikter;
det ssr-afrikanske begrepet UBUNTU. Det kan over-
settes:'Jeg er fordi du er".

Jeg onsker 6 dele gleden av det srerpregete ved Astensja-
vannet som jeg opplever som en del av meg selv med deg
(mine venner som ikke er med i Ostensjovannet3 Venner).
Dette beriker og gjenskaper sA meg! Og jordene p-SAbildso
gird ut mot Enebakkveien er ikke noe som skiller girden fra
veien, men de knytter girden til veien. Si la meg utvide de
tre ledd ovenfor til: Kontinuitet, Virksomhet; Srrpreg/
Fellesskap.'

Jeg tror Johan Galtung gleder seg over dette. UBUNTU
tanken gjenfinnes i hans visjoner.om veier ut av ellers
odeleggende konflikter. Hvorfor q'kal.eierskap av land vrere
eksklusivt spor han og kan peke pft gjednomslag for visjonen
nir det gjelder grensekonflikter rnellostEcuador og.Pgru hvor
et omstridt omride ni er blitt frihfadelsoqradb til glede for
begge parter. Tenk om visjon€4 e$st f;qnne giennomfores
for Midtosten! (se TRANSCENT,yeA 

ide 
foq forslag her).

; . , . i - - , , . . : '  .

Abildss gird og et globalt Fer .'$.tiyi 
-

Noen ord til om Abildso ghrdi'. $furbge! ved girden og
omgivelsene, og at den samtidig br s&lnar byens sentrum,
gjor den til et ideelt sted for A reldrcut en hind. Asgeir - som
ni har flyttet med hele sin familie til,girden - har giennom
mange 6r arbeidet med konfliktef i Midtssten og andre
brennbare steder, srerlig med konflikter tilknyttet vann.

Han har startet et prosjekt som tar sikte pi 5 utdanne
fremtidige ledere i Israel, Palestina og Jordan slik at de kan
sette i gang sine egne samarbeidsprosjekter pi tvers av grenser
som skiller. Ville ikke et samarbeid om vannproblemer vrere

utelukket av den fiendskap som hersker? Ville ikke dessuten
slike konflikter kreve smertefulle kompromisser hvor mer
vann til den ene part ville gi mindre til den andre? Gjennom
samtaler med Asgeir skjonte jeg at dette var overflatisk tenkt.
Det er ikke sikkert at samarbeid om vanffessurser vil skje si
mye lettere mellom Ostensjovannets Venner og Ljanselvas
venner enn mellom partene i Midtssten.

At konflikten i Midtosten er si alvorlig gjor samarbeid mer
pikrevet, og det er lofterikt at dette kan skje. Asgeir la spesiell
vekt pi at informasjon om forurensninger og vanntilforsel
deles mellom partene, og dette skjer ni uten noe ytre press.
Det kan 96 sport i 5 dele stadig flere typer informasjon med
"den andre siden", alts6 en fredelig opptrapping! Det er lett
for oss i Norge 6 tenke at "vi har mye 6 gi", men det er ikke
mindre viktig 6 tenke den andre veien: Hva kan andre gi oss?
Jeg hiper en dag 6 kunne delta i konstruktiv ideutveksling
p6 Abildso g6rd.

Avsluttende ettertanke

Til slutt noen ord om hvordan det gikk med foredraget i
LaCrosse. Det vanket bide applaus og godord, menjeg har
ni mer pessimistiske ettertanker. Et vakkert bilde av
Ostensjovannet ble kopiert og delt ut til alle deltakerne, og
bildet var behorig utstyrt med relevante "web- og e:post
adress,er. Men si vidt jeg vet har det ikke kommet noen
henvenilelser. 

u q.

kartet over Wisconsin viser to store elver som motes ved
LaCrosse. Jeg spurte om i kunne se n&rtnere pi deltaet som
sikkert var et spennende v6tmarksomride. Men mine verter
ville heller vise meg storslttte utsikter oppe i hoyden si jeg

kom aldri nrer "grasrota". Jeg hadde vel tatt for gitt at det
fantes levende interesse for kulturlandskap, men dette var
kanskje feil? Eller var det meg som gjorde for lite i finne
frem til slik interesse? Uansett var LaCrosse en givende
opplevelse, ogjeg hiper denne artikkelen kan gi bitte, bitte
lite inspirasjon i arbeidet med 6 lage en mangfoldig og fredelig
verden.

"d
b
%

F o ru a ltn i n g s p I a n fo r O ste n sj a o m rdd ets illl i Ii a p a rk

Av: Finn A. Gulbrandsen

Ostensjoomridets Miljopark skal fi sin forvaltningsplan.
Ostensjovannets Venner skal lage planen som skal bearbeides
av biologer og Friluftsetaten. Fsrst skal alle biologiske
verdier i omridets ulike deler ned pi papiret og rurdered. 56
skal dette bearbeides og til sluttskal det munne ut i en plan
som beskriver hvilke skjotselstiltak man skal giennomfore i
de ulike deler av omridet.

Til glede for de fleste onsker vi t fi flere dyr pi beite i
omridet.

Allerede i dag samarbeider vi godt med de som har hest pA
beite i Miljoparken.
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Fremm€d treslag i Almedalen
kkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Naturforvalter Bdrd Bredesen i Friluftsetuten
betrakter en rundbarkq! edelgran i Almedalen

Det er ikke alt vi ser rundt oss av planter og trrer
som egentlig horer hjemme der de vokser. Et eks-
empel pfl det er i Almedalen - ravinedalen med rik
edellovskog rett vest for Ostensjoveiens hoyeste
punkt ved Ostensjo gflrd.

Omridet ble privatrettslig fredet i l92l avHaakon Tveter og
er fortsatt et omrdde under spesiell oppsikt. I nrer fiemtid vil
Almedalen bli permanent fredet etter Kulturminneloven som
en del av fredningen av Ostensjogirdene.

IAlmedalen finner vi som navnet forteller spesielt alm, men
ogs6 platanlonn, vanlig spisslonn, sibirlsnn og andre
edellsvarter. Det er rikt fugleliv og dad ved av alm gir
grunnlag for rsdlistede insektsarter.

Men ikke alt er som det bsr vrere i dalen. Flere store edelgraner
har ni froet seg med det resultat at skogbunnen har fitt en
ganske tett forekomst av smi edelgranplanter. Og edelgran
er et fremmed tre i Norge som lett kan skygge ut planter og
trrer vi gje'rne vil beholde i vir flora. Det kan p6 sikt endre
arealeI, det biologiske mangfoldet og dermed ogs6 floraen
som er det spesielle vedAlmedalen. De store edelgranene ble
nok opprinnelig plantet som en berikelse for omridet.

Norge har p6 basis av internasjonale avtaler og konvensjoner
forpliktet seg til 6 hindre og utrydde fremmede arter. Det
krever at man til tider mi gA drastisk til verks. Flere var det
nok som sperret oynene opp og tenkte pi vandalisme da de sA
at barken pi edelgranene man kan se fra Ostensjoveien var
flekket av rundt stammen. Men "vandalen" hadde tydeligvis
etterlatt seg profesjonelle spor og tanken om skjotsel meldte
seg straks.

Rundbarking er en effektiv metode nir m4ionsker 6 drepe et
tre pi forsvarlig mite. Og det er nettopp det som har funnet
sted for 5-6 store edelgraner i Almedalen. Det er nahnforvalter
i Friluftsetaten, Bird Bredesen som grep inn fsr den tiltagende
froingen fikk overtaket. Sirmerkene er ikke pene, men
resultatet vil vise seg ved atAlmedalen fortsatt kan beholdes
som et spesielt omride med rik edellovskog og s6rbare
insekter.

@stensjo-omrddet pd gamle bilder
Tekst ogfo)o: Leif-Dan Birkemoe

Pd Bsler bibliotek: Her har registreringsgruppen fdtt
besok av Ingrid Lovset (til hoyre), barnebarn av
gdrdbruker Hans Lavset pd Oppsal gdrd. Hun haMe
med segflere bilder som viste livet pd Oppsal gdrd den
gang hestene gresset i enga, der det i dag er blokker og
veier. Pd venstre side av bordet ser vi forrest Inger
Kjrernes og ved hennes side Nina Erilcsson. Bakerst til
hoyre Cathrine Senje.

Rsler bibliotek var treffstedet for gamle bilder lordag 1. og
mandag 3. november.

Bildeprosjektet "Ostensjos lokalhistoriske bilder", et
samarbeid mel lom Deichmanske b ib l io tek,  Ostensjo
historielag og Ostensjovannets Venner, inviterte alle som
mente i ha bilder av interesse for omridets lokalhistorie til 6
komme med bilder for skannins.

Informasjon, slik som fotograferingsir, hva bildet fortalte,
hvem som var avbildet, stedsangivelse mv. ble skrevet ned
p5 et skjema. Det ble ogsi sorget for 6 fi giverens tillatelse
til 5 gjengi bildet offentlig pe trykk eller over internett.
Bildene ble deretter skannet og lagt inn i bildebasen som
senere vil bli tilgjengelig pi internett i et sskbart system.
Deretter fikk giveren bildene, albumbladet eller boka med
seg hjem med en gang.

.Nir basen blir tilgjengelig pi nettet, forhipentligvis fsr 6rets
utgang, kan du klikke deg inn pi hjemmesiden til Ostensjo-
vannets Venner: www.ostensjovannet.no eller Ostensjo
historielag: www.histlag.pair.com eller Deichman:

www.deich.folkebibl.no ved 6 klikke p6 "Bildebaser".

(Se ogsd artikkel i Sothsna nr. 25, side 5l).
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