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Leder

Tarrskodd rundt vannet

Leder i Ostensjovannets I

Venner, Amund Kveim. 
.'

Det begynner 6 bli lenge siden man qist kunne gi tomskodd
rundt Ostensjavannet, men Friluftsetaten i Oslo kommune
gjennomforer ni den lenge etterlengtede rehabiliteringen av
turveiene. Nytt toppdekke og dreneringsror legges ut og snart
vil turveiene igjen vrere fremkommelige ogsi for de som ikke
har vadestsvler. Gode turveier i Ostensjoomridet er en
nodvendighet, ikke bare for rekreasjon og opplevelser, men
ogsi for 6 unngi slit6sje pi de sirbare omkringliggende
arealene.

Grunnforholdene rundt Ostensjavannet er fra naturens side
mange steder myrlendt. Dette betyr at massene som kjores
pi som underlag for turveiene synker og at veiene lett
oversvommes. I gammel tid var man flinkere til 6 hensynta
slike forhold. Sommerveiene ble da lagt litt opp i hoyden der
det er tsrere, mens man om vinteren gjeme benyttet frossen
mark og is som vei. Dette har vi flere eksempler pA i virt
omride. Turveiene vire er flere steder lagt alt for nrer vannet
og vStmarksomridene, og bidrar derved ti l  store er-
osjonsproblemer. Tras6ene mi derfor i fremtiden stedvis
legges noe om, slik at vegetasjonen gis en mulighet til 6
reetablere seg.

Det pigir for t iden en rekke byggeprosjekter i v6rt
nreromride. Noen av prosjektene vil dessverre bidra til 6
svekke inntrykket av Ostensjovannet omringet av gronne
fisrygger. Dette mi vi leve med; vannet ligger tross alt midt i
byggesonen i landets hovedstad, bare noen fi km fra sentrum.
Vi har ogsi akseptert kunstgressbane pi Rustadfeltet og den
nye hallen pi Manglerud. Det er likevel en grense for hva .
omridet tdler, og da mi vi si fra. Tidwis kan prosjekter, som'
i utgangspunktet ikke er onskelige, likevel bli akseptable
dersom de folges av tilleggstiltak som gir positiv virkning
for naturen. Den 9. november ble fsrste spadestikket tatt for

Turveien, her pd ostsiden sv vsnnet, harfdtt etfint og
jevnt dekke som er behagelig d ferdes pd bdde for
gdende og syklende.

6 bringe Langerudbekken opp i dagen fra Bogerudmyra og
vestover mot Langerudsvingen. Slike bekkeipninger er viktig
b&de for vannrensingen og for det biologiske mangfoldet. Vi
setter stor pris p6 dette tiltaket, og vi vil arbeide for 6 fli til
slike losninger flere steder i virt omride.

Planene om en ny kirke pi Boler begynner i ta form og
vinnerutkastet i arkitektkonkurransen er bide spennende og
utfordrende. Som nrermeste nabo ti l  Ostensjoomrddet
Miljopark og Bolerbekken forventer vi at Kirken tar ansvar
og betydelige hensyn n6r det gielder plassei'ing og utforming.
A bibeholde isryggens grsnne preg sett fra Ostensjoomridet
m6 i denne sammenheng vrere viktig. Q€samlet bydelsutvalg
har ni gitt inn for 6 anbefale et forprosjekt for 6 gjenipne
Bslerbekken pi deler av strekningen fra Bsler kirke til
Ostmarkveien. Forste steg i en slik prosess mi derfor bli 5
sorge for at et 6pent bekkelop blir en del av utformingen av
kirketomten.

Amund Kveim

Det forste spudestikket ved Langerudbekken ble tutt
' 9. novemben Fru venstre: Amund Kveim, leder i

Ostensjovannets Venner, Knut Strsmsnes i entre-
prenorselskupet Werner Anlegg AS, Kristiun Vahl
Ostbye, landskapsarkitekt i Friluftsetuten enhet for
idrett og bad ogforsker Bent Bruskerudfra Jordforsk,
NLH pci As.
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Mitt @stensjovann
Helge Sollieforteller om Oppsul:

Det startet med en liten forstad i skogen
Av: Leif-Dan Birkemoe

Helge Sollie hur i alle dr bodd i Wbergveien pd Oppsal. Hans deltakelse iforenings- og orgunisusjonsliv
spenner over et vidt spekter. Helge hur en imponerende hukommelse som fremkaller minner fra livet
pd Oppsulfar, under og etter krigen. Han minnes ogsd sumtaler i unge dr med mennesker som vokste
opp som deforste innflyttere i Oppsalskogen pd begynnelsen uv 1900-tallet. Kombinert med egen botid
kun hun berette om Oppsuls utviklingfra et stievsomt nybyggersamfunnfrem til etfullt utbygd distrikt.
Som urinnbygger er han et lokalt "oppslugsverk" for de som vil vite litt om Oppsals fortid.

Vilbergveien 13 - med postudresse Villu Vilberg, Ovre

Oppsal. Huset ble bygget titilig pd 1900-tullet og revet i
1982. Helge Sollies foreldre kjopte huset i 1923. Skiltet

fru gumle Villa Vilberg er sldtt opp ved porten til

Vilbergveien 1 3. O stensj o lokalhistoriske bilder. F otogruf

ukjent,

Helge Sollies foreldre kjopte Villa Vilberg i 1923, med
postadresse Ovre Oppsal. Navnet Vilberg kan stamme fra et
sted med samme navn i Eidsvoll .kommune eller at tomta
rett og slett ligger pi "ville berget", som Helge uttrykker
det. NAr Vilberg i Eidsvoll trekkes frem er det fordi
innflytterne ofte kalte sitt nye hjem med samme navn som
stedet de flyttet fra. Det var brukseier Anton Tschudi som
kjopte Sondre Oppsal gird og utparsellerle eiendommen i
136 tomter. Villa Vilberg ble bygget p5 en av disse tomtene
tidlig pi 1900-ta11et. Huset ble revet i 1982 for 5 gi plass til
en moderne bolig, slik det gikk med de fleste av husene fra
den forste tiden. Da Helges foreldre kjopte Villa Vilberg var
det, i tillegg til bolig, kafedrift der Kaf6 Vilberg. Bygningen
var i sveitserstil, to etasjer, saltak og midtparli med veranda,
ogsi i to etasjer.

Vi ber Helge fortelle litt om gamle Oppsal.

Utbyggingen i Oppsalskogen var Norges forste for-
stadsbebyggelse, en liten forstad i skogen, ble det sagt. De
som slo seg ned bygget  s ine bol iger ,  de var  pene og
ordentlige, byggmestere hjalp jo til. De stakkars hestene
m6tte slite med tunge lass - opp den bratte Oppsalveien
fsr de kom opp pe platiet for s5 i fortsette videre opp i
skogen. Oppsal gird 16 her, men ellers var det ikke mange
hus fsr nybyggerne kom.

Helge Sollie stod modellfor billedhuggeren Sigurd Nome
du hsn laget kunstverket "Rormannen" som del av
utsmykningen til Rddhuset i Oslo, Rormannen, plassert
her i 1945, troner pd balkongbrystningen pd ostre karnapp.

Vei, vann og elektrisk kraft

Da nybyggersamfunnet skulle etablere seg pi begynnelsen
av 1900-ta11et manglet det meste av infrastruktur. Vei, vann
og strom ble viktige saker for Oppsal Vel som ble stiftet i

Bil ledhugger Sigurd Nome

Bi l ledhugger Sigurd Nome ( l9 l l -1979) hadde s in hus og
atelier i Jomslokkveien rett for den munner ut i Vetlands-
veien. Nome bygget ut huset og bodde der i mange 6r.
forteller Helge. Kikker man inn pi eiendommen i dag kan
man se skuloturer  os sovler  som v i tner  om en akt iv
billedhugger. i.lo*., ,t-u,u.tt., og skulpturer stAr flere steder
i Oslo, pi Nasjonalgalleriet og ellers rundt i landet. Sigurd
Nome spurle en gang om Helge kunne ffl bruke han som
modell i forbindelse med skulpturen "Rormannen" som
skul le  inng6 i  den kunstner iske utsmykningen av Oslo
ridhus. Helge forteller at han stod ved noe som lignet et ror
pA et skip ikledd en sjomannsgenser. Jeg stod sti l le fem
minu t te r  ad  gangen  p i  en  l i t en  f o rhoyn ing  i  e t  av
rfldhusalelierene under krisen. forklarer Helse. Cranitt-
relieflen ble i 1945 plassert p-a Uatt<ongUrystningen ved ostre
karnapp."Rorhjulets symmetri kontrasteres av mannens
bevegelse, og det hele sammenholdes i en knapp og noe
s t i l i se r t  na tu ra l i sme" r ,  he te r  de t  i  en  besk r i ve l se  av
kunswerket.
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oktober 1904, altsi for 1t0 6r siden. Som formann i mange
5r har Helge ogsS satt seg grundig inn i vellets og distriktets
historie. Utparselleringen av tomter var gjennomfort i privat
regi og Aker kommune hadde nok ikke den samrne
oppmerksomhet pd Oppsal-distriktet som ved utbygging av
kommunale tomter, for eksempel pi Nordre Skoyen. Derfor
mStte innbyggerne selv gjore mye av jobben pd dugnad,
organisert gjennom foreningsarbeid. Det er bakgrunnen for
de mange private veiene pi Oppsal. Rundt 1910 bodde det
om lag 300 mennesker pi Oppsal.

Fra Ostensjoveien ble det omkring 1915 opparbeidet en vei
forbi Rsnning til Oppsal, dvs. over omridet der Skoyen6sen
skole ligger i dag, noe som var til stor hjelp. Haakon Tveter
pbAslrunsja gird frkk senere gjennomfort planen*om vei fra
Astensja skole til Oppsal g6rd. Veien er jo oppkalt etter han.
Elektrisk kraft ble tilbudt innbyggerne etter 1915.

Oppsal Landhandleri holdt til i hovedbyggningen pd
Oppsul gdrd. Inngungen til landhandleriet er p,fr
hjornet til venstre. Bildet er fru et postkort dutert 30.
mars 1916. Hovedhuset ble ombygd i 1949.

Ostensj o lokalhistoriske bilden F otogruf ukjent.

Bronnvann var til 6 begynne med det vanligste, men i tsrre
somrer m6tte nok mange hente drikkevann i bekker og
oppkomgrer. Skylling av klesvask m6tte enten foregi ved en
vannpost ved Ostensjo g6rd eller tas med inn til Skoyenputten.
Pi 1930-tallet fikk man sommeryannledning, m€II vailfl- og ,+
kloakk fikk vi farstph 1950-tallet, beretter Helge. B

Oppsal under krigen

Helge kom med i Milorg 13132 fra 1943 * 16 6r gammel.
Oppdraget var 6 spionere pi tyskerne. Han startet i
sanitetsgruppen og endte i geveftroppen. Det var demon-
strasjon og opplaring i bruk av hSndgranater, sprengstoff og
vaktoppdrag. Det var tysk forlegning pi Oppsal gird. Halv-
militrere griseroktere som var bevepnet. Kjott ble levert til
tyske Wehrmachts-forlegninger rundt omkring. Oppsal gird
var en militrerpost, men hovedhuset var ikke okkupert. Hans
Lsvset med familie bodde her og de ble ikke forvist.

Haakon Tveters vei var avsperret - her var det ingen passasje.
Det var sperring tvers over veien.Under krigen ble det kjort
godsvogner p h Astensjabanen. Som gods mottok Helge v6pen
pakket i kasser merket Stavanger Stil. Fra Oppsal stasjon
ble kassene kjort med kjene sammen med skyller som skulle
leveres til villagrisene pi Oppsal. Kamuflasjen var p& den
miten ideell. Vipenkassene ble lagret p5 hoyloftet i
Vilbergveien hjemme hos hans foreldre. Etter krigen kom
det frem mange slags vipen, ogsi franske sabler og vipen
fra 1. verdenskrig. Leveransene kom fra folk som ville kvitte
seg med vipen. Dette forskrekket mine foreldre da det ble
klart hva jeg hadde gjemt unna p5 eiendommen, legger Helge
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Butikkskilt fru Ole Jerpsets butikk pd Oppsal rundt
1930. Ole Jerpsets forste batikk v&r pd Oppsul gdrd.
Senere kjopte han tomt og bygde butikk pd eien-
dommen Magnor. Ostensjo lokalhistoriske bilden
Fotogruf ukjent.

til. Helge sier han holdt lav profil. Han gikk pi skole pf,
Grorud og tok toget fra Bryn stasjon. Der var det ofte kontroll.
Det gjaldt derfor ikke 6 ha illegale skrifter pA seg! Helge 16
i dekning i OstreAker kirke etter opprullingen av en Milorg-
gruppe i februar 1945.Detvar prestenArne Sorby som fikk
skjult han og noen andre Milorg-karer her i en kritisk periode.
Fra en radio som var gjemt under altetet lyttet de pi
sendingene fra London. Kirken var ogsi i bruk som
vipenlager. En av oppgavene de haddeudar 6 pusse vipnene
fri for fett. Vipnene var fraktet hit etter flyslipp i Nordmarka
i en varebil merket Nordstrand Samvirkelas.

Pd evukueringsdagen, ogsd kalt panikkdagen, 10. april
1940, sumlet msnge seg utenfor forretningen til Jerpset.
De flyktet med trikken fra sentrum og gikk av pd
endestusjonen Oppsal. Ostensjo lokalhistoriske bilder.
Fotograf ukjefit.

Jerpsets butikk

Pd hjornet av Ostmarkveien og Vetlandsveien, rett overfor
Oppsal senter, ligger det en trebygning inntil Rimi-butikken.
De fleste husker vel bygningen med sparebanken som ble
nedlagt for noen 6r siden, ni er det PostbankEns eien-
domsmeglere som holder ti l  her. Her 16 manufaktur-
f<irretningen ti l  Asta og Ingrid Jacobsen som ti lhorte
eiendommen Magnor. | 1934 nermest nedla Asta og Ingrid
sin forretning ved 6 flytte den til et skur inntil stabburet pfl
gflrden. Samme ir ble manufakturen til Jacobsenfrsknene
revet og kjopmann Ole Jerpset bygget et nytt forretningsbygg,
det som st6r der i dag, og fl1ttet sin forretning fra Oppsal
gird. Ole Jerpset 6pnet forretningen med kolonial, kjott og
manufaktur. Senere er det bygget ut pi siden der Rimi er i
dag. Forretningsomridetble Jerpsets domene idet han kjopte
hele tomta. Jeg kjorte mye sammen med Jerpset i lastebilen
hans. Bak den nye bygningen stod det er svrer l6ve.
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Under krigen satt jeg ofte pi l6ven og hogg knott t i l
generatoren t i1  b i len hans.  Ole Jerpset  var  en f l ink
forretningsmann, understreker Helge.

Rustad landhandleri

Det var ikke mange forretninger pi Oppsal i den fsrste tiden.
Da m6tte man gA til Bryn eller Gronland for 6 fA det man
trengte. I tillegg til Jerpsets butikk kom det opp en butikk
som het Rustad landhandleri. Rustad, som tidligere var et
lite g6rdsbruk, li der hvor det rode stabburet ligger i dag,
omtrent pi hjomet av Glitreveien og Oppsalveien. Arne Olsen
drev fon'etning pA samme sted som han bodde, men huset
ble revet for mange 6r siden. Det bodde ogsi tre damer i
huset, hvorav to av dem var i butikken. Solveig het den ene,
hun var halt og hadde litt pukkel. Og sA var det en som het
Rakel, men hun var kontordame. Hun fikk navnet "ruklet pi
rastad" i stedet for Rakel pi Rustad. Alle fikk jo som regel
klengenavn her oppe. Det stod ogsi en hytte pA stedet. Der
ble det drevet skomakerwerksted i mange Ar. Hit gikk vi med
skotoyet v6rt.

Endesloyfen for trikken pd Oppsul stusjon. Leskuret,
ogsd kult "trikkesjappu", til hoyre. Bildet er tatt en
sondag pd 1g40-tallet og viser skfolket som venter pd
trikken. Ostensjo lokalhistoriske bilder. Fotograf
ukjent.

Trikken til Oppsal

Min far forlalte at fsr trikken kom, gikk de pi ski om vinteren
og syklet om sommeren ned til Bryn jernbanestasjon for &
komme til byen. Der satte de skia opp mot veggen, og der
stod de nir de skulle hjem iglen om kvelden. Det gikk buss
pi Ostensjoveien, men den var det ikke mange som brukte, -

den var ikke helt god, ble det sagt. Det var et forste forsok pi
kommunikasjon til Ostensja og Oppsal. Da Ostensjobanen
skulle anlegges var det stor diskusjon. Mange onsket at den
skulle legges parallelt med Ostensjoveien, men heldigvis ble
traseen valgt der den ligger i dag. Det var r 1926 at trikken
begynte 6 gi til Oppsal. Venteskuret kalte vi for "trikke-
sjappa". PA sondagene kom det alltid mange mennesker med
trikken for i gi tur. Da jodeboligene 2ble bygget, bebodd av
mennesker som hadde vrer1 rammet av krigen, fikk de jo sjokk
den fsrste sondagen de bodde her, det kom jo si mange folk,
ja det var rene folkevandringen. De trodde at det var-
evakuering da det kom si mange mennesker med trikken som
skulle gi tur. Og de var turkledd. Man gikk ikke pi tur andre
dager enn sondag, understreker Helge.

Kiosken eller bua som ligger rett over for T-banestasjonen
har ogsi sin historie. Den forste kiosken var det postmann
Bue i Postverket som eide. Hans barnebarn Svene Bue drev
i mange 6r for kiosken gikk ut av familien og ble Kjells
storkiosk. Den er senere blitt til den kiosken som stSr her n6,
med bredt vareutvalg og navnet Handleriet.

Rundfl yging fra Ostensjovannet
Helge for te l ler  a l  han godt  kan huske at  to  f ly  med
skiunderste l l  drev f lyg ing med passasjerer  f ra Osten-
s jovannet .  Det  mA ha ver l  t id l ig  p i l  1930-ta l le t .  Her  kan
vi hjelpe ti l  med at dette trolig var fly av typen Tiger Moth
som selskapet Lotsberg & Skappel drer rundflygninger
med f ra hosten 1932 t i l  de g ikk sammen med Viggo
Wide roe  i  I  934 .  D roy t  t i  6 r  t i d l i ge re  va r  de t  ogsd
rundf lygninger  f ra Ostensjovannet .  den gang r  ar  det  Lei f
L i e r  som va r  p i l o t .

Velhuset

La meg ikke glemme 6 nevne Velhuset som ble by ggeti 19311
32. Tomta ble gitt av Anton Tschudi tidlig pA 1900-tallet,
men det skulle altsi gi mange 6r fbr prosjektet ble realiserl.
Huset brant ned viren 1972, men vi kan vel si at Oppsal
samfunnshus, slik vi kjenner det i dag, er en direkte arvtaker
etter det samle huset.

Det nye Oppsal

Og hva tenkte s6 befolkningen da Oppsal-byen skulle bygges
etter krigen? Det var litt av et sjokk for befolkningen her
oppe 6 se hvor stor byen skulle bli. Vi var omtrent 2.000 fsr
krigen, og n6 skulle det bli 20.000 - det var en enorm
belastning for distriktet. Men det gikk jo pi et vis folk var
velvillige. Vi som har vrert aktive i Oppsal Vel i alle disse
6rene har ofte sagt: Hva skal vi gjore n6r foreningenblir 100
ir? Noen mente at da kan vi avikle hele greia. Det er blitt sA
mange andre som steller med befolkningens behov. Men s6nn
som situasjonen er akkurat i dag si ser det faktisk ut som
foreningen er levedyktig i ennS mange 6r. Mitt snske er at
Oppsal Vel skal fortsette i virke til stedets og beboernes beste.

17. mai 2003 holdt Helge Sollie tulen for clagen ved
h oytidelig h eten i S koy enp ur ken.

Fotnoter

l. Rddhuset i Oslo. Det store laftet. Ulf Gronvold,

Irlils Anker, Gunnar Sorensen. Oslo kommune,

Aschehaug. Oslo 2000. Side 414.

2. Jodeboligene ellerjodebyen ble i 1947/48 byggetJbr

svenske midler pd tomter i UlsrudJaret og vest Jbr

Ulsrudveien. Stedet gikk ogsd under navnet Ulsrud

haveby. Det var rekkehus i to etasje4 men alle er sener:e

pd- og/ eller ombygd.
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Av Finn Arnt Gulbrandsen

Oppsal Vel 100 dr
H istoriske data for Oppsaldistriktet

Oppsul Velhas ble innviet 28. upril 1931. Tomten ble gitt som gave fru Anton Tchudi i 1909. Mye av
byggearbeidet ble utfurt pd dugnad. Huset brunt i 1972. Ostensjo lokulhistoriske bilder. Fotograf
ukjent.

En oversikt i forbindelse med Oppsal Vels 100-irs'"
jubileum. Som en hyldest til de gamle pionerene nevnes
formennene, noen styremedlemmer og reresmedlemmer.

1901 Eiendomsmekler og brukseier Anton Tschudi fra
Kristiania I<1oper Sondre Oppsal gird, i alt 400 m6l.

1902 Utparselleringen fra Ssndre Oppsal starter.

Pris pr. mil ca. 200 kr. avhengig av beliggenheten.
De forste hus som ble bygget var Algarhoi i
Ulsrudveien, Hemnes og Bratli.

I Oppsalskogen var Vilberg, Nilsberg, Kampheim
og Karlsborg de fsrste som ble reist.

1904 Oppgavene for nybyggerne pi Oppsal var stdre.
Samarbeid mitte til. B.Berg fra eiendommen Bratli,
Ole Martinsen, Fjeldhoi, Johan Andersen, Elisero,
Albert Steiro, Kampheim, Andreas Bjerke,
Fjeldheim og Bernt Gulbrandsen, Lovaas tok
initiativet til et mste 24. oktober. Motet mette ut-
settes pga et av landets kraftigste jordskjelv.

Kommunikasjon: Jembanen til Bryn stasjon. Derfra
sikk man sommer som vinter.

r907

Arbeidstid: fra kl. 0600 til kl. 1800 i
Kristiania. Deretter arbeid med sitt nye hjem og
dugnader pi Oppsal. Mstet ble utsatt til lofiag20.
november. Da ble Oppsalkretsens Vel dannet.

Fsrste formann ble tolloppsynsmann B. Berg. Stl.ret
for ovrig var Ole Martinsen (kasserer), Johan
Andersen, Albert Steiro. Bemt Gulbrandsen erstattet
Martinsen etter det fsrste iret.

Andreas Bierke overtar som formann i
velforeningen. Girdbruker Svend Oppsal ble

foreningens forste reresmedlem.

1909 Alber1 Steiro tiltrer som formann i velforeningen.
Tschudi skjenker velforeningen en tomt til
foreningshus. Ca. 300 mennesker er bosatt pi

Oppsal.

1911 Bjerke er igjen pi plass som formann i
velforeningen. Opsal Idrretsforening stiftes.
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1916 Ostensjoveien fir elektrisk lys etter Oppsal Vels
initiativ.

19ll Meddelelse frakommunensreguleringskommisjon;
de har prosjektert ny oppfartsvei til Oppsal slik
velforeningens veikomit6 hadde foreslitt. (Deler av
nivaerende Haakon Tveters vei). Ostensjo skole er
bygget. Vellets innsats ble kronet med seier etter 5
ha snakket for dave orer i flere 5r.

l 9 l 8

I Oppsalskogen vur "Nilsberg" et av de forste DD
Itus som ble reist etter utpurselleringen i 1902.
Ostensj o lokalhistoriske bilder. F otograf ukjent.

1912 Forloperne til dagens Oppsal ldrettsforening, Bryn
Atletklubb og BrynlSporlsklubb stiftes.

1 9 1 3 Martin Jensen, Ophaug velges til formann. Opsal
Idrretsforening opploses. Velforeningen legger ni
spesielt vekt pi 6 styrke arbeidet p6 det okonomiske
felt.

Oppsalkretsens velforening skifter navn til Oppsal
Vel. Massemote angiende skolesporsmAlet pA
bakgrunn av at Abildss og Bryn var overfylt og at
barna pi Oppsal hadde lang vei. Lyskomit6 dannes
med Haakon Tveter som formann. Arbeidet med 6
fA offentlig kommunikasjon til Oppsal starter i
Oppsal Vel.

r921

t9l4

191 5 Oppsal Vel samarbeider med Glomen Trresliperi om
kjap av elektrisk kraft. Rundt i Kristiania var
parafinlampenes dager over for lenge siden, men
p5 Oppsal var parafinosen fortsatt like aktuell.

Den fsrste regulering pi Oppsal blir pibegynt.
Grunneierre laget vei fra Ostensjo forbi Ronning
til Oppsal med ststte fra Vellet. Opsahl Sportsklubb
stiftes.

Fjeldhoy, Oppsalveien 17, Jacobsen, som bor der
i dug, fant originaltegningene ved en ryddesjau
pd loftet og rehabiliterte huset like godt tilbuke til
opprinnelig stil. Husets 100 drs jubileum blefeiret
i 2003. Foto: Paal Fekjrer.

Takket vrere stor innsats fra Vellets lyskomit6 ved
Haakon Tveter og Martin Jensen fikk husene pi
Oppsal elektrisitet. A/S Norsk Trafikk starter rute
fra Vilerengen til Ostensjo. Sangkoret Freidig
stiftes med Vellets medvirknins. Ostensis skole
innvies.

Dr. Olav Hauge 6pnet praksis pi Bryn. Tross alt
kortere for Oppsalbeboerne dit enn til Nordstrand.
Vellet slutter seg til planene om sporvei fra Viler-
engen til Ostensjojordet etter at de har hatt ulike
forslag til losning av kommunikasjonsproblemene
til Oppsal.

Ostre Aker  middelskole (Teisen)  oppret tes.
Oppsalveien fir lys bekostet av Vellet etter en basar
6reL far som finansierte veibelysningen."'

Haakon Tveter blir reresmedlem i Oppsal Vel.

A/S Akersbanene Spner Ostensjobanen langs
n6vrerende tras6 til Oppsal. 14" vannledning
ferdiglagt til Golia fra Lutvann.

Bryn Sporl & Atletklubb, Oppsal Sporlsklubb og
Ulven idrettsforening sammensluttes under
idrettslaget Bjart. Martin Jensen blir aresmedlem
av Vellet.

1925

1926

1921

1928 Andreas Bjerke er igjen 6 finne som Vellets
formann.
Byggekomit6 bestiende av Nils Burum fra Ulsrud
gird, Johannes Bohler fra Bsler g6rd og Hans

' 
Lovseth fra Oppsal g6rd samt Engan fra Fjeldheim.
Lunder fra Toppaas og Bjerke fra Fjeldheim, velges
for 6 ta fatt pi oppgaven for 5 fi bygget et Velhus.

1929 8" vannledning ferdiglagt til Haakon Tveters vei.
Denne ble lagt videre til veikrysset ved Magnor
(Ostmarkvn. 4). S5 fulgte sideledninger til
Oppsalskogen og ned Oppsalveien.
Gustav Johansen overtar formannstolen i Oppsal
Vel.

t93 1 Stotteforeningen Oppsal Vels Darneforening stiftes

28. april innvies Oppsal Velhus. Mye av arbeidet
ble utforl pA dugnad.

Til innvielsesfesten ordnet dameforeningen alt vedr.
serveringen til 150 gjester.

1930 Nyveien ble ferdig.

Fra 1938 kalt Haakon Tveters vei.

1933 Jerpset flytter butikken fra Oppsal gird til ny
kolonial i Ostmarkveien.
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Familien Hermansen er her samlet atenfor "Kros-
senhuset" rundt 1910. Husetfikke navnetfordi det ld
p,fr hjornet uv Vilbergveien og Bjartveien.

Ostensj o lokalhistoriske bilden F otogruf ukj ent.

Olaf Michalsen blir formann i Vellet

1935 Oppsal folkebad innvies 5. september i Velhus.ets
kjellerlokaler.

Peder Edvard Lunder, folkebadets far, blir reres-
medlem i Oppsal Vel.

1936 Trikkestreiken. Ostensjobanen var enkeltsporet fra
Golia til Oppsal.

Det var omstigning pi Etterstad for 6 komme til
byen. Beboerne pi Oppsal og Golia ville ha bedrede
kommunikasjonsforhold. Trikken ble boikottet og
man gikk til byen.Trikkestreiken var 100 % effektiv,
og problemet ble lost. Ostensjobanen fikk to spor
helt til Oppsal.

1937 " Erling Engan blir ny formann i Vellet.

1940 Oppsal idrettsforening stiftes.

lg40-45 Krig. Flere av Oppsalbeboeme gjor en fr"-rug"nd"
innsats mot den tyske okkupasjonsmakten.
Tioppen Milorg 13132blir etter krigen nrermest
et begrep. Knut Valstad stir i spissen for flere
sabotasjer mot tyskerne. (Se intervju med Helge
Soliie et annet sted i bladet. Om 13132 - se
Sothsna nr. l1) Flere mitte bste med livet.

Vellets lokaler mitte stilles til disposisjon for
skolebarna da tyskerne tok Ostensjo skole til eget
bruk. Dessuten var det moteforbud. Stiftelsen av
en bridgeklubb ble satt i gang for 6 holde p6
medlemmene. 

o

l94l Alf Eriksen tiltrer som formann i Oppsal Vel..*

1945 Bjart, Freidig og Gronvold sl6es sammen under
navnet BFG.

1946 Paul Nilsen velges til formann i Oppsal Vel.

1 948 Oslo og Aker kommune slies sammen. Vellet merker
at den nye storkommunen ikke er si lett 5 forholde
seg til, og kommunikasjonen pr. brev n6r nye hoyder.

1949 Erling Karlsen tiltrer som formann i Vellet.

195 I Paul Nilsen inntar formannsstolen i Oppsal Vel pi
ny.

1953 Arne Lsken blir formann i Vellet. Han var formann
i 19 2r, kanskje den vanskeligste perioden i Vellets

' historie. Sterkt engasjert i samarbeid med Oslo
kommune mitte han og Oppsal Vel vise skjonn i en
rekke oppgaver som fulgte i kjolvannet av
planleggingen med drabantbyen Oppsal: nye veier,
lys langs veiene, etablering av forretninger, kirke,
skole, fredning av gamle veifar, informasjon til
Oppsals innbyggere osv. osv. Samtidig er han
tillitsmann i Ostre Aker Krets av Aker Velforbund.
Ostensjotrappa blir sluttfort etter et storl dugnads-
arbeid av Vellets medlemmer ledet av viseformann
Reidar Fsnnebs.

1954 Innflytting i blokkbyen p6 O.ppsal. De nye inn-
byggerne ble tatt godt imot av Vellets medlemmer.
Oppsal skole innvies. Oppsal Vel er 50 ir, og Bernt
Gulbrandsen blir reresmedlem.

1956 Trygdeboligen i Skoyenisveien stir ferdig med plass
til hundre alderstrvsdede.

Oppsal g'drdfor ombyggingen i 1949.

Ostensj a lokalhistoriske bilder. F otograf ukj enl

1958 Ostensjobanen forlenges fra Oppsal til Bsler.

Ame Lsken blir reresmedlem av Oppsal Vel.

1959 Representantskapet for Ostensjoplanen dannes.
Representanter fra foreninger og politiske partier
Ame Lsken blir formann med Erling Austad,
ogsi fra Oppsal Vel, som sekretrer.
Representantskapet stopper de mest fantasifulle
planene som ville vrert totalt odeleggende for
Ostensj oomridets biologiske mangfold.

'4!
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r964

Oppsal kirke innvies

Oppsal kjopesenter stir ferdig til bruk. Skoyenisen
skole er fullfsrt.

1968 T- banen 6pnes. Oppsal Vels dameforening blir
nedlagt.

1972 Distriktets to idrettsforeninger s16r seg sammen
under navnet Oppsal ldrettsforening.

Oppsal Velhus brenner.

1913 Oppsal Idrettsforening tar initiativet til et mote med
Oppsal Vel for a fa til et samarbeid for i reise et
samfunnshus pi Velhustomta. Et utvalg bestiende
av Helge Sollie, WillyVraalsen og Oddvar Knutsen

ble nedsatt for 6 fA i gang arbeidet med reising av
samfunnshuset. De utfsrle et forsteklasses arbeid der
de mstte flere hindringer som de loste pi en
fsrstek lasses mAte t i l  beste for  d is t r ik tets
innbyggere. Helge Soll ie velges ti l  formann av
Oppsal Vel og arbeidet med 6 reise et samfunnshus
pi velhustomten ble den store saken.

1915 Oppsal sykehjem stir ferdig. LeifJensen blir
reresmedlem i Oppsal Vel.

1978 Oppsal Vels styre besluttet i 1978 6 innstifte
rerestittelen "oppsalgutt/jente" som en gest til de av
vellets medlemmer som gjennom sitt arbeid for
distriktet, har gjorl seg srerlig fortjent til det.

1919 Oppsal Vel fyller 75 ir. Oppsal Samfunnshus, tegnet
av arkitektene Gynt og Preben Krag, st6r ferdig.
Byggekomit6en hadde gjort en fremragende jobb og
greid 6 lsse alle problemer de motte pi underveis.
En strilende innsats. Helge Sollie, Willy Vraalsen,
Oddvar Knutsen. Per O. Borgen og Oystein Jacobsen

ble tildelt rerestittelen "Oppsalgutt". Tullik Valstad
ble tildelt rerestittelen " Oppsalj ente". Astrid
Jacobsen blir reresmedlem av Oppsal Vel.

1980 Kjell Jensen overtar som fotmann i Oppsal Vel.

1984 Mary Kolstad fAr rerestittelen "Oppsaljente".

1986 Svein Jacobsen velges som forrnann i Oppsal Vel.

1989 Per Braastad f6r rerestittelen "Oppsalgutt".

1990 Tore Wechhorst tiltrer som formann i Oppsal Vel.

Oppsal folkebad ble innviet 5. september 1935 i
Velhus ets kj ellerlokuler. F sksimile.

1994 Karin Jacobsen fir aerestittelen "Oppsaljente".

1995 Knut Odegird overlar formannsstolen i Vellet.

1996 Helge Sollie blir reresmedlem i Oppsal Vel.

Pibygget av Oppsal Samfunnshus stir ferdig. Det
ble bygget etter foresporsel fra Bydel Ostensjo
som trenste nve lokaler til sosialkontoret.

1991 Bjom Hjort Johannesen blir formann i Oppsal Vel.

2003 Knut Waage velges som formann i Oppsal Vel.

Eiendommen " Kumpheim" i Kampheimveien.

Bildet er tfltt ca. 1920 cla Kumpen menighet hadde
.feriekoloni her om sommeren. Ostensjo lokal-
historiske bilder. F otograf akj ent.

I de senere 5r har Oppsal Vels to viktigste oppgaver vrer1 6
vrere en sterk bidragsyter i forhold til styring av Oppsal
Samfunnshus, idet lederen av driftsstyret hele tiden har
kommet fra Veliet. I tillegg er en av Vellets viktigste oppgaver
i dag i sorge for broyting og vedlikehold av de 8 - 1 0 private
veiene som finnes i distriktet. Oppsal Vel er ogs6 en svaert
viktig faktor i 6 viderefsre det gode miljoet som alltid har
vrert mellom innbyggerne i distriktet. I dag teller det gamle
Oppsal Vels distrikt i underkant av 20 000 innbyggere. Ser
en tilbake, mi en si at overgangen fra det "gamle" Oppsal til
dagens situasjon har g6tt bra. Det er vel ingen tvil om at den
nye befolkningen kom til et godt ordnet lokalsamfunn, ikke
minst takket vrre Oppsal Vel. Oppsal Idrettsforening, med
flere av Vellets medlemmer i administrasjonen, giorde at de
nyinnflyttede kom til en veldrevet forening der ingen ble holdt
utenfor. Det kan synes som denjoviale, hyggelige tonen en
gjenkjenner fra gamle dager, fortsatt eksisterer i Oppsal-
omridet.
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lnsekfsforskning gjennom ef se kel
Norsk entomologisk forening 100 Ar

Finn Gulbrandsen i samtule med Lars Ove Hansen

Lordug 21, mui 1904 msttes ti entusiustiske, stuute menn i Kristiunia og
dunnet Norsk entomologisk forening.. Initiativtaker var den gumle
kjenneren av Ostensjovannet, Thomuii G. Miinster. Han vur geolog,
myntmester og politiken Den gang varJtan landets fremste ekspert pd
billesystematikk. Uten tvil representerer han noe sv det beste i Norges
entomologiske tradisjon: Amatorens glod og fugmannens ekspertise. Blant
de ovrige ni pionerene vur det ytterligeye 7 amatsrer og 2 som hudde
entomologien (studiet av insekter) som profesjon.

Giennom Ostensjo$annets Venners arbeid med d kartlegge det biologiske mangfoldet kom vi i kontukt
med en uv de drivende krefter innen entomologiens miljo i Norge - Lars Ove Hunsen. Hun ledet den
store undersokelsen av insekter ved Ostensjavannet i siste halvdel sv 1990-tallet. [/ndersskelsen
resulterte i en solid rapport som avslsrte ut 1835 inseksturter er observert ved vannel Siden rupporten
ble laget, er tullet er steget til over 2000 urten Han er ogsd en glimrende nuturfotogaf (s,eforsidebildet).

Vi treffir Lurs Ove pd Norsk zoologisk museum en lordug ettermiddug. Han er en forsker med stor
urbeidskupasitet, sd helgene i hsst- og vinterhalvdret tilbringes ofte pd museetfor d beurbeide resultatene
av sommerens turer i felt.
Jubilemsboka til Norsk entomologiskforening (se side 27)har avgjorende for at han valgte entomologien, fordi det innen
blitt et flott verk med omtale av bl. a. Presten Jonas Ramus geologi fantes allerede flere dyktige personligheter. Hans far
som ogsd er knyttet til Ostensjo gdrd gjennom sin kone Anna vaf professor i metallurgi, og det falt nok naturlig for T. G.
Colbjarns-datter og sonnen Daniel Ramus. Allerede i 1515 Miinster 6 falge familietradisjonene ved 5 studere berg-
hadde han i "Norrigs Beskrivelse" en alfubetisk liste over vitenskap. Han ble uteksaminert pi Kongsberg i 1879, og
"Firfaddede Dyr og krybende Orme" der flere insekter er ble ansatt p6 den sikalte <Mynten> samme sted. Han hadde
beskrevet. Er det flere av landets forste entomologer du vil ogsi en periode i Finnmark som bergmester 1906- I 91 1 , og
nevne? Eller noen fra entomologiens opprinnelse? var bergmester for Ostlandet 19 I 1- 191 8.

En som bsr nevnes er Dresten Mens han var bosatt pi Kongsberg satt han p6 Storlinget for
HansStrom(1726-lig7),hu.r,ru. 

'Venstre. Han var sterkt radikal, og Kong Oscar II skal en

denfsrstesombeskrevinsekteri 
.+gang ha betegnet ham som <den verste av dem alle>; en

Norge. Etter utdannelsen i omtale hans venner senere gjerne brukte soln en heders-

Kobenhavn virket han fsrst solm betegnelse. Han satt ogsi som ordforer pi Kongsberg i 10 6r.
prest i Borgund og Volda og Miinster var en hoyt respektert person og en innsiktsfull

ieinereiEikervedDiammen.Ei vitenskapsmann. Han deltok ofte i diskusjoneq og skal en

annen viktig person for norsk gang ha skrevet: <Jeg tror aldri jeg har angret det jeg har

entomologi var Johan Siebke sagt, men ofte at jeg har tidd stille>.

(1816-75) som regnes som Piformiddagenlardag2l.mai lg04bleforeningenvirstiftet,
grunnleggeren av entomologien men vi vet iike -y" 6- hva som skjedde pi siiftelsesrnotet.
i Norge, og som lagde de forste I medlemsprotokollen er det limt inn et ark som referat fra
oversikteneovernorskeinsekter' konstitusjonsmstet. Utover dannelsen av foreningen og at

motet ble holdt pA universitetet, angis ikke noe annet, bortsettThomas Georg Miinster
(1s55-lg31) var Norsk 

fra at <Efterpaa giordes ekskursjoner ti l  Lysakermyren,

entomologisk Jbrening in . *:"i.len 
og Moss>' Neste referat i protokollen er fra

r drsmotet lordag 10. juni 1905, der foreningens lover blepersona' 
vedtatt. PA dett"e mstlt ble ogsb kontingentei fastsatt til 5

HvilkenbeQdningharinitiativtakerentil Norskentomologisk krgner og et styre ble valgt. Thomas Miinster, som var

forening hatt foi forskning innen fadettet og det entimo- initiativtakeren til dannelsen av foreningen i 1904, ble valgt
logiske miljaet i landet? til formann. Etter mstet <... gjordes ekskursjoner i omegn>.

Det aner meg hva deltageme pratet om pi dette motet, i tillegg
Thomas Georg Miinster (1855-1938) var Norsk entomologisk til insekter, for det var nettopp i disse dager Norge gikk ut av
forening in persona. Ideen om en egen norsk entomologisk unionen med Sverise. De som kan litt historie kienner til
foreningkomfraham,ogdetvarhansomsendteinvitasjoner Storlingets sflkalte 7. juni-vedtak som var bakgrrinnen for
til stiftelsesmstett 1904. Miinster var foreningens formann i folkeavstemmingen omunionsopplosningen l3.a*ugust 1905.
29 2r, og ble reresmedlem i 1937. Kanskje var det ogsi Miinster var poiitiker og stortingsreprJsentant iperioden

Lars Ove llunsen
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L y n g g r e s s h o p p e
(Metrioptera br achypter a)
er ikke pdvist ved Ostensjo-
v(tnnet i nyere tid, men det

foreligger flere gamle funn
fra slutten av 1800-tallet.
Arten kan ganske sikkert
komme tilbake hvis engene
slds jevnlig eller ved'beite.

Foto; Lars Ove Hanfen

(se omslagsbildet) ,

1891-97. Han satt ogsi som ordforer i Kongsberg fram til
1904. Man kan lure pi hvordan han fikk tid til alt dette.

Sannsynligvis haltet motekontinuiteten noe i beglnnelsen,
men si fra 1915 og framoveg tar-msteaktiviteten seg kraftig
opp. Det virker ikke som vdrdenskrigen satte noen demper
pi aktiviteten. Vi fir fagtidsskriftet virt - Norsk entomologisk
Tidsskrift (som ni heter Norwegian Journal of Entomology),
og det forste heftet si dagens lys i mai 1921, selvfolgelig
med Thomas Miinster ved roret. Det var en aktiv mste-
virksomhet fram til krigen, og nye medlemmer strommet til.
Da Miinster gikk av for aldersgrensen i 1918 bevilget
Stortinget ham en personlig tilleggspensjon, slik at han kunne
fortsette sin vitenskapelige virksomhet med arbeidsplass pfl
Zoologisk museum i Oslo. Samtidig ble hans samling av
palearktiske biller, som omfattet over 80 000 eksemplarer
fordelt pil ca. 12 000 arter, overlatt til Zoologisk museum.

Innsektsrapporten du har laget om Ostensjovannet viser en
rekke funn som Thomas G. Miinster gjorde ved vannet. Et av

funnene, Omalium muensteri, har Milnster selv omtalt i
Haakon Tveters monograJi om Ostensjavannet. Kan du gi en
kommentar til hans aktivitet ved Ostensjovannet ogfunnene
han gjorde hbr og som en kuriositet si noe om denne billen
spesielt fordi den har fdtt navn etter ham?

Da foreningen ble dannet var Thomas Miinster allerede godt
kjent ved Ostensjovannet, og denne arten fant han rundt
irhundreskiftet. Det var for ovrig en annen person som
beskrev den, men oppkalte den etter Miinster for 6 rere ham.
Det er ikke god kutyme 6 kalle opp en arl etter seg selv, men
det finnes eksempler pi det ogs6. Arten er i dag regnet som
en sjeldenhet.

En annen av gigantene innenfor norsk entomologi, Andreas
Strand, har ogsd gjort en rekkefunn ved Ostensiovannet. Kan
du gi en kort beskrivelse av hans arbeid?

Andreas Strand (1895-1980) dukket opp i kjolvannet aw
Thomas Miinster, og hans interesse fgr entomologien og ikke
minst billene fikk et enormt oppsving etter at han ble kjent
med Miinster. Strand jobbet i Televerket, men det er som
entomolog han vil bli husket. Han beskrev en rekke arter nye
for vitenskapen, og samlet hyppig ved Ostensjovannet.

Natv ig (1894-1975) var  museumsmann t i l  langt  ut  i
fingerspissene. Han jobbet med insekter som var serlig
tilknyttet mennesket, eller som hadde skonomisk betydning
for mennesket. Han gjorde omfattende og banebrytende

Andreas Strnnd ( I 89 5- I 980)
var en gigant innen norsk
entomologi, og en internas-
jonal billeekspert. Hans be-
tydning for foreningen var
enorm, og han beskrev en
rekke nye billearter Jbr vi-
tenskapen. Han samlet ogsd
mye ved Ostensj a-vannet.

studier pi blant annet stikkemygg, klegg og brems. I 1916
ble han konservator hos oss, og denne stillingen satt han i
fram til 1964. Natvig elsket Ostensjovannet og samlet mye
der. I perioden 1937-50 satt han ogsd som formann i vir
forenins.

Leif Reinhardt Natvig (1894-
1975) ble medlem i 1912, og
allerede i I 9 I 6 begynte han d
jobbe som konservator ved
Zoologisk musepm i Oslo.
Han interesserte seg spesielt

for insekter s?m var scerlig
tilhryttet menttUsket, eller s om
hadde okonomisk betydnnig

for mennesket. Han likte seg
veldig godt ved Ostensjo-
vannet.

Entomologen Ragnhild Sundby var en tid leder av Norges
Naturvernforbund, og hun har selvsagt vert leder av NEF
ogsd. Hun var dyktig til d fd fram vdr avhengighet av
insektenes aktiviteter. Kan du kort omtale et omrdde som
opptok henne?

Ragnhild disputerte pi et arbeid over smi parasittveps som
angriper ospemin6rmoll - som er smi sommerfugler der
larvene til tider farger ospene solvgri. Da hun begynte dette
arbeidet var det lite kjent at disse larvene hadde parasittveps
sogl angrep dem. Hun var meget flink til 6 popularisere
entomologien, og srerlig klarle hun 6 engasjere de yngre. Hun
var ogsd med og utarbeidet naturverrrloven, og var formann i
foreningen i to perioder: 1954-59 og1964-67.

Hans Kier er en du nevner spesielt i din omtale av
entomologer ved Ostensj ovannet i insektsrapporten.

Kan dufortelle om han?

Hans Kirer (1876-1930) var fsdt i Christiania, og studerle
zoologi ved universitetet. Aret 1 900 fikk han forovrig jobb i
Tromso, og jobbet en del 6r med planteveps der for han gikk
over pi marin zoologi. Han bodde i sin ungdom pi Nordstrand
og vandret gjerne bort til Ostensjovannet for 6 samle insekter.
En stor del av samlinga til Kirer havnet pi Zoologisk museum
hos oss, og en liten parasittveps - Synopeas bohemani - ble i
1998 b'eskrevet som ny for vitenskapen ut ifra dette materialet.

U"hrc* av Ostensjovannets Venne4 Sigmuncl Hdgvar, er
bos utt ikke langt fra Ostensj ovannet.

Kan du fortelle litt om hans entomologiske arbeid?

Sigmunds interessefelt har i mange 6r vnrl skogentomologi
med en viss forkjrrlighet for teger og spretthaler. Han satte
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S i t r o n s o m m e r . f u g l e n
(Gonepteryx rhamni) er

forholdsvis vanlig rundt
Ostensjovannet hvor den
gj erne besoker nektarrike
blomster som Jbreksempel
kattehale. Bildet viser en
hann som er  gulere enn
hunnen. Larvene utvikler seg
pd trollhegg og geitved

Foto: Lars Ove lifunsen

tidlig det entomologiske vernearbeidet pi agendaen da han
begynte 6 jobbe for vern av insekter tidlig pff 80-tallet. I
begynnelsen fikk han mye motbor, men etter hvefi bar dette
frukter. I 1992 kom de fsrste insektsartene inn pA rodlista,
og i den siste rsdlista fra 1999 var over 50%o av de rsdlistede
artene insekter. Ni merker vi si sm6tt at forvaltende
myndigheter tar insektqre mer og mer pA alvor. Sigmund satt
ogsi som formann i perioden l99l-95. Eline - kona li l
Sigmund - er ogsi en meget dyktig entomolog.

Norsk entomologisk forening har eksistert i hundre dr. Ut i

fra jubileumsboka kan man se at dette har vert 100 meget
aktive cir. Hvilke planer har.foreningenfor de nenneste drene,
og har du gjort deg noen tanker vedrorende insektenes
be.Qdning.for menneskene i frenttiden?

Selv om foreningen har et hayt aktivitetsnivi for tida, si
vokser den ikke noe sarlig. Vi har ligget pi rundt 500
medlemmer de siste 5 6rene, og selv om det kommer nye
medlemmer til, si gir det stort sett opp i opp med de som
taller fra. En dobling av medlemsmassen burde vere et mil.
Slik vil vi f i  mer tyngde, og dette vil kunne p6virke
rekrutteringen til bdde fagmiljoer og amatanniljaer. Det virker
som deler lettere i forholde seg til grupper pi noen hundre
arter som fugl og pattedyr framfor insektene som teller et
mangfold pi tusenvis av ar1er.

Terskelen for 6 bli en god entomolog virker betraktelig hoyere
enn for mange andre organismegrupper. Hva som kan skje
med insektfaunaen i Norge hvis klimaendringene s16r til tsr
jeg ikke tenke p5. Heller ikke liker jeg 6 tenke pi hva insekter
kan utvikle av resistens hvis private firmaer for lov til 5 tukle
videre med den gensloyden de holder pA med ni.

Lars Ove Hansen bar hovedfag i zoologi lra Universitetet
i  Oslo i  1991.

I flere 6r bar han tatt freelanceoppdrag innen sitt lagfett,
entomologi. Han har hatt hand om en lang rekke prosjekter,
deriblant den store insektundersokelsen pd slutten av I 990-
ta l l e t .  en  unde rsoke l se  som resu l t e r t e  i  r appo r l en
"lnsektsfaunaen ved Ostensjovannet" utgitt av OW i

Lars Ove Hansen har vart styremedlem i NEF sammen-
hengende siden 1985 bortseti fra 6rene 1994-95. De tre
sistJ arene har han vrert viseformann. I entomologisk
forening har han sittet i en lang rekke utvalg. Direktoratet
for naturforvaltning engasjerle ogs6 Lars Ove i arbeidet

ffi Ll#ff ffi.'*iiff ,i:Fil:r;,,' rui -"r",i: H?ff ,"fi!
og fram til i dag, redaksjonssekreter i Norwegian Journal
of Entomolg-y fra 1999. Hans spesialfelt er.g_resshopper

m'd,urlrl:frl#,'iff ;ttm'ffru:j
Ostensjovannelts Venner har et meget godr samarbeid n;ed
Lars ove so':n arltid "'1fl:fli,r::i*i:iTifri:? *1,::';
ff Hi.T "'#$'.'"ti;r"" v i ser m ed al I ryd e I i gh et.

Hvit C (Polygonia c-
a lbum) t r ives godt  ved
Ostensjovannet. Larvene
utvikler seg pi brennesle,
alm, sohrer og rips.

Foto: Lars Ove Hansen

N es I eso m m e rJugl en (Ny-
mphalis urticae) er kan-
skje Norges mest kjente
dagsommerfugl og et godt
vdrtegn. Larvene er av-
hengig av brennesle, sd
ikkefiem denne hvis duvil
ha g lede av Neslesom-
merfuglen om vdren.
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Cathrines hisrne

Om stsy og stillhet, veier og trafikk

Ostensjovannet ca. 1900. Ostensjoveien kun svakt
skimtes. Den ble fort frem til Enebakkveien omkring
1855. Navnet Ostensjoveien ble vedtatt i 1900. Ostensio
Iokalhistoriske bilder. F otograf ukj ent,

Det traff seg slik at jeg lordag 28. august, p& bydeisdagen,
vandret langs v6r lokale oldtidsvei sammen med over 80
fremmstte. Ruten gikk fra Nordre Skoyen ned til Astensja
skole og videre opp mot veiens tras6 nedenfor SkoyenSsen
skole, langs Oppsal terrassehus og deretter bortover veien
som heter Oppsal terrasse, fsr vi avsluttet vandringen pi
Astensja gfrd.

V6r vandring gikk i omrider nesten helt uten stoy fra
trafikken. Vi mitte bare krysse Haakon Tveters vei og
Ostensjoveien like ved girden.

Turen fikk meg til 5 fundere litt over veier, trafikk og stoy.

Jeg leste for en tid siden i min morgenavis at svreft mange
mennesker i byen vir plages av trafikkstsy. Det er forst og
fremst biltrafikk. Bilen er nyttig og praktisk, men som
gammel fotgjenger synes jeg nok at den brukes litt mer enn
nodvendig.

Pi Ostensjoveien, Enebakkveien og Ostmarkveien suser en
uendelig rekke av biler avsted. Hele dagen. Hvor skal de,
alle sammen? Stoyplagen er sjenerende. Stoyskjermer erblitt
vanlig. Det kan vaere vanskelig 6 fare en notmal samtale p5
et fortau langs en trafikkert vei - for ikke 6 snakke om i
sentrum av Oslo.

"bret er en sti for sjelen"

Og det er det rene sjelebad 5 vandre langs vannet v6rt og
hore bare fuglelAter.

Hva hsrte folk for hundre 6r siden?

Hestetramp og kjerrehjul pA grusen.

Dombjeller om vinteren. Kanskje stabbursklokka fra g6rdene
som kalte folkene inn til mAltidene. Et og annet kuraut.
Fuglesang og sus av vind i trrerne. De visste ikke hva radio
var. De snakket sdmmen i stedet for 6 se pi f,emsyn. De
hadde stillhet. Den har vi mistet. Hva har vi fett i stedet? En

konstant, ustoppelig dur fra biltrafikken, verst fra de tunge
vogntogene. Flydur. T:banevogner. Fjernsyn med stoyende

"trailere", radiokanaler fulle av hoye "l6ter" og innholdslos
plapring, mobiltelefoners plagsomme ringetoner pA trikk,
buss og tog og et lydnivA i ungdommens musikk som gir
dem horselsskader."AreL er en sti til sjelen", sier et gammelt
ord.

Veier mA vi jo ha. Hvordan oppstir en vei? I dag bestemmer
ingeniorer og byplanleggere. Men hvem bestemte traseene
for r tiden? Hvorfor ligger veien akkurat der? Hvem bygget
de fsrste veiene i bydelen vir, og hvem gikk p6 dem?

De forste girdene blir ryddet

Gravroyser og hauger forteller om bosetting i bronse- og
jernalder. De forste gSrdene blir ryddet - Oppsal, Skoyen,
Ostensjo, Boler, Ryen. Etter vikingtid blir nye girder ryddet,
og i vir bydel er det mange "rudgirder" fra denne perioden:
Manglerud, Ulsrud, Bogerud, Langerud, Skullerud.

Audun Austansj6r red muligens med sin flokk av ribbunger
over Ryenberget for 6 sl6ss mot kongen og birkebeinerne pi
1200-ta11et. Eller red han pi oldtidsveien?

Kanskje en munk fra fransiskanerklostret slepte seg opp mot
middelaldergirden pA Skoyen og fortalte om den fryktelige
pesten som rammet byen i 1350?

Gjennom irhundrene har det vrert forbindelse mellom gflrdene
sst iAker og handelsplassen Oslo som vokste fram innerst i
Viken, og veiene er eldgamle. Kanskje er Enebakkveien den
eldste. Men navnet Bryn (Bruvin) tyder pi at ogsi veien pi
ostsiden av vannet v6fi er svert gammel.

Fra Nordre Skoyen til Sarabriten

I middelalderen var de fleste Aker-girdene kirkegods. Etter
reformasjonen overtok kongen, og etter hverl ble girdene
solgt t i l  private. Eierne var for det mcste velstiende
Christianiakjopmenn, somfor eksempel Jess Carlsen og
Jargen Ploen pi Nordre Skoyen, Peder Lumholz pi Rustad
og Karen Cudrio pi Skullerud. Red de eller kjorle de?

I Jorgen Plsens tid omkring 1800 skal det ha vert livlig
selskapelighet pi Nordre Skoyen. Gjestene kom sikkert
kjorende opp fra Christiania i flotte kareter. Vi m6 tro at veien
var en brukbar kjorevei. Plsens datter Louise giftet seg med
Emanuel de Thygeson og overtok girden.

Da den danske prins Christian Fredrik kom til Norge i mai
1813 b le st i f tamtmann Thygeson en av hans v ik t igste
r6dgivere, og trolig trillet prinsens vogn - karet eller landauer-
ofte over Bryn bru og oppover bald<en til Skoyen. Noen ir
senere - omkring 1854 - bygget konsul Thomas Heftye sin
egen vei fra Ulsrud til sitt nye hus pi Sarabr6ten. Gjestene
hans tok toget til Bryn og ble fiaktet videre i karjol, slik vi
ser pA et gammelt fotografi fra Ulsrud gird. Menneskene her
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i landet har alltid funriet seg veier, stier og tr6kk gjennom
terrenget. Fra fsrst av ble de brukt bare av giende og ridende.
Litt etter litt ble de forbedret, slik at meier og hjul giorde det
lettere 6 ta seg frem. Man skal ikke ha reist mye i Norge for
A forstA at veiarbeid har vart besvrerlig pi grunn av
landskapet. Hundrevis av 6r tok det 6 bygge et lands-
omfattende veinett.

Og hva med vir bydel?

Hyggelig fl bo ved en vei

Pi et kart fra 1885 (Kristiania omegn i 6 Blade) finnes
Ostensjoveien, Ulsrudveien, Oppsalveien og naturligvis
Enebakkveien fra Galgeberg og sorover mot Abildso. Heftyes
vei til Sarabriten og Noklevannsveien til Briten er pi plass.
Pi kart fra 1912 er det blitt flere veier: Kampheimveien og
noen smiveier i "Opsal-kredsen" er tegnet inn,. og fra Nordre
Skoyen g i r  k jerrevei  t i l  Ssndre Skoyen og t i l  hus-
mannsplassen Kroken (som fremdeles finnes i Haakon
Tveters vei).

Fra Sarabr6ten gir veien videre langs Noklevann helt til
Sagstua og Rustad. Til Odeg6rden og Gullsmeden er det
kjerrevei. Veiene ghr fra gArd til gird, fra plass til plass. Det
er enn6 naturlig og hyggelig 6 bo ved en vei. Trafikken plaget
ingen, og det var fint A fA besok og kanskje fA vite nytt.

De eldste veiene pi Oppsal

Sidenjeg selv bor pd Oppsal harjeg provd i finne ut litt om
veiene i nrermiljoet.

De eldste veiene pi Oppsal er Ulsrudveien og Oppsalveien.
Fra Ostensjo gird forer begge til nabog6rdene. Oppsalveien
er temmelig bratt og vanskelig pi vinterfore. Den gikk videre
fra Oppsal g6rd til Magnor (niverende Ostmarkveien 4) og
forbi Jorgenslokken ved Kampheimveien.

I folge en artikkel av Ole Bjune som jeg fant i et gammelt
nummer av Naboposten, gikk Ulsrudveien videre fra Ulsrud
g6rd i retning Jorgenslokka.

PA gamle kart finnes navnet Jorgenslokken pi det eldste fra
1 885 og Solbakken pi delfra 1912. Begge navn er avmerket
omtrent der Mlbergveien n6 tar av fra Ostmarkveien. Navnet
Jornslskken er bevart i Jornslokkveien. Solbakken er
forsvunnet, men flere vil huske bide l6ven og stabburet i
svingen opp mot Vilberg.

Kampheimveien bygget p& dugnad

Kampheimveien ble bygget pi dugnad av de forste Oppsal-
boerne. I Kampen menighetsblad l9l6 finnes en beskrivelse
av Kampheim - d.v.s. husetKampheim: "Kampheim, en liden
eiendom paa 2 314 maal med et hus pi 5 vrerelser og 2
kjokkener oppe i Oppsalskogen i nrerheten av Ostensjsvandet
er i disse dage indkjopt for 7800 kr." Huset Kampheim ble
brukt som feriekoloni i sommerminedene for barn fra
Kampen. Noen overnattet - noen var "dagbarn".

Resten av 6ret var huset hvilehjem for slitte msdre. I folge
artikkelen var havrevelling og brod daglig kost pA kolonien.
Jeg har ikke funnet ut hvor lenge huset var i bruk som
feriekoloni. Det er ni ombygget og omringet av nye, store
eneboliger. I 1923 fikk Oppsalveien sitt offisielle navn.
Kampheimveien fikk eget navn fsrst i 1938.-"Veien ble
oppkalt ettei Steiros Mlia Kampheim", skriver Ole Bjune. I
samme ir flkk ogsi Ulsrudveien sitt navn.

Ulsrud gdrcl omkring 1880. Gjestene til Thomas
Heftye tok toget til Bryn og ble fraktet videre i karjol,
slik vi ser pd et gammelt fotografi fru (Ilsrud gcird
omkring 1880. Ostensja lokalhistoriske bilder.
Fotograf ukjent.

Utbyggingen av Oppsal

I 1927 ble Haakon Tveters vei p6begynt. Den skulle gi
Oppsalbarna bedre skolevei til Ostensjo skole som var 6pnet
i 1917. Veien var ferdig i 1933, og Haakon Tveter var "til
uvurderlig hjelp", stir det i Oppsal Veis jubileumsbok fra
1919.

I2004 markerer Oppsal Vel sitt 100 Ars-jubileum. Ut-
parselleringen pi Oppsal begynte like etter 1900, og dette
betyr at Oppsal har en spesiell stilling i bydelen vAr. Her bodde
Oslofolk som hadde kjopt en rimelig tomt og bygget smi
enkle hus. De var flittige og driftige, stiftet velforening,
sangkor og idrettslag, arbeidet utrettelig for 6 skaffe strom,
vann og transpofi og bygget veier pi dugnad.

De forste Oppsalboerne hadde ingen faste kommunikasjoner.
Den som ville til byen mitte til Bryn og ta toget, som gikk to
ganger om dagen fra Bryn stasjon til Ostbanestasjonen. For
den som ikke hadde hest og kjerre ble veien lang. Den forste
bussrute til byen kom i 19 1 8. Den gikk fra Nordbykafeen pi
Ostensjoveien. Det var to busser som hver kunne ta 14
passasjerer. I folge Ole Bjune ble den kalt "Den gule fare"
eller "Smsrkassa".

Og forst i 1926 kom Ostensjobanen. Men det var fremdeles
svzert fi biler. Oslo Byleksikon oppgir at Ostensjoveien fra
Helsfyr til krysset Enebakkveien/Lambertseterveien ble vei
fra 1855 og navnet vedtatt 1900.

Men veien mi vrere mye eldre. Forst var den sikkert ridevei,
senere kjerrevei. Kanskje noen ogsdL brukte den gamle
"oldtidsveien" som ligger hoyere i terrenget.

Den er registrerl av Oldsaksamlingen og hos Byantikvaren.
Hvis du 96r ned Oppsaltrappene ved terrassehuset finner du
en in lormasjonstavle.

Husmannsplassen Skrabben

Et par ting fra turen vir pi bydelsdagen vil jeg nevne. En
vennlig dame takket meg fordi jeg ledet folget langs veien

. nedenfor Oppsal terrassehus. Hun hadde ikke v6get 6 gi der
for, for hun trodde det var privat omride. En historieinteressefi
mann ville vite opprinneisen til navnet pA husmannplassen
Skrabben. Det kunne jeg ikke svare p5. Hjemme slo jeg opp
i Norsk stadnamnleksikon. Og Olaf Rygh. Mcn det'var Ivar
Aasens "Norsk Ordbog" som ga meg svaret: "Skrabb, en tor,
stenig Piet i Eng ellerAger." Og det skulle vel passe bra?
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'oMan skal lytte til lyden av fugler om viren" 1

Det er godt at vi har turveien rundt vannet hvor srene kan
hvile seg. La meg slutte med den kinesiske dikteren Chang
Chao (1691-1745) som skriver:

"Man skulle lytte til lyden av fugler om viren, til lyden av
gresshopper om sommeren,itil lyden av insekter om hosten

Sarabrdneien cu. 1880. Omkring 1854 bygget konsul
Thomus Hefry,e sin egen veifru Ulsrud til sitt nye hus
pd Sarabrdten. W ser Ulsrad gdrd og veien som krysser
dulbunnen der Ringveien gdr i dag. Ostensjo lokal-
historiske bilder. F otograf ukj ent.

og til lyden av fallende sno om vinteren. Man skulle lytte til
lyden av sjakkspill om dagen, til lyden av floytespill i
mineskinn, til lyden av furutrrer i {ellene og til lyden av
balger nir man er ved vannet.
Da vil man ikke ha levd foryjeves."

Oppsalvandring
I forbindelse med at Oppsul Vel markerte sine 100 dr ble det lordag 30. oktober urrangert en vandring i det
gamle Oppsaldistriktel Under ledelse av Finn Gulbrandsen gikk turenfru Bjurtbukken til Ostensjo gdrd med
en rekke avstikkere til steder med spesiell Oppsulhistorie.

"Kvilheim" er en av de fd eldre hus i distriktet som

fortsatt stdr slik det ble bygget i 1903. Her bodde Arne
Loken, som varformann i Oppsal Velfra 1953-1973.

Finn Arnt Gulbrandsen fortalte om Bjartbckken sont
ble bygget pd dugnud av hoppentusiaster fra ldretts-
laget Bjart. Bskken stod ferdig midt pd 1930-tullet.
Mange kjente hoppere har satt utfor hen I dag er det
bare unnarennet som minner om hoppbakken.

Kumpheimveien ble bygget pd dugnad og vur Oppsul-
distriktets hovedvei i den forste tiden.
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Det vur her pd Ssndre Oppsal gdrd det hele begynte i 1901. Brukseier og eiendomsmegler Anton Tschudi kjopte
400 mdl av Ssndre Oppsal og utptsrsellerte 136 tomter. Ssndre Oppsal er ombygget og minner ikke lenger om
vdningshuset pd clen gamle gdrden. Huset ligger i Motbakkene.

"Kampheim" ble bygget tidlig p,fr 1900-tallet. Huset er ,
sterkt ombygget og Finn Gulbrandsen holder opp et*

foto tutt ca.1920 fru den gang stedet vur feriekoloni
for barn fra Kumpen menighet. Navnet "Kamphetm"
henspiller pd de store steinene mfln slet med i
byggeperioden og ikke at Kumpen menighet eide stedet.
Cathrine Senje (til h.) supplerte med opplysninger om
husets historie.

Midt p,fr bildet ser vi Ulsrud haveby som ligger i
Ulsrudfaret og vestfor Ulsradveien. Rekkehusene ble
i 1947/48 bygget for svenske midler. Husene gikk ogsd
ander navnet "j odeboligene".

Overst til venstre ser vi Ulsrud gdrd.
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Karnappmannen
og andre videruerdigheter fra vdr n&re historie - del 8
Av Erik Henning Edvardsen

Om vdren, ndr jordene ligger nyployd, er det lett d se hvordan Abildsa gdrd troner pd en stor dkerholme. De vestvendte
dkrene gir grunnlagfor rik grade.

Vi hsrte i forrige artikkel at Emil F. Trepka endte opp som
feierinspektor i Christiania. Den neste eieren, Jorgen von
Zenthen Wetlesen(113 1787 -2919 1864) kom fra dette yrket.
Han hadde tidligere vrert feierinspektsr i Fredrikstad og var
14l11 181 1 blitt gift med Marie Elisabeth Glad (1618 1782 -

3017 1847). Senere hadde JorgenWetlesen gjort det godt som
kjopmann og var, inntil han overtok Abildss i 1843, bestyrer
av Linderud gird.

Wetlesens etablerer landbruksskole pfl Atlildso

Abildso var en av de mest nafurskjonne og attraktive g6rdene
i Christianias omegn, men var hva vAr tids meglere gjeme
omtaler som et oppussingsprosjekt med utviklingspotensial.
Det trengtes atskillig frisk arbeidskraft for 5 fi den forsomte
eiendommen til 6 fremsti som et monsterbruk. Flere av bama
var alt voksne, og i ferd med 6 etablere seg. Den eldste av
ssnnene Jacob Wetlesen (1/3 1814 - 2ll l0 1869) var teolog
og hadde startet et undervisningsinstitutt for gutter i
Lakkegaten.l Han ble gift med sin kusine, Pauline Severine
Prebensen (2411 I8l5 - 2814 1892), i 1841, og endte opp
som seminarbestyrer og sokneprest i Finnmark.

Fredrik N. Wetlesen (1119 1815 - 10/5 1890) hadde tatt
examen philosophicum som privatist i 1837, og forlsatte med
utdannelse innen mekanikk og maskinlrere. Han var spesielt
opptatt av moller. 2313 1845 ble Fredrik Wetlesen gift med
Annette Wilhelmine Bii low (18/1 1821 - 1413 1891), senere
landskjent som Minna Wetlesen. Ekteparet fikk sju barn.2
Johanne 'Hanna' Regine Wetlesen (1414 1811 - 1312 1897)

ble i 1846 giftmedWilhelm Hansen (25/9 I8l2 - 17ll01869)
som var girdbruker pi Hauketo. De fikk 3 dstre og 2 sonner.
Etter at mannen dode flyttet hun og de fire yngste til
Damstredet 6. Hun ble underholdt av barna som var hhv.
lrererinne, skipsforer, musikkinformator og kontorist.

Niels Backe Wetlesen (313 l82l - 2013 1863) tok examen
phi losophicum i  1841,  og for tsat te med studier  innen
landbruksfag.11862 ble han gift med Grethe Testmand (1829
- 2515 1894). Niels Backe Wetlesen skulle bl.a. bli bcrsmt
som oppfinner av en ny velteplog med skjrer av jern for
vollploying. Konstruksjonen var en tillemping av Smalls
engelske plogtype, og oppn&dde riktig god utbredelse her
hjemme. Norske bsnder hadde inntil da utelukkende brukt
treplogeq men disse var kun egnet ti l  6 ploye allerede
oppbrutte dkerstykker. Vollene mitte bsndene tidligere gA
los pi med hakke og spade. Dessuten var Niels Wetlesen en
pioner innenfor systematisk fedyravl, og en pidriver for i
arrangere fesj&stevner i hovedstaden.

Margrethe 'Marie'Wetlesen (2411 1824 - 12110 1900) ble
27 l12 1845 g i f tmed SvenHanssen (16/10 1814 -  2/11 1890).

Brodrene Fredrik N. og Niels Backe Wetlesen avla begge
annbn eksamen, men avbrot universitetsutdannelsen til fordel
for  prakt isk jordbruksnrer ing.  De fu lgte godt  med i
ingeniorfaget, merkantil ismcn og i teknologiseringen av
europeisk landbruk,  og hadde der t i l  en v iss f i lo logisk
skolering etter 6 ha fulgt litteraturforelesninger av den
veltalende Johan Sebastian Welhaven ( I 807 - 1 873) som var
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lektor i filosofi. Det er hoyst sannsynlig at Wetlesens alt
kalkulerte med signalene myndighetene hadde gitt om
etablering av en stedlig landbruksskole til erstatning for de
irlige <Agerdyrkningsseminarieu som hittil hadde funnet
sted i sommerminedene ute pi Ladegaardsaen (Bygdoy
kongsgird). Myndighetene innsi at disse hadde utspilt sin
rolle og ikke lenger kunne mste de nye utfordringene i
landbruket. I 1843 besluttet amtstinget i Akershus 6 forhsre
seg blant bondene i omridet om det var noen som ville pita
seg ansvar for i opprette en to&rig (dvs. 18 mineders)
landbruksskole.

Under vellin gklokkas diktat

Wetlesens sonner satt inne med nsdvendige kvalifikasjoner
til undervisning og dessuten kunne elevene gi girdsdriften
den arbeidskraften de trengte. For 6 vise at de mente alvor,
med soknaden startet far og sonn, Jargen og Niels, like godt
opp et privat <Landbrugskursus> pi Abildso. I 5. j anuar 1 844*
tok Wetlesens pi eget initiativ inn 10 elever og satte i gang.

Refor:rner var for en stor del hindret av en utbredt uvilje
overfor de frie vitenskaper. Tanken om 6 bedre kunnskapen
om dlresykdommer og jordbruk trengte lang modningstid i
Norge. I 1113 var Den kgl. Veterinar og Landbohojskole
blitt opprettet i Kobenhavn - 11 ir etter etableringen av
Bourgelets veterinarskole i Lyon. Den forste nordmann som
fikk utdannelse som veterinrer het Johan Rotger. Han ble
uteksaminert i Ksbenhavn i 1780.3 Flere herhjemme arbeidet
for 6 vekke landsmennenes forstielse for nytten de ville ha
av slike kunnskaper. Skyldbetyngete sukk over tidens 6k,
autoritetstro, determinisme og pietistisk tungsinn virket
hemmende pl all menneskelig aktivitet og ikke mifist pi
evnen til fl skape kreative losninger. Folkeopplysning ble et
viktig middel til 6 skape rom for modernisering av jordbruket.
Med sin barneoppdragelsesbok Emile staket ogsiTean "
Jacques Rousseau (1712 - 1778) ut retningen for mer
utvungne omgangsformer mellom generasjonene.

Wetlesens var personlig kristne, godt skolerte og fortrolige
med ideene om folkeopplysning. De hadde dertil vist vilje til
6 gi slik utdannelse. Strategien lyktes. Det hadde kommet

inn to ansskninger, men amtstinget foretrakk familien
Wetlesen som 14. oktober 1844 formelt mottok konsesjon
pi 6 drive Agershuus'Amts Landbruksskole, Norges forste
offisielle landbruksskole. Den norske Stat og Akershus Amt
delte likt pA driftsunderstottelsen. For forste skoleir mottok
de 300 spesidaler av amtet og l ike mange penger fra
Stortinget, og var likeledes lovet 200 spd. irlig over de neste
to 6r. Elevene til det ordinare kursus skulle fortrinnsvis vrere
bosatt i amtet.

Hssten 1844 ble det annonsert etter elever. Skolen snsket
velkommen <vordende Landmend saavel af Bondestanden
som dg, der med hojere Dannelse agte i Fremtiden at antage
en saadan Nreringsvej.> Blant de forste 11 elevene vat det2
gratister. Friplassene ble bekostet av myndighetene. De ovrige
9 betalte 4 spd. hver i mineden. Elevene innfant seg til
skolestart 17. oktober. Omsider skulle det bli orden pi den
misligholdte jordveien. Mens Jorgen var en dyktig praktikus
var Niels det teoretiske hodet. Storebror Fredrik noyde seg
med 5 bestyre g6rden og viste atskillig mindre interesse for
skolen. Forst etter at deres mor dadei1847 og faren onsket 6
trekke seg tilbake gikk Fredrik mer aktivt inn som lrerer.
Brsdrene ble da enige om 6 dele l ikt pi ansvaret for
gSrdsdriften og bestyrelsen av skolen, mea p5 en slik mite at
girdsdriften nermest ble styrt giennom undervisningen.

S!, rfl Etbinlrli$ pl$ fpr 2 0r8..

-, _Sdlfiru$rt 
qf SrgrrT$rn af Ubifbfo Sqnb6rr$6[0t0. t$rii* i Sobef 1 6l]

24 6, i lirftliE gtonttfr 10 d 12 gbD.

Niels Wetlesens plog kunne kjopesfulltJbrdig eller sommodell
dersom en ansket d bygge den selt lllustreret Nyhedsblad
Nr. 4. 25de Januar 1857, s. 18. Faksimile.

En sosietetsskole for borgersonner?

Selv om systemet med 6 sette bort barn ti l  ammer pi
landsbygda ikke var vanlig i Norge fikk det romantiske
tankegodset en viss innflytelse ogsi her til lands. Snart var
slagordet <Tilbake til naturen> pi alle opplyste menneskers
lepper. Det helsebringende og sunne livet pi landsbygda ble
ofte omtalt i direkte motsetning til <den kvalmende BylufD.

Abildso li nrer byen, men likevel pi betryggende avstand fra
Christiania. Landbmksskolen ble derfor alt fra fsrste stund
dominerl av rike byborgeres sonner. Ungguttene kom ikke
for 6 bli bonder, men for 6 ha et sted 6 vrere mens de ventet
pi 6 bli voksne, gifteferdige kompanjonger i fedrenes bedrifter
og verksteder. Da underststtelsen til skolen var for knapp
kom skolepengene til fl virke avskrekkende pi bondeallmuen.
Familien Wetlesen var sorgelig klar over det paradoksale i
situasjonen, men kunne lite gjore. Blant det forste kullet pA
1 I elever, var det bare 5 bondegutter. Den gode beliggenheten
gjorde pensjonatskolen til en slags helirs feriekoloni. Selv
om sokningen tiltok, og en fra 1851 utvidet kullene med 6
elevplasseq til i alt 19, hjalp utvidelsen ikke det rninste pi
elevmassens sammensetning. Den finansielle underststtelsen
var for l i ten, de hadde stadig bare to friplasser, og
skolepengene mitte vere satt s6vidt hoyt for 6 gjore opp for

Jorgen von Zenthen Wetlesen (1787 - 1864)
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Bolgende hvetedker p,fr Abildsa gdrd.

de knappe overforingene. Selv om belopet elevene mitte
betale ogsi dekket kost og losji ble det altfor dyrt for <de
mindre Bemidlede> blant bondene og girdbrukerstanden. De
en opprinnelig hadde hatt til hensikt 6 utdanne til <kristelige
og dygtige Avlskarle og vordende Husfrdre> hadde altsa ikke
rid til utdannelsen. Eneste mflte A stimulere flere bondessmer
til 6 melde seg som elever var 6 halvere summen av de
minedlige skolepengene, men til det trengtes subsidier. At
det virkelig var slik at velsituefie foreldre bortplasserte sine
nykonfirmerte sonner pi landbruksskolen fremgir ogsi av
den kjensgjeming at en stor del av elevene hoppet av et par
mineder for skoleslutt. For byguttene var det ingen poeng i 6
avlegge eksamen og motta attester. De skulle jo likevel ikke
gA inn i  landbruketsner ingen.

Agershuus' Amts Landbruksskole ble en oppbevaringsanstalt
for borgerskapets sonnerr som aldri kunne tenke seg
muligheten av 6 bli bonder. Skolen maktet folgelig ikke A nA
de ungdommene som en primarl ville drive opplysnings-
virksomheten for. Et middel til 6 demme opp mot tendensen
til borgerlig tidsfordriv var i konsentrere mye av under-
visningen om hardt, praktisk jordbruksarbeid. Elevene svarle
med 5 klage til myndighetene over at de mottok for lite
teoretisk laerdom og fikk medhold, men oppnidde ingen
endringer. Lrreme holdt fast pA det praktiske aspekt og nektet
6 gi etter for kritikken. De understreket som for nodvenCig-
heten av at skolen som overordnet mil mitte innrette seg
etter de sesongvise svingninger i jordbruket og 6rstidenes
skiftende gjoremil.

Lrerernes behov for arbeidskraft til girdsdriften var 6penbar,
og formilet med skolen kunne vanskelig bli innfridd med
alle de velsituerte bybama bak pultene. Hardt jordbruksarbeid

ble i det minste et middel til 6 holde fast ved de opprinnelige

intensjonene ved skolen. De fagene det etter timeplanen ble
undervist i viser for ovrig at det neppe kunne vrere noe i veien
med brodrene Wetlesens teoretiske kunnskapcr.

Elevene hadde husdyrlrere, agronomi, norsk, lesning med
forstandsovelse, mekanikk, regning, geometri, naturlaere og
kjemi. Lrererne var i det hele tatt av en utpreget intellektuell
legning og hadde et v6kent oye for de frernskritt sorn ble
gjort i landbruket ute i Europa. Dessuten var Niels Wctlesen
ulrettelig i i gjore nye oppfinnelser av ikerdyrknings-
redskaper ti l  presentasjon ved landbruksutsti l l ingene. I
slittene ble det imidlertid mye praktisk arbeid, men slo det
til med regnver ble det oyeblikkelig lagt opp til teoretisk
undervisning innendors.

En konkurrent pi Bryn

Aktivitetene piAbildso fikk ogs6 andre mennesker i omridet
til tenke skole og utdannelse. I I 850 dukket det opp en
konkurrent i det propritrer Christen Thorsen Christensen (27 I
8 1802 - 10/5 1874)1anla et sikalt <privat Landbrugsinstitut>
pi Bryn. Christensen var utdannet agronom fra Jakob
Sverdrups landbruksskole i Sem og var oversetteren av James
F.W. Johnstons Catechismus i Agerdyrkningen.s Chen.ie og
Geologie (1846). I 1843 opprettet Christensen Buskeruds
Amts Landbrugsskole pfl Linnes i Lier. Agronom Christensen
var ogsi sekretrer i Drammens Landboforening, og fikk
mange gjoremil 6 skjotte.

Unge gutter strsmmet til {ia hele landet, men da skolen skulic
starte bega Christensen seg ut pd en 6 ukers reise, og overlot
elevene til seg selv. Da Christerrsen endelig vendte tilbake
var han fremdeles ikke klar til 6 vie seg for lerergierningen.
Undervisningen gikk ut pi A lese hoyt for elevene fra en
landbrukslrre, sannsynligvis den samme han selv hadde
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oversatt. Det ble klafd over den userisse skolestyreren i

Morgenbladel. Innsenderen fant undervisningen, og srerlig
hoytlesningen, meningslos, siden de fleste yngre mennesker
allerede behersket kunsten 6 lese innenatt.s

Christensen selv fant det overraskende nok slett <ikke
fornsdent at imadegaa de i Gaarsdagens Morgenblad
angaaende Undervisningen her ved Institutet afen Anonym
Person> fremsatte beskyldninger.6 Instituttbestyreren uttalte
at han alene var villig til 6' gi fyllestgiorende opplysninger
overfor foreldrene og de foresatte. Forovrig brukte han
atskillig spalteplass pi 5 beklage seg over at slike angrep
kunne fsre ti l  alvorlige ti lbakeslag for spredning av
allmennyttige kunnskaper om landbrukslrere i vffi't land. Ogsi
i tiden som fulgte fortsatte Christensen 6 legge u1p6 nye tokt.
I lange perioder overlot han gSrdsstellet fullt og helt til

elevene. Det passet nok langt bedre for.:den rastlsse
instituttbestyreren at han i 6rene 1853-1856 ble utnevnt til
reiseagronom for Akershus amt, og som s6dan mottok han
atskillig skryt for pipasselig og pliktoppffllende dyktighet i
faset. I 1856 fikk Christen Thorsen Christensen ansettelse
sJm statsagronom, eri stilling han innehadde i 4 6r, inntil han
25. mai 1861 gikk over i en ny stilling som overtollbetjent i
Larvik tolldistrikt.Christensen skrev ogsi artikler om
msnsterbruket t i l  en tenkt idealhusmann, Gudbrand
Aasbakken, i Folkevennen i 1855, og om f6r for kyr i
Folkevennen i | 858.?

Pi Abildso skjedde det aldri at elevene ble overlatt til seg
selv. Brodrene Wetlesen var utrettelige i skolearbeidet. Den
eneste gang de si vidt vites ble forhindret fra 6 drive skole
var hosten 1853 da de av myndighetene ble pilagt 5 holde
stengt pi grunn av koleraepidemien som herjet i Christiania.8

Biilow (1851-1909) gift i 1876, ingeniar Jorgen Wilhelm
(1853-1S84) ugift og Fredrikke Wilhelmine (f. 1857) gift i
1880. To sonner dsde som barn; Wilhelm (1855-1861) og
Ni ls  (1864-1868).

3Ronald Grambo: Folkelig veterinrermedisin. Et glott inn i
en magisk verden. Folk. Er folkloristisk forum. Nr. 31.
Oktober 2000, s. 1Off.

a Christen Thorsen Christensen kom fra Lier ved Drammen.
Han hadde i 1843 mottatt et offentlig reisestipendium som
gjorde ham is tand t i l  i  u tv ide s ine kunnskaper om
landbruksskonorni bl.a. gjennom et lengre opphold i
Skotland. i 1852 ble Christensen ansatt somreisende agronom
i Sels'kabet for Norges Vels leneste, og i 1856 reisende
statsagronom. Det samme 6r utga Christensen en 34 siders
rapport om arbeidet: Beretningfra C.T. Christensen om de af
ham i Aaret I 856 i det Olfentliges Tjeneste Jbretagne Reiser
i Nordre og Sondre Bergenhuus Amter. 1857.

s Et Par Ord om Landbrugsskolen paa Bryn i Aker. Morgen-
bladet No.276. Thorsdagen den 3die Oktober 1850, s. 1.

6 Christen Thorsen Christensen: [Landbrugslrereanstalten paa
Bryn.l Morgenbladet No. 278. Lsverdagen den 5te Oktober
I  850.  s .

7 Ole Marius Hylland: Folket og eliten. En studie av

folkeoplysning som tekst i tidsskrirtbt Folkevennen Acta
Humaniora. Universitetet i Oslo 2002, s. 1l I og 115.

8Koleraen rammet spesielt hardt i forstedene Enerhaugen og
Grsnland. Se Erik Henning Edvardsen: Enerhaugen.
Stensil for (Jndervisningsavdelingen. Norsk Folkemuseums
bibliotek. Oslo 1992.

Neste gang:

De tidligste branntakster for Abildss.

I Jorgen og Elisabeth Wetlesens fsrstefodte het ogsi Jacob.
Hankomt i lverdeni  1812 og dsdeal t i  1813.  I  1818 f ikkde
ogs6 tvillinger, men begge dode som spedbarn.
2 Johanne Marie Anette (1845-1921) gift i 1873, Johanne
Marie- Elisabeth (1848-1893) gift i  1881, Edel Margrethe

Felthdndhok om smdAyr i norske skoger
Av: Audun Brekke Skrindo

Felthdndbok om smddyr i norske skogen [Itgiver Asche-
houg, 1997. Dunsk originulutgivelse ved Lurs-Henrik
Olsen. 208 sicler, stiv perm. ISBN 82-03-22199-8.

Hvor mange ganger har du kommet over et dyr som du ikke
an6r hva er? Hvor ofte har du hoppet over 6 sjekke nir du
kom hjem etter turen? Kanskje er kjempeverket om insekter
og lignende som du har hjemme i hylla for omfattende til at
du makter 6 finne frem. 

+

Her har du den smarte lille tioka som du fint fir med deg i
sekken eller til og med nedi lirlomma pi turbuksa. Ipnenfor
permene finner du smarte plansjer som hjelper deg 6 kommd
litt nrermere svaret. Foran er det en for dyrene og bakerst er
det faktisk en plansje for blader til tresortene i skogen. Du
vil finne at det lonner seg 6 kunne bestemme treet som dyret

sitter p6. Mange insekter er uloselig knyttet lil enkelte
tresofier og derrned kan du med storre sikkerhet si hva for

slags dyr du har foran deg. Nir du vet at det finnes tusener pfl

tusener med insektafier i naturen er det greit at noen har giort

et valg for deg hvilke arter som det er noen vits i & beskrive
for menigmann. Selvfolgelig kan du ikke vrere 100o/o sikker
pi alle aftsbestemmelser, siden det krever spesialkompetanse,
men jeg kan love at undersskelsen av smikryp blir mer
underholdende nir du ofte kommer minst frem til hvilken
gruppe dyret tilhorer. Siden det er mange klassiske arler som
gir igjen vil du bli overrasket over hvor mye du kan bestemme
pi en vanlig tur.

'I 
tillegg til insektene finner du ogsi edderkopper, snegler,

fusenbein, mark og mye mer. Artene er nydelig illustrert i
farger, og mange er relatert til det miljoet du finner dem i.
Den spesielle seksjonen med galler pi trrer og blader gjor

oppdagelsene enda morsommere, siden man kanskje kan finne
galler som gir an d artsbesturcme ogsii.

God tur !

- 2 1  -



Asbnsjovannets Venner onsker h rette en
stor takk til alle bladets stotteannonsorer!

HYDRO TEXACO RYEN
Enebakkveien 135, 0680 Oslo
T11.221917 26. Fax:926 70926

Ny vaskemaskin l.
E-mail : hydrotexacoryen @ netcom.nq

[I^]TM.Bergensen A.S,
,- j! Keramiske fliser

ButikUutst i l l ing
Apningstider: Man-Fre:09-17.Tor:09- 19. Lor: 10-14

Enebakkveien 123, Ph.21 8 Manglerud,0612 Oslo.Tlf:23 3049 00, Fax:23 30 4901

Apningstider:
Tlt . :  227577 00 Man. fre. kt.  9-20
Fax.:2227 7531 Lordag kl. 9-18$

HENTER OG BRINGEB

GLASS U3!3:::!
SO'/. PA

INNRAMMING
B @ L E R  S E N T E R
B6letl ia 2
r f i  2 2  2 6  5 2  5 9

LAMBERTSETER
U R &

OPTIKK
Synsundersokelse

Briller. Kontaktlinser

Telefon 22 28 02 4l

lonster$orcetning

ALT INNEN BINDERI

Svein Ghristoffersen

Haakon Tveters veigS, 06S6 Oslo Tlf. 2226 41 94

NYLI€ET FISKEPIIbDIN0 og
H JE$fiELTSDE KOIJEKAKER
lnnr dog

Man. fre.10.00-18.00
Lrrd^g 10.00 - 16,00
Storm B.  Johnsen .  F isk  og  v i l t
Lanbertseter Kjop€sentrun - Tll 22 28 82 42

Bratlikollen
Blomster

ALT av blomster til
brylupppt

t  r '

SAIVDSIUYEIEN 49 8,1184 OSLO
TELEFON 22 28 69 58

De r inger,  ai  br inger
Brudebuketter,
i lekorasi  oner,
k ranser  m.m.

Langerud
B l o m s t e r

Enebakkvn.9289, 1187 Oslo

TLF.2S28$A5S
$':trx2s285868

l{a

11ff ,*or,**.,*.,,* or-

BARR4, #
N d4. dill *al/ rne-,rlce-y

Kompetansesenter for i ndustriell
produktmerking og profilering

BARRA AS
Christinedal, Harry Fettsv. 1O
Pb. 13O Bryn, O611 OSLO
Tlf . 22 76 02 O2, Fax 22 27 12 55
pqst@barra,no, www" baffa. noMangreruo Senler

Tlf  . :22263407 190687 170



BERGERSEN

I VANN og VARME a.s.
ll+Aubrisert rwleggamester -o
Smedbergveien 5, 1 187 Oslo, t lf. 227670 20 J&Slt
tax:227610 01, org. nr:946106232 \W

DROGSETH
Blikkenslageri AS

Verkseier Furulundsvei 22
Tlf .: 22 32 32 50
www.drogseth.no

ffi.ry.,. @'"H'''
Stort utvalg i glassmestertjenester og inhramming

rti.:22 28 04 90
E-post: post@furulund.no - www.furulund.no

Tlt.:2226 0517
www. bodycarenorge.com

Lnmbsrfs*t*r ffp*l*k
*t Alllancef f,aparet

Vefkommen til Lcmbertseter opotek 
Langbalgen! 

'

Vi hor 6pent alle dager ttsd OsJo
kl.09 oo-17 oo. Lardag k|.09 00-14 00 Tlf.23 384060

Ingus biloppretting
,8u ,n Bilskadesenteret pA Ryen

\Kry(P 
TH i, u, si to 

"Fax.22678446

t

Ostensjovannets Venn er onsker a rette en
stor takk til alle bladets stotteannonsorer!

, * f*n- *g utv*ndig malerarbeid

) * Tapetsering +

; * Gutvbetegg
, * Konsufentoistand

I I Kontoradresse:
i *ft Tilfffi:ffi*t Hv*n*uingen s,0680 oslo
; trtth\ * fagkunnskap gir trygghet. E-post:askautrud@askautrud'no
h W#xr J r r s *'t ^G,#,tt s # *.t,s s .J c,J J c c -e -r D

o

HAI\DVERKSBYGG AS
Tomrermeltetgg E,ltryqlg-lorforretning l
By ggemeldinglProsj ektering
| l , l E e T E E r l J l  t o
r u r L 9  r  L r  l r  r t r \ J
Ryensv ingen I r  068O Os lo
f l t .=22 57 84 60
www,handverksbygg.no

^l



Ostensj ovannets Venn er onsker i rette en
stor takk til alle bladets stotteannonsorer!

BZLER APOTEK
ditt Allian.* [f apotek

Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-14.00 .*

Bsler Senter, Bslerlia2-4,0691 Oslo - Tlf. 2275 91 9!J

OPPSAL APOTEK
ditt Allian** [3 apolek

Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lordag 09.00-14.00

Haakon Tveters vei 94, 0686 Oslo - Tlf . 23 1 2 68 80

t
^tl
tlltsuBtSHl

il0T0Rs

ABILDSO

Enebakkveien 309 - Tlf. 23Og2O 00 - Fax.23 03 20 01

W7r'/t'ii',;.': '
ierrnia

n . .  Iuppsa.r
OPPSAL SENTER
Tlf .:22 26 04 01

Stott opp
om din

nerbutikk

Oppsal Senter
Haakon Tveters vei 96

Faxrfi.2227 7499

Stott opp om
din nerbutikk

4-P@nn3'"1
Oppsal Senter

Nye Bogerud
FislcA/ilt AS

Stallerudvn. lll C
0693 Oslo

Ttt.22 74 7l l0

TETTE
23

AVLAP
16 50 00

i

Dognvakt
o Hdyiny'd6taHng
oTv{nspel€ion
a Graving og rohabolftoring av

(D vann- og avlspGrsr

TFI T.TEKNIKKA.S
fQi)! -uor@cdt$t

Ryensvingen 13, Postboks 133 Manglerud, 0612 Oslo

oBos
Som meorem nar qu aue rorqelene

t OPPSAL STORKIOSK 1j' EUs TlPPESENTER uom
.A.pent: Ma.- Fre. 08 -22.La.15s.09 -22

Vi har bankterminal
Tlf.:22 27 34 82

TA EN OPTISK SYNSPROVE
for briller og kontaktlinser

Bster gnllesenter & ur A/s
IJ#::ff"9'""i'1ff i"J;,l"i,' O m

BOLER SENTER _TIJ- 22 2622 68

se
HELSEBODEN
Oppsal Senter,
T11.2227 87 40

Lambertseter Senter
T l f . 227477 ' t 2

Langtidsvirkende og effektiv
ANTI_ PERSPIRANT

STOP 24virker hemmende pi svettekjertlene
* og reduserer svetteutsondringen

Fis p& apotek som roll-on, spray og krem

A/S Den norske Eterfabrikk,Baler
Tlt.=22 78 26 00

Lambertseter senter Tlf. 2228 0474
Mangf erud senter Tlt.222615 46

Oppsal senter T1t.2226 4294



Oldtidiveier, step og kongeveier
Ov errus kende slutning er

Av: Leif-Dan Birkemoe

Reidar Fanneba, virt distrikts pioner pi gamle ferdselsirer,
har i oktober pi Orion forlag kommet med boka

Oldtidsveier, slep og kongeveier i Oslo og pd Ostlundet.
1

Fsnnebaharsamlet materialet til boka i mangetfr og nedlagt
et stort arbeid med 6 beskrive ferdselsirene, ikke minst i
Ostensjoomr6det. Han beskriver veitraseene til og fra Oslo i
jernalder, middelalder og frem til nyere tid. I dag er det kun
biter igjen av det nettverket som bandt girdene sammen og
de veiene som bandt Oslo-omr6det til andre distrikter, enten
det var sommer eller vinterveier. Hulveier, rideveier og slep
[6r ogsi fyldig behan$ling.

Fonnebo har gjort en imponerende innsats med i pivise smi
biter av veifar og sette disse inn i en storre sammenheng.
Han tolker kultuiminner og funn i stor grad pi veifarenes
premisser. Slik sett kommer han til overraskende slutninger
for flere av vire kulturminner i Ostensjoomridet.

Det har alltid vrert spennende h falge Fsnneba pi hans
lokalhistoriske vandringer langs oldtidsveiene ved Osten-
sjovannet, men i sin nye bok har han satt veifarene i et videre
perspektiv.

Vi anbefaler boka p6 det beste for de med interesse for vdr
lokalhistorie. Her er det mye stoff til ettertanke og som
kildestoff til Sothsna i kommende utsaver.

b

I 1952 fikk Plan- og anleggskontoret i Oslo kommune i
oppdrag i utarbeide en skisse for Ostensjoomr6det. I 1954
ble rammeplanen ferdig skissert med sikte pi 6 bevare det
sjeldne fugle- og plantelivet ved Ostensjovannet. Planen
forutsatte 6 dele Ostensjovannet i to med en jet6 eller bro.
Nord for denne broen skulle det vrere anlegg for svomme-

50 dr siden Ostensjoplanen ble lagt frem

idrett og sportsfiske, kano og kajakkmuligheter og badestrand.
Syd for broen skulle det fredes for fugler og flora. Boge-
rudmyra var planlagt gjenfylt for lek og treningsfelt.
Representantskapet for Ostensjoplanen ble opprettet i 1959,
og de torpedefte heldigvis det aller meste av rammeplanen.

t ()$1,{) iffi FA {a$'rLA}dt}H"1-

Norges Naturuernforbund 90 dr

16. november var det 90 6r siden Norges Natr.rrvernforbund'
ble stiftet. Ostlandske naturvemforbund var spiren til den
store nasjonale foreningen som har vert en vokter p5 nafurens
side fra stiftelsesdatoen av. I vdrt omrdde fikk Hikon Tveter
fredet Almedalen ved tinglysning i 1921. Ostlandske
naturvernforenins ble koblet inn av Tveter som fikk

avtalefestet at denne fredningen ikke kan oppheves uten deres
samtykke. I begynnelsen av 1990-6rene ble forbundet
omorganisert og Ostlandske fikk navnet Naturvernforbundet
i Oslo ogAkershus. I denne tiden varNaturvernforbundet en
solid ststtespil ler for Ostensjovannets Venner. OVV
gratulerer med jubil6et.
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Minna Wetlesen;
"Husholdningsbog for unge husmgdre i By og Bygd"

Minnu Wetlesen

Fru Minna Wetlesens "Husholdningsbokfor unge husmsdre i By og
Bygd", som forste gang kom ut i 1890, hur Hanne Blesvik denne
gsngen sakset litt om eplers innhosting og oppbevaring, om "det
gronne" og om greslok og kruspersille.

fin* Gtrnne
. l

af SeriiUe og Silteri ffglle$ af i folbt fl$a*bn bc let i ffiegelen et

fuIgt Iibt $orb mefr, og ligger nog{e timet ubcuer et rent Sntb
efier Spmffeficele for sl tfrwq fuorpan clie Stt{fe p{uIfe6 fta;
berpog pctfes bet fnit ueb i rn Srntfe titligeme$ 6clt, for at Se'
ngties til f*tlt Sjubfgppel rnsn Spr agiaa !*re en Str*fe b{anbet
meb Surre til $iaelp tit ftlt Sjebfuppe"".og en Sruffc meb Esre

$eifille tit Serfiffeirnnt tit $iif. Gn SeI 6rsni bor binbee iam'
me$ i Eu*bler tg trwe$; forct be ifle FgI gufne, bqppre Se fr{i
i tagenbe Eanb og tp[enges bereft*r for *t tsrres. 8ff luab bdr
bliner tilb*ge, fart fcgee Strnfagn.

Gue€Iog og S'tutPe{illc

bsr om Ssittr inbplcntes en SeI cf i en Sa$fe eIler Satie, ionr
fsrft fetts€ en Eib i sjelberen og fcc inbflgttns til et fjrtigt, men
tpfi Steb. $otbes ben ieunt fu6tig, fan man $ane libt friff Stee'
{sg $g Se{iHt [ele Eint*ten. Srucptufi$e f*n ngicc rp$encrr$
Fsa Sntitftebet gobt belIet mtb ffranbar"

*tr&Ier$ $$S$sitning sS E]ilSef*ri*g.
?Ifie Wb{et mnn tnbbsiieG i Ep*eir $g pluffes fo{{glig nf ;

le nan ifte trgft*S goa eset firber, t$i bn f*ru be msds Steltst
$g rnnl$ff. S* Icggeg fss{t forfigtig ulptrer et Su{u, fmc* ben
oue$nlige Sugtig$eb t$$ farbnmpe, men iffe fnr Imnge, efieuo nifruer
be; ncnr be er tsffie nof, fa* le frgge$ p*a $betcnbre. Se giem'
rnes hebft i S*-rbe, forn itte et fuu tmtte, $*pit [rr legges melle$t

!u*rt Srg ag sftbt;ttec flm* Sottge i ffiinteteg$ Ssb. Sebit eu bet
nt giemrns bem i err gob fielber. 'Se finefte Wblex fsu omuitle$
m$ $rpir., Se, iarn l*ngft f*n girmmfs, ex $laffe*bIet sg SrA'
senftener; bi*fe $m pac be*ne $Jlsabe nrret giemt til nwfte 68fin'
ffiex. $*ter $g Serge$ritrr $e$mb{e$ $an iarnme $Jlc*p*.
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Entomolbgiens historie i Norge

Av : Tone Birkemoe, forsker ved Nasj onalt folkehels einstitutt

Norsk entomologisk forening I 904- 2 0 0 4. Skrevet av Lauritz

Samme. Bilderedaktar Lars Ove Hansen

Entomologi er lreren om insekter, og entomologdr er de som

studerer insektene. I Norge har entomologisk foreiiing rukket

e bli 100 6r. I den anledning har foreningen gitt ut en bok

med et historisk tilbakeblikk. Boka starter m"ed de gamle

grekerne og vi fir vite at det er Aristoteles (384-322 f. Kr.)

som betraktes som entomologiens grunnlegger. I Skandinavia
mi vi vente helt til 1555' fsr det forste verket om insekter,

skrevet av Olaus Magnus, dukker opp. Senere har det blitt
mye, mye mer, noe de4ne boka gir et godt bilde av.

Boka er en oversikt over foreningens hundreirige historie. I

tillegg dekker den entomologisk arbeid ved universiteter,
museer,  Norges Landbrukshoyskole og u l ike forsk-
ningsinstitutter i samme tidsperioden. Her finner vi intervjuer
med eldre norske entomologer, en omtale av viktige
nokkelpersoner i foreningens historie og ikke minst, en
oppsummering av foreningens engasjement og betydning for

vern av insekter.

Insektene er den mest arlsrike av alle dyregrupper. Selv i

Norge er det ikke mulig i lrere seg mer enn en liten brskdel
av alle ar1er. For i kartlegge insektarter er det derfor behov
for mange mennesker som kan spesialisere seg pi ulike
insektgrupper. Norsk entomologisk forenings medlemmer
bestir av bSde fagentomologer og amatsrer. Her har

amatorene iLke pi noen mite stitt pd sidelinjen. De haq vel
sd mye som fagentomologene, bidratt til 6 identifisere og
kartlegge den norske insektfaunaen. Denne kunnskapen er "
selve grunnlaget for dagens diskusjon av biodiversitet ogv
bevaring av biologisk mangfold. Lurer du pi hvordan en
entomolog pi insektfangst s5 ut for 100 ir siden? Da er dette

Boken er ikke tilgjengelig i vanlige bokhandel, men kan
bestilles fru insektsavdelingen, Zoologisk museum,
[Jniversitetet i Oslo, Postboks 1172 Blindern, 0318 Oslo.
Pris kn 300.

boka for deg! Boka er gjennomillustrert med bilder av
insekter, foreningsaktiviteter og medlemmer i aksjon. Lurer

du i tillegg p6 hva entomologer i Norge har holdt, og holder
pi med, er dette opplagt en bok du bsr skaffe deg.

Kunstgressbanen pe Rustadfeltet dpnet

Allerede tidlig i august ble den nye kunstgressbanen pi

Rustadfeltet tatt i bruk. Utover hosten har det vrert trening,
kamper og kurs. Banen skal holdes 6pen helt til snsen
liommeq blir det opplyst pi hjemmesiden til fotballgruppa i

' Rustad IL. Sesongen er derfor vesentlig forlenget i forhold
til spill pi naturgress. Lyset blir tent nir msrket faller pi. i

forbindelse med anleggsarbeidene ble det i den gamle

vannledningen som gir under hele feltet trukket nye ror. Slik
vil man unng6 lekkasjer under den nye banen. Feltet ligger
innenfor Ostensjoomr6det Miljopark.
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Ostensjodagen - err familiedag pd Ostensja gdrd

Foto: Leif-Dan Birkemoe

Natursti er ogsd en kunnskupsprsve.

Der er en kunst ,fi g,fr p,fr stylten

Dunsegruppen Symra viser bunsder og folkedans.

Oslo Squure Dance Club i swing.....

Kasting med hestesko krever presisjon.

Tiangt om plassen pd tanet.

Hest og vogn er populert.



Dyieliv i Ostensjoom rddet mi ljopark
Foto: Audun Brekke Skrindo

I
il

Rddyr pd besok ved Rognerudskogen, 05.30 om morgenen,

Lovgresshoppe pd Tallberget, I urter i Norge.

Vdnd pd morgenbeite ved Bslerbekken.

Hestene pd beite er et flott innslag i tenenget.



lnsektsdagen 73. juni
Fra hflver og insektsbsker til snylteveps og sikader

kkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Utstyrt med insektshdver, oppslugsboker og innsamlingsglass vandret et 20-tfllls deltukere mot

blomsterenga rett ostfor Bogerudmyru sondag 13. juni ved 1D-tiden. Turledere var Lurs Ove Hunsen,

bl.a. forfutter av rupporten Insektsfaunuen v€d Ostensjovannet,.og Karsten Sunde, beggefra Zoologisk

museum, (Jniversitetet i Oslo. Denne gungeil var det de minste artene ved Ostensiovannet som skulle

oppspores. :

Hanne Blesvik (til v.) og Aud Stensrud har fanget noen nye insekter med i hdven i blomsterengu

Blomsterenga

Blomsterenga lyste opp i det praktfulle vreret vi var
begunstiget med denne forsommermorgenen. -Det gjelder 6

vrere tidlig ute etter en forholdsvis varm natt, bemerket vire
turledere. Er natten kjaligtar det lenger tid fsr insektene blir
aktive. Ingen av deltakerne synes 6 ha spesielle forkunnskapef
om insekter, annet em at dette var et spennende felt man
gjerne ville lrere mer om.

Slaghflving

Med hevet hiv startet insektssafarien. Slaghiving - var
fagordet for metoden som ble brukt for innsamling av insekter
i dag. Ved 6 sl6 hiven ned i enga kom det ganske raskt noen
smikryp ned i den hvite hivduken. De avtegnet seg fra sorte

prikker til litt storre kryp med bein og vinger. Utfordringen
var si 6 f6 de over pi glasset - mange unnslapp i over-
foringsprosessen. Men noen datt pent ned i glasset og lokket
ble satt raskt p6. Hos Lars Ove eller Karsten fikk vi si bestemt
hva vi hadde fanget - hvis det da i det hele tatt var mulig der
og da. Stort sett ble familietilhorighet bestemt omgflende,
men derfra viste det seg ofte vanskelig 5 komme videre. Det

er ikke uvanlig, det er kun under lupe eller mikroskop det er

ryu.lig 6 bestemme noyaktig artsnavn.

Mange arter

Hirmygg ble fanget, men den si ikke ut som det vi forbinder
med mygg, alts6 den som stikker. Vi fir vite at hirmyggen er

en familie av mygg som tilhsrer ordenen tovinger og som
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Turleder Lurs Ove Hansen hur fdtt et nytt insekt fra
blomsterenga pd glasset. :

omfatter over 20 arter i Norge. En edderkopp, som ikke er et
insekt, ble funnet og forevist for artsbestemmelse. Ogsi her
er det mange arter h velge mellom. En bladveps blir raskt
bestemt og deretter en tege. Tegen si narmest ut som en stor
maur. En bille ble familiebestemt til bl{atbille, men her er det
et 40-ta11s arter 6 velge mellom.

Kleggen horte ogsi med i samlingen som etter hvert ble godt
synlig p6 glassene. Lars Ove sortefte riktignok insektene i
forskjellige glass - han var jo spesialisten. En skumsikade
ble skrellet ut av litt plantevev og omtalt. Skumsikadene lever
i et beskyttende skum som de lager ved at spesielle vesker
utskilles og blandes med luft. Sikadenymfene ligger inne i
skummet. Spyttet blir populrert kalt "trollspytt" som var lett
6 se i blomsterenga.

Eggene kan overvintre

Nir noen insekter har lagt egg kan de ligge i flere ir og vente
pi gode forhold, dersom eggleggingen finner sted pi et
ugunstig tidspunkt for klekking. Dette er tilfelle for noen teger
som legger eggene i midten av juli.

Eggene overvintrer og de nye individene klekkes 6ret etter.
Enkelte insekter kan klare kalde og ekstreme vintre og komme
igjen neste 6r. Etylenglykol utvikles og brukes som en slags
"frostveske".

Insekter fra blomsterenga har gdtt i fella.

Feller

V6re turledere satte ut skAler rundt i omridet som en slags
insektsfelle. Fargen pA skAlene var gul, som engsoleien det
var rikelig av i enga. Denne blomsterfargen tiltrekker insekter.
For at de skal fanges ble det br-ukt mildt s6pevann. Det ble
gjort for 6 bryte vannflaten som ellers ville egnet seg godt

som hinne til 6 fly videre fra etter et kort opphold. Med sipe
i vannet ble vannhinnen brutt og insektet fikk ikke tatt sats i
sitt fluktforsok. Ganske raskt iandet flere vanlige fluer i fella,
men ogsi den litt mer spesielle stylteflua fikk seg en dukkert.
Sistnevnte tilhffer en stor familie med manse arter.

Interaksjon mellom planter og insekter

Biller, marihsnelarve og gulloyne ble fanget og forklart.
Gulloyne er jo et pent navn og insektet var heiler ikke 6
forakte med sine florlette vinger. Parasittiske veps er det ca.
4.000 arter av, men vi fikk kun oppleve en av artene. Den
angriper ospeminennollen som er en bitte liten sommerfugl
som d.anner de hv i te/gr& st r ipene e l1er  kanalene p i
ospebladene. Dette er ett eksempel pi interaksjon mellom
planter og insekter. Men vi fikk hore om flere. Firkantperikum
(Johannesurt pA svensk) angripes kun av en spesiell
sommerfuglart. Det er ogsi en art smasommerfugler -

slskeflatmoll kaller vi arten - som bare gir pi sloke
(skjermplantefamilien). Det er de som lager de typiske
knutene pi sloka. Planten mjolke angripes bare av 6n
insektsart, og galleveps, som det er 70 arter av, angriper sreriig
eik. Lars Ove kom ogsi med noen torre bomehoder. I disse
kan det utvikle seg tusener av insekter, kunne han opplyse.

Lars Ove Hansen forklarer felleteknikken med bruk av
utsatte gule skdler

Entomologi

Entomologien, leren om insekter, krever mye. Insekter er
den stsrste dyregruppen vi har i Norge med ca. 23.000 arter.
Det er derfor en hoy terskel for i forsti insektsverdenen, i
alle fall i forhold til ornitologien som kun har om lag 400
arter i Norge i holde styr p6, mente Lars Ove.

Ny for vitenskapen

Insektsundcrsskelscn ved Ostensjovannet, som ble gjennom-
fort i felten i perioden 1995-1998, ga som rcsultat flcrc aftcr
som var nyc for Norgc og for vitenskapen. Og selv enni kan
man finne insekter sorn ikke er kjent eller sorn det kan ta
svrert lang tid endelig i bestemme.

Lars Ove kunne ogsi tbrtelle om en insektsart som ble fanget
i 1888 av insektsforskeren Hans Kjrer som han ikke klarte i
bestemme da den ble fanget. Insektet ble stiende torr pi
Zoologisk museum i 100 6r for den endelig bestemmelse fant
sted! Og den var ny for vitenskapen. Nir en ny insektsart
blir funnet, er det gjerne finneren som fir sette navn pi den.
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Insekter ved vitmark

Vi skiftet fangstomrAde fratsff- til vitmark. Turlederne hadde
merket ut et omride pi ostsiden av kanalene ved Boge-
rudmyra. NA ble fangstredskapene byttet ut med stangsil og
bakker til 6 samle i, og det var insekter som utvikler seg i

vann som n6 skulle studeres.

Vannkalv

Karsten stakk hoven ned i bunnen og trakk opp. Det var treff
omtrent med det samme. Vannkalven var det insektet som
raskest lot seg lokalisere. Den svomte med god hastighet rundt
i bakken sammen med flere individer. Denne billen'hadde
oval og stromlinjeformet kropp med glatt, skirrnende
overflate. Fargen var morkebtun. - Billene, som er tilpasset

et liv i vann, har med seg luftbobler under dekkvingene, -

ble vi forklart. Den stsrste arten av vannkalv spiser
fi skeyngel, kommenterte Karsten.

Dognf luer

Dognfluelarvene beveget seg raskt i vannet hjulpet av tre
haler. Som voksne lever de over vann. Dognflua kan
maksimalt leve noen uker, men ikke som navnet sier, bare

ett dogn. Men et kotl og hektisk liv blir det. For de blir larwer
legges eggene pi vannflaten. Eggene synker ned og klekkes
utover hele sommeren. Vi f6r vite at eggene t6ler frost. Det

betyr at de kan overleve en lang vinter om si er nodvendig.
Og variasjonene kan v&re mange. Av dognfluer er det om
lag 900 arter i verden.

Mange insekter tilpasset vdtmurk er ble samletfru kunalen
ved Bogerudmyra.

oppforsel, ble ganske klart ved vir observasjon.

Plutselig hopper det en vanlig frosk langs bredden og straks
er den plassert i en av bakkene. Men dette er intet insekt og
tiltrekker seg ikke srerlig oppmerksomhet fra turlederne.

Rikt pi insekter

Det er rikt pi insekter ved Bogerudmyra. Man md regne mcd

at det er frerre arter i selve Ostensjovannct. Nir vi skal
imponere litt om mangfoldet i Ostensjovannet sier vi jo at

det er ca. 40 000 bunndyr pr. kvm. Selv om ikke alle bunndyra
er insekter blir det likevel mange. At Ostensjovannet er rikt
oA insekter. kan det imidlertid ikke hcrske tvil om.

Karsten Sund har fdtt en god insektsfangst i kunulen ved
Bogeradmyra.

Mudder- og styltefluer

Mudderflua fant vi ogsi ganske raskt, den leverjo i kanaler
og langsomtrennende vann. Den har rodfargede vinger og
holdt til i vegetasjonen langs kanalen. Stylteflua var egentlig
en fargemessig stilig flue. Den har metalliske farger i bronse,
gront eller b16tt. Beina er pdfallende lange 6 tynne. Virt
individ skinte faktisk vakkert metallisk i sola.

Oyenstikkerer mygg og vannlopere

Hvilke arter oyenstikkere vi fikk se forble ubestemt. Det er

en egen spesialitet 6 bestemme oyenstikkere, kunne Lars Ove

fortelle. Mygg er mye rart. Vi fant en sommerfuglmygg.
Denne myggen suger ikke blod! Vannlopere var letI hfh aye
p6. De beveget seg raskt pi vannflaten. Ganske lange etapper
for hver bevegelse. De hsrer med til tegene og tilpasser seg
livet oA vannoverflaten. At vannflaten er sterk som tiler slik

Informasj o nsplakat for insekts dugen
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Artspres6ntasjon
Strandsnip a 6ctitis hypoteucos)
kkst ogfoto: Audun Brekke Skrindo

Strandsnipe

Actitis hypoleucos. "Actitis" kan bety noe i retning av <den
som holder seg ved kysten>, som antagelig viser at den ble
navnsatt av de som bare si den vinterstid. I Norge finnes n
den over hele landet og langt opp i hoyden. :!
Navnet "hypoleucos" viser til at den er hvit (leuco) under
(hypo), som peker pi den klare hvite buken.

Arten er rett i underkant av 20 centimeter lang, og det er
liten eller ingen forskjell pi kjonnene. To karakteristiske trekk
er den lave svirrende flukten over vannet og det andre er
lyden. Det er vanskelig 6 beskrive lyder, men det kan
beskrives som intense "trididiii-didi-trididiii-didi...".

Som med si mange fuglelAter; har man forst lert denne lyden
skal det svart mye til 6 blande den med noen andre arter.
Ofte er det nettopp lyden som gtror en oppmerksom p6
tilstedevrerelsen av strandsnipa. For og etter hekke-sesongen
er den lett 5 registrere, men I rugetiden skjuler den seg
mesterlig. Hvis du vil se den gjelder det 6 forte sgg til
vannkanten nir du hsrer den gir lyd fra seg. Den flyr lavt og
raskt like over vannet. Vingeslagene kommer i intervaller
avbrutt av en koft pause med glideflukt pi stive vinger.

Hvis man ser fuglen i ro pibakken vil man alts6 kume kjenne
iglen fuglen pi at det hvite brystet strekker seg opp mot

ryggen i en smal kile ved skulderen. Den morke flekken pi

brystet danner dermed en smekke. N6r den gir pfl bakken
vipper den konstant med stjerten, samt at hele <holdningen>
til fuglen ser litt sammenhuket ut.

Strandsnipa er irviss ved Ostensjovannet og p6 viren kan
man se og hore hele grupper pA 5- I 0 fugler. Det er vanskelig
5 si om det foregir hekking ved vannet, men det sees fugler
ogsi midtsommers. Ingen kull med unger er meldt inn p6
mange 6r, men vannet kan vise seg 6 fungere i alle fall som
viktig spiseplass for unge strandsniper. Vadefugler kommer
seint og drar tidlig, si det kan vrere at de fuglene vi ser
sommerstid enten har svrert seine ankomster til Norge eller
svreft tidlig avreise hos ikke-hekkende fugler fra omkring-
liggende omr6der.

Strandsnipa er svrer1 tilpasningdyktig n6r det gjelder steder &
bo. Den kan finnes i alt fra myrlendt skogsterreng til
kystomrider, men trives best der bredden er fast og dekket
med grov grus eller stein. Pfl verdensbasis hekker den fra

. Vest-Europa og helt over til Japan. Dessvere har arten en
klar negativ utviklingstrend, srerlig i Europa. Det antas at
dette skyldes odeleggelser i habitatene hvor denne arten
hekker. Det positive er at denne tilbakegangen ikke er pivist

i Norse enn6.

- 3 3 -



Skilting ved gravfeltet pd Tallberget
Tbkst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Skiltprogrammet fortsetter. Ved gravfeltet pi
Talltrerget ble det i slutten av august satt opp et
skilt med omtale av gravfeltet. Nordstrands Blad
hadde en fyldig reportasje fra hendelsen. Slik
sett ble derfor reporter Nina Schyberg Olsen og
hennes datter Vilde pfl ett flr de fsrste til i lese
opplysningene pi skiltet. Bydel Ostensio har
bevilget midler til skiltserien. {

For de minste er det ikke lett d nd opp til skiltet. Ninu
Schyberg"Olsen lur her sin dutter Wde pd ett dr kjeine
pd plakaten.

Pi skiltet stflr det folgende:

Gravfelt fra jernalderen

Her pi toppen av Tallberget kan vi se flere graver fra
jernalderen, 500 f.Kr. - 1000 e.Kr. Det er ikke foretatt noen
arkeologiske utgravningeE men gravene er rovet. Det ser vi
ved at det ikke er en haug, men snarere en grop som utgjor
graven. I alt er detpdvist 5 sikre gravroyser, den ene med en
diameter pi hele 16 m. Vi vet ikke hva de har skjult, om det
ftemdeles er noe i finne etter at de er rsvet eller hvem som
er gravlagt her.

Gjennom gravfeltet gir det en oldtidsvei som vi mi anta er
like gammel som gravene. Veifaret er godt synlig og folger
Asryggen i nord-sor-retning. Gravfeltets utstrekning er
forholdsvis stofi til 6 vrere i Oslo. Over sravene har det vart
en roys.

Vi finner mye stein som er veltet vekk fra gravene under
roving eller benl.ttet til andre formil. I feltets nordlige del
kan man ane en sirkelfotmetplassering av steiirene, noe som
trolig kan tyde pi at det har vrert en ku,ltplass. Men det
foreligger ingen konkrete funn som kan gi belegg for en slik
antagelse.

Gravfeltet pi Tallberget viser at pA den tiden feltet var i bruk,
mi det ha vart bosetting i nrerheten. Nrermeste kjente
bosetting pi vestsiden av Ostensjovannet fra fsr ca. 5r 800
erAbildso gird. Gravene ble ofte plassert ho1't og fritt, gjerne
ved siden av en vei. Dette var en mite 6 demonstrere makt
p6 og vise de veifarende hvem som ridet grunnen i dette
omridet.

Gravfeltet er fredet av Byantikvaren i Oslo.

-

F o rva I tn i n g s p I a n e n fo r Oste n sj a o m rdd et m i Ij o p a rk

Av: Finn Gulhrandsen 
!

Grunnlaget for forvaltningsplaneri er ferdig. Det ble et faglig
tungt dokument som det mi pusses litt p5. Forsker ved NINA,
Tor Erik Brandrud, har i tillegg til 6 sette sammen faglig
grunnlagsmateriale fra Ostensjovannets Venneq Frilufts-
etaten og Byantikvaren, vrert ute i felten ved Ostensjovannet.
Vurderingene hans er meget interessante, og vi kan rope
sipass at flere'delomrider utenom reseryatet kvalifiserer etter
hans skjonn til vern etter naturvernloven. Ikke si over-

raskende for oss akkurat, men bakgrunnen for anbefaling av
statiig vern er et nytt innspill" Det har med kontinuiteten av

" de aktuelle "skogomrider" h gtrare. Vi snakker her om
kontinuitetsskog, dvs. skog som harutviklet seg uten spesiell
innblanding siden trrerne innvandret til landet. Vi kommer
tilbake til dette nir forvaltningsplanen fir et mer offisielt preg.
Ostensjovannets Venner har store forventninger til planen.

- 3 4 -



Karuss
- En innvandrer

I Norsk innvandringshistorie bind I, 900 - 1814,
leser  v i :

"Kamssen tilhorer karpefamilien, som er verdeis storste
fiskefamilie med mer enn 2000 arter. I Norge fins 14 arter,
av disse er fire innfort av mennesker: gullfisk, karpe, suter
og karuss. I)en sistnevnte ble visstnok innfsrt til Vest-Europa
pA 1500-tallet av munker. Bakgrunnen var fastetidene hvor
en kunne spise fisk, men ikke kjott.

Karussen var enkel 6 frakte med seg. fordi den kan leve med
minimalt oksygen i lang tid, de.sot den blir holdt kald og
fuktig. Munkene satte karussen ut i dammer i nrerheten aV
klostrene, for 5 sikre seg tilforsel av fisk pi fastedagene. I
Norge fins karuss bl.a. pfl ayaTautra i Trondheimsforden,
der det var et kloster".

En av de fire fiskeslagene i Ostensjovannet er karuss. Nir
den ble satt ut kjenner vi ikke til, men det er ikke si langt ned
til middelalderklostrene i Oslo. Kanskje ble fisken benyttet
til mat pi girdene omkring vannet i fsffeformatorisk tid?

I slutten uv juli l,fr det flere dsde karuss ved risten inn
til kulverten nord i Ostensjovannet. Hvu den robuste
jisken d,sde av er akjent.

Her er et individ brukt opp pd lund.

Loppemarked pA Ahildso g&rd

I juni vur det stort oppbud av lopper og folk pd Abildso gdrd. Lopper var samlet og tilbudt til hyggelige
priser, kalfe og kuker servert pd tanet og lotteri med mange artige gevinster, somf,eks,en tur med hest
og vogn rundt Ostensjavannet.
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Tekst ogfoto: Astrid ogAudun Brekke Skrindo

Artspresenta"sjon

Gulveis

Gulveis betyr <smorblomstliknende)), men vi tror de fleste
vil synes at den ligner mer pA en hvitveis. N6r de lyse gule
blomstene blomstrer i mai-juni skiller vi lett gulveis fra
hvitveis, men ellers i 6ret ligner de to plantene si mye pi
hverandre at gulveisen blir lett & overse innimellom alle

hvitveisene. Kanskje dette er grunnen til at gulveis forst i
2004 ble oppdaget ved Ostensjovannet, i hvert fall som vi
harhart om? Tor Erik Branderud, som for tiden leder arbeidet
med i utarbeide en skjotselsplan for Miljoparken, fant noen
fi gulveis i nordenden av Tallberget. Heldigvis var han
akkurat ute i tide til 6 se den mens kronbladene fortsatt satt
p6. For da webredaksjonen et par dager seinere skulle forevige
arlen var alle avblomstret. Vi fant derimot fruktene som brrer
h6p for neste 6rs blomstring, og at vi kan frembringe biide
av gulveisen da.

Gulveis er en relativt sjelden art i Norge. Utbredelsen er
spredt, men den finnes helt nord til Troms. Ingen vet sikkerl
hvorfor den ikke er vanligere. PA Ostlandet vokser gulveis
oftest i lovskog med humus- og kalkrik jord. Planten er giftig,
akkurat som hvitveis, men det har ikke vreft noe problem,
trolig fordi den er si lite kjent for folk. Ser du den, sA let litt
rundt om du kan finne noen planter som likner en krysning
mellom hvitveis og gulveis. En slik krysning forekommer
ofte os kalles faktisk "Halweis"!

Langerudbekken dpnes

Forsker Bent Bruskeru.d fru Jordforsk, NLH pd As
holder frem planen for Lungerudbekken rensepark,
Bekken fdr en lengde pd 375 meter og vil gd i slyng
medflere vannspeil og smdfull.

Gravemaskinen tur den forste skuffin for ,fr ,fipne
Langerudbekhen.

Langerudbekken har lenge ligget i ror langs Lovsetfaret,
vest for Bakkehavn til Langerudsvingen og deretter ned
til Bogerudmyra. Rorene i bekkefaret har vrrt lett synlig
i gressmatten over sletten ned til Bogerudmyra, og 9.
november ble spaden satt i jorden for 6 bringe bekken

' opp i dagen dette siste stykket. Apne bekker der vannet
renner gjennom v6tmark bidrar effektivt til vannrensing,
og vi ser pfl dette som den fsrste av en rekke onskede
bekkeipninger i v6rl omride. I tillegg er 6pne bekkelop
en berikelse for landskapsbildet og bidrar til biologisk
mangfold.
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Underuisningsopplegg for skolene
Av: Finn Gulbrandsen

Oppfordring til skolene som bruker Ostensjovannet og
til den vanlige turgjenger -

Bruk vdre undervisningssider og hjemmesider for ovrig -

www. o s ten sj ov an n et. n o

Ostensjovannets Venner er ni ferdig med undervisnings-
opplegg for skolene. Som kjent benytter mange skoler i hele
byen vArt unike naturomride i undervisningen. Omridet er
lett tilgjengelig, man kommer n&nnere fuglene enn de fleste
andre steder, og de biologiske kvalitetene i omridet gjor det
velegnet. VAr og hsst er det stor p6gang til foreningens
hjemmesider, fsrst og fremst med tanke pi stoff fra
biologisidene.

Ni kan alts6 foreningen tilby undervisningsopplegg for
skolene. Det er forst og fremst 4. og 7. klasse som er relevante
klassetrinn i forhold ti1 Lrereplanverket for den 10-6rige
skolen (L 97) utgitt av Det kongelige kirke-, utdannings- og
forskningsdeparlement i september 1996 under davrerende
statsr6d Gudmund Hemes.

Undervisningsopplegget for 7. klasse omfatter oppgaver som
bl. a. skal vise at Ostensjovannet er en nreringsrik innsjo.
Skolene oppfordres til ogsA 6 besske Noklevann slik at man
kan sammenligne de to vannene. Elevene vil i felten lett
oppleve forskjellene p6 en nreringsrik og en tilnrermet
nrringsfattig innsjo. En av nsklene til i avgjore dette, er
studie av ulike bunndyr som finnes i de to innsjoene.

For 4. klasse bygger opplegget rundt arbeid av fire ulike
biotoper - furuskog, lovskog, vann og eng, bl. a. gjennom

en sikalt ruteanalyse, dvs. man analyserer det man finner
innenfor et felt pi 3 x 3 m. Det er oppgaver om naeringskjeder,
sammenlikning av omridene slik at elevene fir forstielse av
at man finner ulike vekster, insekter og dyr tilpasset de
forskjellige omridene. Dette opplegget er ogs6 trykket opp
og sendt  rundt  t i l  a l le  grunnskolene i  Oslo.  Under-
visningssidene vire inneholder ogsi fargeleggingsark (fu gler)
som kan benyttes av alle trinn i grunnskolen og barnehager.
Videre finner man et avkrysningsskjema for omridets
vanligste fuglearter, alt dette kan Iastes ned og skrives ut.

i  t i l legg kan man benyt te h jemmesidene t i l  A f inne
faktaopplysninger og bilder av pattedyr og fuglearter ved
vannet. En rni da klikke seg fram via totallistene pi de
relevante sidene.

Alle besskende ved Ostensjovannet vil ogsi ha stort utbytte
av 6 studere undervisningssidene og v6re hjemmesider
n&rmere de er meget gode.

Undervisningsoppleggene er laget.av biolog Christine
Sunding ved Oslo og Omlands Friluftsrid i samarbeid med
biologAudun B. Skrindo og lrerer Finn A.Gulbrandsen i OW

Audun er foreningens webredaktor, og har hatt ansvaret for
6 legge dette ut pi nettet.

Takk til de som har bidratt til vire undervisningssider og en
spesiell takk til Oslo Elveforum som sammen med OVV har
finansiert opptrykk av 4. klasse-opplegget.

Artspresentasjon

Spretthaler - sme og hoppende insekter
klest ogfoto: Tbne Birkemoe, forsker ved Nasjonalt

folkehelseinstitutt

Pfl bakken og i jorda finnes de. Og pi sopp og
sprekker i bark, for i nevne noen steder. Lurer du
pA hvordan de ser ut er det et godt triks fl plukke
opp en kongle fra skogbunnen og riste denne over
et hvitt papir. Fir du oye pi noen sma, svafie flekker
som hopper nflr du forstyrrer dem, er det blink.
Spretthalene er sm6, men tallrike insekter lten
vinger. De har et organ. (springgaffel) som til
vanligvis ligger festet pi undersiden av kroppen.
Dersom de bl ir truet kan springgaffelen slSs
bakover, noe som fsrer tll at spretthalen fyker opp i
lufta og lander et stykke bortenfor. Pi vArparten
hender det at de dukker opp pe snoen og blir da
gjerne kaldt for snolopper. Spretthalene spiser pi

Spretthalen vi ser pd bildet er ca. 2 mm lang og

foto gr ufert i elektr o n mikr o s kop.

smi alger og sopp. De er viktige organismer som
blant annet bidrar til sirkulerins av nrerinssstoffer
i iorden.

-L
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Sothone stjeler egg fra toppdykker
Av: Turid Schea

Tidlig en junimorgen i fior (2003), kl 08.00, tok jeg en rask
tur ned til Ostensjovannet. Ved Ostensjoveien langsetter
vannet ble jeg oppmerksom pi to fuglereder som fTat og
duppet pd vannet med ca. 5 - 10 meters avstand.Det ene redet
var fylt med ganske nyutklekkede sultne sothsne-unger, og
to voksne sothoner passet p6, - svomte rundt og kom tilbake
med mat. I det andre redet 16 ett egg, og en toppdykker var
opptatt med 6 ordne pi redet ved stadig 6 komme svsurmende
med flere kvister. Den var liksom ikke fornoyd mod redet.
En annen toppdykker svomte rundt og rundt, kanskje for 6
vente pi at kona skulle legge seg pi egget, at noe slulle skje.

Jeg fikk ikke fred etter at jeg kom hjem, jeg lurte pi hvordan
det gikk med disse toppdykkerne, - om fiua fikk ordnet opp
med redet og lagt seg pi egget. Ved 16-tiden dro jeg ned
igjen for 6 se til dem. Ja, - der var de, jeg var veldig andektig,
sto stille og rolig for ikke 6 forstyrre. Men noe hadde skjedd.
Egget 16 alene i toppdykkerens rede, og bare 6n toppdykker
var 6 se, om enn litt lenger unna. Til slutt ble ogsi den borte:

Og sothone-ungene i det andre reiret var et eneste gap, - klar
beskjed om at de var sultne. Sothone-mor vaket. Etter ca. l0
minutter skjedde det. Sothsne-mor har bestemt seg, svommer

resolutt bort til toppdykker-reiret, vrikker seg opp pi kanten,
titter seg rundt, - hakker hull i egget og griper fatt med nebbet.
Hun lsfter hodethayt for 6 ffr det med seg, svommer elegant
medhayt hevet hode tilbake til ungene som f6r et skikkelig
miltid.

Det gir fredelig for seg, ingen toppdykker dukker opp.

Man kan filosofere mye over denne historien som kanskje
slett ikke er si uvanlig, hva vetjeg, det finnes nok en forstielig
forklaring. Men jeg synes sothona var strategisk, tilmodig
valgte hun et gunstig tidspunkt, og fikk hele lekkerbiskenen
over til ungene sine. Kanskje hun hele dagen hadde lurt pi
dette, - det er vel forskjell pi mat for fugler ogs6, fro er fro,
og egg er egg!! - Men hva var det med toppdykkerne? Var de
for unge, uten erfaring, eller hadde de en fornemmelse av at
egget ikke var befruktet eller helt som det skulle?

Det var veldig rart 6 vrere vitne til det hele.

Med vennl is  h i lsen Tur id Schea

Sforskaru pe hessk

Pd sensommeren ankom det storskarv til Osten-
sjavannet. Antall individer varierte fra en til ni,
men som oftest kunne vi observere to-tre pd en
gang, En populrer hvileplass var stolpene pd den
yttevste oya ved Bslerbekkens utlop. Her ser vi to
storskarver fotogrufert i luv hsstsol 2. november
i dr.

' Skarv ved vannet over en lengre periode befiir at
det md vwe tilstrekkeligfode, dvs, Jisk, Laksund,
ogsd en fiskeetende urt, hsr vwt observert ved
vannet i host. Det tyder pd okning i fiske-
bestanden.
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Flaggermusnatt for de yngste
kkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Over 100 deltakere motte frem ved Ostensjavannet2l. august,
hvorav om lag halvparten barn i den yngre aldersklasse. Det
var tydelig at flaggermusjakt appellerle til de yngste. Stem-
ningen var til 5 begynne med litt skummel og mystisk,
mens turleder fortalte om flaggermus i natternorket. De
minste tok et godt tak i lommelykten som en sikkerhet mot
det ukjente dyret. ;

Noe av det skumle kom nok i bakgrunnen etter hvdrt som det
ble gitt saklig informasjon. Det ble fortalt at flaggirmusen er
de eneste pattedyr som kan fly, at de er helt ufarlig, at de bor
i hule trer eller i gf emmesteder pi hustak, at hver hunn bare
foder en unge hverl 6r - i motsetning til mus som bide fsder
store kull og kan ha flere ungekull i 6ret. Men flaggermusen
kan bli sveft gammel, enkelte arter over 30 6r. Flagger:rnusen
lever av insekter og derfor-er Ostensjovannet et fint sted 6
jakte, for her er det rikt pi insekter. Derfor er Ostensjovannet
et av de bedre stedene i Norge for flaggermus.

De enkelte flaggermusartene sender sine lydsignaler eller
ekkolokaliseringssignaler pi forskjellige frekvenser. Det
menneskelige sre kan ikke hsre disse signalene. Derfor bruker
man en ultralyddetektor, ogsi kalt flaggermusdetektor, som
innstilles pi den frekvensen den enkelte art sender p5.
Turlederne fra Norsk Zoologisk Forening hadde med seg slike
flaggermusdetektorer.

Nir flaggermusen sender ut sine signaler hiper den 6 fi et
ekkosignal tilbake om insektet. I lopet en natt kan en
flaggermus finne frem til og spise over 3000 insekter.

Nordisk flaggermus (eller nordflaggermusen), som er den
mest vanlige ved Osten-sjovannet, hores best pi ca.32kllz.
Ved i innstille apparalet pi denne frekvensen kunne _

Her er det Kari Rigstadfra Norsk Zoologisk Forening
som hjelper sin dutter Caroline pd to dr d hore pd

nordflaggermusen ved hj elp av ultralyd-detektoren.

deltakerne hsre den urytmiske bobling, drypping eller
kneppende lyden fra nord-flaggermusen som jaktet i
nerheten. Den var ikke alltid lett 5 sd mot den etter hvert
morke natthimmelen, men den var der, det kunne klart hsres.

Men det finnes flere arter ved Ostensjsvannet: Vann-
fl aggermus, skimmelfl aggerlnus, storfl aggermus og dverg-
flaggermus for 6 ne'tzne fire av de 6tte som er observert ved
vannet. I alt er det pivist 11 flaggermusarter i Norge.

Og skulle noen v&re i tvil om hva man skal gjore ved funn
av en flaggermus, s6 husk at alle flaggeffnus er fredet etter
norsk lov.

Sfor safsrn g pe vdtmarker

Ostergdtland, Sverige :

I Norrk<ipings Tidningar leser vi at ldnet skal satse stoit pi
vitmarker framover. En av hensiktene er 6 ske turismen til
ldnet. Slike tanker har vi forelspig ikke mstt hos Oslo
kommunes politikere.

Formilet med prosjektet er 6 utvikle kunnskapen, oke
skjotselen og bedre tilgjengeligheten til v6tmarkene. Det
satses 6 millioner i Ostergotland, og 36 millioner totalt i
prosjektet.-

Eirik Weiner Vdtmark ved A s tuns i ovannet
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Jernbanerl 150 dr - veterantog pd Bryn
Tbkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Veterantoget gafra seg masse royk som Iu seg tett
over broene ved Bryn.

'Det 
var I . september 1854 at detfarste jembanetoget i ordinrei

trafikk passerte Bryn. Da var ikke Bryn stasjon annet enn en

enkel banevokterbolig for skifte av lokomotiver. Det var
behov for.opptil tre lokomotiver for 6 trekke vognene opp
den bratte Brynsbakken pi strekningen opp fra Jernbane-
gaarden, den senere Ostbanestasjonen. Fire 6r senere ble det
imidlertid ordinrer stasjon pi Bryn. I 1903 ble dobbeltsporet
6pnet og i 1927 ble damp skiftet ut med elekhisk drift. I

forbindelse med 150-6rs markeringen ble det satt opp et tog
p5 Hovedbanen fra Oslo til Eidsvoll med anledning til 6 kjope

billett. De seks veteranvognene ble trukket av et damp-
lokomotiv, men helt forrest et elektrisk lokomotiv. Atte
minutter etter avgang fra Oslo S kl. 12 sondag 5. september
nermest raste togsettet gjennom stasjonsomridet pi Brym.
Det var nok det elektriske som trakk, mens damplokomotivet
sorget for masse nostalgisk royk som la seg tett over broene
ved Bryn. Begrunnelsen for 6 bruke et elektrisk lokomotiv
fra dagens vognpark, skal vrere si enkel at de gamle

lokomotivene mangler den elektroniske utrustninger som

styrer bl.a. sporvekslere. Et veteranlokomotiv ville derfor lett

skape kaos i den ordinrere trafikk.

God nettvirkning
Tekst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe

Hssten 2003 bleflere deler av bredden rehabilitert
ved hjelp av vegeterte gressmatteri kokosnett, peler
og jord. Et gjerde ble satt opp for d hindre trdkk.
Ndr vdren kom var oppgaven d holde endene unna
den nysddde gressplenen ut mot vannet. Det 6le
strukket et egnet nett fra gjerdet og ut mot
vannkanten slik at endene ikke ble fristet til beite
pci det nye saftige gresset som ventelig ville vokse
opp. Ville denne hindringen ha den onskelige
virkning?

Nettet holdt god stand mot usnsket beiting ut over
sommeren. I september ble virlcningen vurdert som
meget god. Gresset hadde vokst seg gront og lcraftig.
Endene oppholdt segriktignokofte oppd nettet, men

fikk ikke "nebbtak" i gresset. Det syntes ut som om
de hadde funnet et riktig godt oppholdssted, selv
om de ikkefikk meske seg med saftig gress.

- 4 0 -



Utstilling av historiske
bilder
fra @stensja

I september var det utstilling pi Deichman Oppsal med et
utvalg bilder fra tidligere tider. Her fikk vi bl.a. se bilder fra
byggingen av hoyblokkene pi Boler i 1955-56i Bryn gamle
jernbanestasjon fra ca. 1860, Ostensjovannef tred forrige
Arhundreskifte og vognmann Anton Olsen fra t)ppsal med
hesten Blakka i forkant av blokkene som reiste seg pi slutten
av |  950- ta l le t .

Disse bildene og mange, mange flere finner du via nettsidene
til Ostensjo lokalhistoriske bilder.

Folg lenkene fra: www.ostensjovannet.no

Mandag 6. september fikk Ostensjovannet bessk av en
gruppg fra IFHP (International Federation for Housing and
Planning), en organisasjon som samler verdens fremste
fagfolk innenfor blplanlegging og boligutvikling. Over 50-
nasjoner var representert pi kongressen. Organisasjonenr'
hadde sin 48. verdenskongress med Oslo kommune som
vertskap. Miljovernminister Knut Arild Hareide hbldt
ipningsforedraget.

Kommunalminister Erna Solberg avsluttet kongressen og et
20-talls spesialisterpresenterte modeme ideer om byutvikling
og husbygging. Den siste tids diskusjoner om utbyggingen
av Oslo fikk et internasjonalt tilsniltilapet av de fire dagene
kongressen varte.

Daglige studieturer var en del av kongressens program. En
av turene gikk til Gronmo fyllplass, Skullerud vannverk og
Ostensjovannet. Ved Ostensjovannet var det Lei.f-Dan
Birkemoe, Ostensjovannets.Venner, som orienterte om
naturreservatet, verneverdiene, rehabiliteringstiltakene i
vitmarken, fugle- og plantelivet, og om hva som gjores for i
bevare en baerekraftig utvikling.

Oslo Elveforum, som arbeider for i Spne og overvike bekker
i Oslos bligronne struktur mellom Marka og {orden, ble ogs&
presentert.

Noen av dem som tilrettelu utstillingen: Kari
Ravnaas (til venstre), Inger Kjrernes og Leif-Dan
Birkemoe. Cathrine Senje og Per Ove Dahl var
ikke til stede da bildet ble tatt.

Byakologi ipraksis
Verd e n s ko n g ress pe stu d i etu r ti I @ ste n sj av a n n et

Miljovernleder Guttorm Grundt (til venstre) og
Erik Hansen fra Oslo kommune vur vertskap pd
studieturen "Sustsinable development in pruc-
tice".
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Oppsal skole 50 dr

Oppsal skole. Midt i skogen Id et brunt moderne hus.
Detvar C-puviljongen, dgnforste bygningen pd skolen.

I 1953 startet byggingen av "nye Oppsal". I 1954 flyttet de
fsrste stolte beboere inn i nye leiligheter med innlagt bad. Et
stort framskritt for de aller fleste av familiene. Med den nye
drabantbyen fulgte ogsfl Oppsal skole, et praktfullt
skoleanlegg som den gang ikke stod ferdig til skolestafi. Etter

fiorten dager p6 Ostensjo skole kom den store dagen for I 92
meget spente skolebarn. Oppsal skole skulle 6pnes. 30. august
1954 gikk barna og 6 lrerere i tog fra "gamleskolen" oppover
Haakon Tveters vei og Vetlandsveien ledsaget av feiende
musikk fua AsEnsja skoles guttemusikkorps. I Haakon
Tveters vei var de fsrste blokkene bygget, men de fleste var
langt fra ferdige. I Vetlandsveien, den gang en grusvei, gikk

det i sikksakk mellom halvferdige boligblokker, plankehauger
og byggavfall. Der, midt oppe i skogen li et brunt, moderne
hus. Det var dagens C-paviljong, den forste bygningen p6
skolen. I skolegdrden var det fortsatt rester etter Ostmarkas
rad- og blSmerkede stier. Ett stikryss midt i svre skolegird
bar et skilt som viste hvor langt det var til Solbergvann.

Skolens fsrste rektor het Ivar Walnum.

Ilopet av et par 6r var de fleste bygningene pi plass. Pi Oppsal
gikk det ogsi elever fra Bsler inntil de fikk egen skole i 1957.
I 1966 hadde skolen 1235 elever og var blant byens aller
storste skoler.

Arkitektene Heiberg og Sandvik la vekt pA 6 ha en skole
med lave, smi bygninger med et stort uteareal. Tidligere
skolesjef Steinar Riksaasen var lrerer ved Oppsal i flere 6r,
og han fikk nok ideen herfra til e fe bygget flere skoler i
byen med tilsvarende bygninger. I 1991 ble Vetland skole,
tvillingskolen Vetland, et kommunalt ressurssenter for
hsrselshemmede og med egen administrasjotr, knyttet til
Oppsal skole.

n q .

Under rektor Odd Uglems ledelse har skolen fitt ny
gymnastikksal og ny svommehall.

Ostensjovannets Venner stiller seg i ksen av gratulanter og
takker administrasjon, lrerere og elever for et godt samarbeid
gjennom mange 6r.

Husholdningss kolen pe Abildss
Husholdningsskolen paa Abildss.
. 1 . Et 60 aars minde'
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Dette er enfuksimile av urtikkel i Akersposten
26, mars 1925, skrevet i forbindelse med 60-
drsmarkeringen. I 2005 blir det 140 siden
husholdningsskolen pd Abilss stertet,

- 4 2 -



Elvelangs i fakkellys

Torsdag 23. september var det hostjevndogn og arrange-
mentet "Elvelangs i fakkellys" langs Akerselva og Alna. Fra
Alnas kilder til Kvrerner i Svartdalsparken var det utplassert
flere tusen fakler langs turveien. Ved Bryn ble billedspillet
"Bilder langs Alna" vist fra prosjektor mot eni skjerm pi
motsatt side avAlna, en spekatulrer fremvisning som Hellerud
historielag hadde satt sammen. €

Statens vegvesen hadde 6pnet sin lobby og sewerte boller
og kaffe, et kor sang i lyset fra av blafrende fakler og en
forteller berettetfranorranmytologi. Jo da, her var det b6de
mystikk og stemning. Bygningen til Statens Vegvesen lyste vakkert opp i

msrket.

Et kor sung i vegvesenets trupp der Alna kommer
ut under den rehsbiliterte bygningen til Joh.
Peters en Lin- og B omullsvarefabrikk.

Brann pe Abildss

Tidlig om morgenen fredag 22. oktober gikk ulurmen i Enebakk-
veien 230. Store munnskapstyrker rykket ut, men da de kom frem
var det full fyr i hybelhuset pd Abildsa. Brannin herlet i overste
etasje og loftet. Hybelhuset bestdr av 28 boenheter som pd kort tid
ble evakuert. En av beboerne mdtte hoppe utfru 3. etasie og pddro
seg bruddskuder.

Foto: Amund Kveim
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Kjgp j ulegavene gjen nom @stensiovan nets ven ner!
Foreningen kan tilby folgende artikler som er velegnet som julegaver:

Bsker:

Ida Hvoslef m. fl. "Elvelangs - Turguide til elvene i Oslo."
Aschehoug forlag. 2004.

Turguide i ordets rette forstand. Velskrevet omtale med
turbeskrivelser av OstensjoomrAdet og alle elvene i Oslo;
Lysakerelva, Mrer:radalsbekken, Hoffselva, Sogn-Frogner-
vassdraget, Akerselva, Hovinbekken, Alna, Ljanselva,
Ellingsrudelva og Gjersoelva. Praktisk turbok som gir rett i
lomma. Anbefales pi det sterkeste. Pris.' kr.249.-

Jsrn Areklett Omre og Finn Arnt Gulbrandsen:

"Ostensjovannet - Nutuweservatet i Oslo". Orion forlag,
hssten 2000.

Jorn Areklett Omre er en av landets aller dyktigste
nafurfotografer. Han har vokst opp i nrerheten av Osten-
sjovannet. Boka er meget smakfullt bygget opp med en rekke
utrolige fotografier fra virl kjrre Ostensj eyant. Korlfattet
og lrererik tekst av tidligere leder i Ostensjovannets Venner,
F inn A.  Gulbrandsen,  som ogsi  har  vokst  opp vei l
Ostensjovannet. Boka fikk meget god omtale da den kom ut.

Norsk fotografisk tidsskrift: "Enig med VG;
terningkast seks", Avis I : "Terningkast seks", OBOS-bladet:
"Ypperlig", Fauna: "Nrer perfekt om bynert naturomride!"
Ostensjovannets Venner har n6 restopplaget pi tilbud. Kun
kn 100.-

Her fir du mye for pengene: Gammel pris .Kr.349. Velegnet
som gavebok eller til eget bruk.

Akvareller. Girder i Ostensjobyen.

Malt av Ivar Hikenstad.

Opptrykk av akvareller av g6rder i Ostensjobyen kan kjopes
gjennom Ostensjovannets Venner. Akvarellene er rammet inn
i smakfull forgylt ramme. Vi har akvareller av folgende
girder: Oppsal, Boler, Bogerud, Ryen, Tveita, og Haugerud
g6rd.'Gjennom en avtale med en av Ostlandets ramtremakere
kan bildene leveres til bare kr.250.-

Uten ramme: oris kr 100.-

AlIe enhetene ffles
ved henvendelse til foreningen
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Video.

Film om Ostensjoomrhdet "Ostensiovannet giennom et dr".
Naturfotografen Audun Brekke Skrindo falget AsEn-
sjoomrfldet gjennom et 6r. Over tre hundre timer har
filmfotografen brukt rundt vannet for i lage denne filmen
som pi en elegant mite omfatter alle aktiviteter til bide
memesker og dyr rundt, pi og i Ostensjovannet. Audun viser
oss ogs6 en del mindre kjente ting fra vannet. Filmen har
ogsi fitt med seg Kong Haralds besok pi Abildso gSrd i 2000.
Videoen varer i en droy halvtime. En kjarkommen gave man
aldri blir lei av 6 se p6. Pru's.' kr. 125.-.

Fotografier:

Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet.

Vi har forlsatt noen bilder igjen av dette populrere motivet.
Pris: kr. 75.-

;
Jorn Areklett Omre, Hostflukt.

Et praktfoto tatt ved Ostensjovannet av Jom. Pris: kr.50.-

Medlemsnil.

Ostensjovannets Venners medlemsnil.

Jon Solbergs kunstneriske sothone utglat foreningens
medlemsnAl. Denne bar alle medlemmer ha.

Pris kun kr.25.-.

Klistremerker

Klistremerke med foreningens emblem

Jon Solbergs Sothsne. Pris: kr. ,10.-
Ostensj ovannets Venners T:troYe

Foreningens T-Iraye med Erik Damsgaards flotte foto av
toppdykker med unger pi ryggen trykket pi troyens forside.
Denne bsr alle familier knyttet il AyV ha. Kun kr. 100.-.

oya
som kantret

Ostensjovannet er et grunt vann samtidig som vannstanden varierer. Pd

sensomnteren kantret den lil le oya som ligger rett utfor den sdkalte

publikumsbrygga. Rottene mistet plutseligfestet og dernted tippet den over.

I novemberfestet nyisen seg rundt busken som utgiorde det meste av aya.

Almanakker og dagboker (timekalender)

Disse populrere artiklene legges ut for salg pi Boler,
Lambertseter og Oppsal bibliotek. Den er spiralisert og
"klapper" ikke sammen dersom du skal notere og har
telefonrsret i den ene hinden og kulepennen i den andre.
Almanakken inneholder en rekke viktige telefonnummer for
de kommunale tjenestestedene i bydelen samt viktige
telefonnr. til en rekke aktuelle hindverkere, kjopesentre,
reisebyri etc. Med almanakken vil du allt id ha disse
opplysningene for h6nden. I tillegg fir du viktig fakta-
informasjon om Ostensjoomridet Miljopark. Rikelig plass
til egne notater etc. Storrelsen er ideell og gir rett i lomma.
Billigere almanakk far du ikke.

Pris: kr. 40.- for almanakk og kr. 50.- for dagbok
(timekalender)
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Ny kirke pd'Baler
Vinneren av arkitektkonkurransen kilret
Tekst og foto: Amund Kveim

Vinnerutkastet. Den nye kirken sett fra
sor, Bolerbekkens lop til hoyre.

Fredag 12.  november b le det  k lar t ;  Hansen/Bjorndal
Arkitekter AS vant med sitt forslag "Punctus contra
punctum" i skarp konkurranse med 140 andre. Forslaget
innebrerer at hele kirketomten utnyttes til nytt kirkebygg og
at gamlekirken mi rives for den nye kan bygges. Arki-
tektonisk er forslaget spennende og kirken vil fi en opploftet
endefasade mot Ostensjovannet.

Forst n6 kan'arbeidet starte med A tilpasse prosjektet de
hensyn naboskapet ti l  Ostensjoomridet Miljopark og
Bslerbekken krever. Vi forutsetter at bekken skjermes og kan
6pnes nordover mot T:banen, og at eksisterende vegetasjon i
sor og ost kan bibeholdes slik at Asryggen sett fra vannet
fremdeles beholder sitt gronne preg. Mer om dette i neste
nummer av Sothalna.

Kir k e n s p I as s e r in g i ter r e n g eL S itu usj o n ss/risse.

Sen sldttonn pe gdrdene
Sldtten kom sent i gang p,fi gdrdene Abildso og Ostensjo.
sld havren pd Ostensjo clen 24. og hveten pd Abildss den

Noen oppkoldstlager sent i host gjorde det mulig d
24, og 25. september.

Skurtreskeren p,fi Abildso gdrd har nettopp gjort seg

ferdig med sldtten p,fr jorclet nord for ulleen.

Siste runde pd jordet pd Ostensjo gdrd.
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Karnappman nen sam let von Trepka-fam il ien
Tekst ogfoto: Leif-Dun Birkemoe

"Karnappmannen" - artikkelserien som avdekker skjulte sider ved Abildso g6rds historie, farte pi forsommeren i
6r etterkommere av Emil Ferdinand von Trepka (1788-1859) og hustru Gurine Marie Storm (1896-1871), salnmen
til et enkelt treff pi den gamle g6rden. Seilskuteskipper Emil Ferdinand von Trepka var eier av Abildss gerd i
perioden 1825 - 1845, men som for sjofarere flest ble det ikke mye tid til girdsdrift. Likevel var dagens
etterkommere spent pi 6 se hvordan det stod til med girden som deres opphav en gang sbrrte. Tone og Asgeir
Fayen, som representerte dagens eiere, fortalte om girden i 2004 og hvilket arbeid som ni blir utfort. For lesere
som vil friske opp von-Trepka perioden pA Abildso g6rd: se Sothsna nr.27, side 16.

Deltakere pd von Trepku-sumlingen pd Abildso gdrd 7. juni. Fru venstre ser vi Jun A. Rygh, Elisabeth
von Trepka Rygh, Wbeke Simonsen, Knut von Trepka, Christiun von Trepka, Reidar Brevik og OIav
Ausmundrud

Arets srsfe fugtetur

Omlug 15 deltakere dukket opp til drets sistefuglbtur
6. oktober under kyndig ornitologisk ledelse av Audun
B. Skrindo. Fra Vadedammen og fru sstsiden av
vannet ble det gjennom teleskoper og lysstirke
kikkerter gjort flere interessante observasjoner. W
noterte rsskt kvinand, snudderand, toppdykkere, en
grupp e laks ender, r odving etro st, pilJink, ster, grdtro st,
rodstrupe, jire individer uv snogds hvoruv en bldgds,
toppand og sivhone for d nevne de viktigste.

Ca. 400 hvitkinngjess beitet pd jordene nedenfor
Nordre Ostensjo g,frrd. Det var fortsatt spillkorn pd
bukken etter innhsstingen av huvre mot slutten av
septemben Mens vi stod pd turveien i tussmsrket lettet
hele flokken og floy luvt rett over oss ut mot vannet.
Et mektig skue i skumringen. Audun fortalte at de
trekker ut pd vannetfor d sove der - hun mente de

foler seg tryggere ute pd vannet om natten.
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Vannlednihg fra 1903
Pi Kvernjordet, rett nord for parkeringsplassen og inntil
Ostensjoveien, gjennomforte Vann- og avlopsetaten i oktober
prover med en vannledning. Ledningen ble opprinnelig lagt i
1903 for overforing av vann fra Nsklevann til bl.a. hus langs
Ostensjoveien og videre mot Bryn og byen. Ostensjo gird
fikk trolig vann fra denne ledningen. Ledningen er forlsatt i
bruk, men et proveprosjekt ble gjennomfort for 5 m61e
slitasjen. TV-kamera ble fort inn i den gamle ledningen i 160
meters lengde mot sor. Husvognen som stod plassert pA stedet
inneholdt analyse- og avlesningsutstyr. Vannet som rant ut
av det gamlg roret ble pumpet ut og over i Bolerbekken. Etter
provene skal ledningen fortsatt gjore tjeneste som vannledning
fra Skullerudanlegget.

Trolig var det vann fra denne ledningen som ble brukt nAr vi
hsrer om vannposten ved Ostensjo gird tidlig pi 1900tallet.
Her skyllet husmsdrene fra Oppsalkretsen klesvasken.Gravearbeidet pd Kvernjordet ved Ostensjovelen.

Opp av asken

Som de fleste fikk med seg, led toaletthuset ved
parkeringsplassen en trist skjebne pA virparten huset
ble nrermest totalskadet av brann. Men Friluftsetaten
sA de trengendes problem og har i host rehabilitert huset
slik at det igjen fremstir i ny og god stand.

Toaletthuset i ny og god stand.

Idrettshallen pe Manglerud

Idrettshallen p6 Manglcrud ble ferdigstilt i november. Hallen
har f6tt en lys og vennlig fasade, rnen i sollys reflekteres det
sterkt fra de blanke flatene. Som miljoparkens nrermeste nabo
har man heldigvis unngitt en tung bygning sclv om hallcn
dominerer omridet. Fra sstsiden av Ostcnsjovannet stiger
imidlertid taket fra enkelte synsvinkler over iskammen og
har pi den miten endret Tallbergets profil. Slik sett burde
hallen vrer1 senket noe mer ned i terrenget, men det hadde
vrert et kostnadssporsmil som sikkert vanskelig hadde latt
ses lose.

Idrettshallen s ett fra turveien ov er Tallb erget.
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Bruk av
Ostensjaomrddet
- telling hosten 2004

I oktober foretok Friluftsetaten telling av antall brukere i
omridet rundt Ostensjovannet. Tellingen foregikk pi tre ulike
dager, en ukedag midt pi dagen, en sondag formiddag og en
ukedag om ettermiddagen. Atte innfartsveier til onridet ble
bemannet  for  f l  te l le  anta l l  personer som gikk inn.
Medlemmer fra Ostensjovannets Venner deltok: i tellingen.
Karlleggingen skulle fortelle om hvor mange som bruker
omridet. I tillegg ble det foretatt intervjuer med et utvalg
besskende i miljoparken. Det var firmaet Multikonsult som
foresto tellinger og intervju-er pd oppdrag fra Friluftsetaten.

Konsulentene Morten Johnsen (til hsyre) og Vegard
Meland fra Multikonsult deler ut skjemaer for
utfylling pd tellepunktene. Anne-Berit Gyberg,
Ostensjovunnets Venner, ser pd klokka - det var viktig
d starte tellingene pd riktig tidspunkt pd alle telle-
stedene.

Apning av kulturlanskapet
- utvidelse av beiteomrddet:
Omlegging av turvei

Fra trafostasjonen ved Munglerud er turveien nd
lagt om. Turveien gdr nd nord-sst for trafo-
stasjonen og begrunnelsen er utvidelse sv
beiteomrddet til hestene pd Abildso gdrd for d
holde kulturlandskapet dpent. Omleggingen er
skiltet. 's

Almesyken
pe fremmarsj
Almesyke (Ophiostoma ulmi og O. novo-ulmi) opprinnelig fra Himalaya, spres med
billen almesplintborer som gnager seg inn i treet og slik for6rsaker almesyke. De
forste tilfellene av almesyke i Norge ble oppdaget langs jerrrbaneskinnene ved gamle
Ostbanen i 1963, kanskje pd grunn av ulovlig import av smittet trevirke fra
kontinentet. Der har sykdommen vrert kjent siden 1920ltallet, men forst etter krigen
da en ny og mer aggressiv variant dukket opp, begynte den 6 skape store problemer.
Soppen blokkerer vanntransporlen i treet slik at det dsr. Nir sykdommen har nfrdd
r6ttene, kan den smitte via rotkontakt til nabotreet. Kildi: Sabima - Samarbeidsrddet

for biologisk mangfold

Almetreet som stdr pd sstsiden uv hovedhuset pd Ssndre Ostensjo gdrd er
tydelig angrepet av almesyke
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Biologisk mangfold
- fra teori til handling
B earbeiding og foto : Leif-Dan Birkemoe

Friluftsetuten utga i desember 2003 et hefte eller "veileder" med tittelen
"Biologisk mangfold -fra teori til handling". I innledningen leser vi at
en av fremtidens viktigste miljoutfordringer er d opprettholde jordens
vuriasjon av livsformer. Norge er gjennom Rio-konvensjonen 1992,

forpliktet til forsvarlig forvaltning uv sitt biologiske mangfold. I
november 2002 gu Bystyret i Oslo Friluftsetuten et overordnet ansvar

for d bevure og videreutvikle det biologiske mandold i Oslo kommune.

Biologisk mangfold er jordens variasjon av Iivsformer
millioner av planter, dy! og mikroorgunismer, deres
arvesto.ffer og det kompliierte samspillet de er en del au

Veilederen formidler og illustrerer 16 okologiske prinsipper.
De okologiske prinsippene omhandler arealplanlegging,
skjotsel, bevaring, nyetablering og restaurering av gronne
omrider. Veilederen er et viktig ledd i Friluftsetatens arbeid
for 6 oke kunnskapen og forstielsen for hvordan hensynet
t i l  det  b io logiske mangfo ldet  skal  b idra t i l  6  heve
kompetansen innen dette fagfeltet i hele Oslo kommune,
andre offentlige etater, konsulentfirmaer og frivillige
organisasjoner.

Friluftsetaten har utviklet en naturdatabase med biologisk
viktige naturtyper i Oslo kommune. Digitale kart utgar
biologisk informasjon som er tilgjengelig for andre etater i
kommunen.

I tillegg er all viktig informasjon lagt ut pi etatens intemett:
ra,r'vlv. l'ril *i'ts et;rten. o sl* " k omrn*rre " no, der ov ersikt ov er
naturtyper finnes pi interaktive kart.

Forvaltning av Ostensjovannet

I byokologiskprogram 2002 - 2014 heter det bl.a. "Oslo skal
bevare og styrke sin bligronne struktur" pkt 3. 1 . 3: "Bevaring
av eksisterende v6tmarker og dammer gis spesiell pri-
oritering i vernearbeidet i perioden. Enforsvarlig okologisk

Jbrvaltning av Ostensjovannet med omgivelser inngdr som
en viktig del av dette. " (Uthevet av red).Byokologisk progrs,rt 2002-20 I 4

o Oslo skal forvalte sitt biologiske mmgfotd pd
en berekraftig mdte.
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Biologisk mangfold i Oslo

Oslo kommune har et rikt og varierl plante- og dyreliv. Korl
avstand mellom fiord og innland, rik berggrunn og godt
lokalklima gir stor variasjon i arter og naturtyper. Det er
anslitt at omkring 213 av alle registrerte arter i Norge finnes
i kommunen. Over 300 av disse artene er rodlistet. Oslo er
blant kommunene med storst biologisk mangfold i landet.

I Oslo kommune er det ved utgangen av 2002 registrert 42
ulike naturtyper. De karllagte naturt)?ene fordeler seg pi ca.
800 lokaliteter som har stor betydning for 6 ivareta mangfoldet
av plante- og dyrearler og deres levesteder i kommunen.

Oyene og vassdragene har levesteder som er spesielt viktige
for det biologiske mangfoldet i Oslo. Her finnes mange
naturtyper som er unike i nasjonal og internasjonal
sammenheng.
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Byokotogisk progrem 2002-2014: "Bevuring uv eksisterende vdtmarker og dummer gis spesiell prioritering ivernearbeidel

En forsvarlig okologisk forvaltning av Ostensjovunnet med omgivelser inngdr som en viktig del av dette."

Hva truer det biologiske mangfoldet?

Tap av leveomrider regnes som den storste trusselen mot
det biologiske mangfoldet. Nir leveomridene forsvinner kan
ikke artene lengre finne nrering, skjul eller et sted 5
reprodusere. Tap av leveomrider kan skje "ed nedbygging,
fragmentering. drenering og giengroing.

Nedbygging av et grsntomride fffier til direkte tap av
leveomrider for plante- og dyrelivet. For noen arter med sm6
bestander kan nedbygging fore til reduksjon i utbredelse eller
utdoing.

Ostensjoomridet Miljopark, slik det er definert i dag, oppstod
ikke uten kamp om hva kulturlandskapet skulle brukes til.
Nedbygging var  lenge en reel l  t russel  som forst  p i

begynnelsen av 1990-tallet fikk sin avklaring.

Fragmentering betyr oppsplitting av omrider. Ved i dele
opp et sammenhengende gront omride til mange granne 6ye\
reduseres tilgangen pi leveomrider. Selv smi endringer i
leveomridet, som for menneskene kan virke ubetydelige, kan
forirsake at omridet ikke lenger tilfredsstiller artens livskrav.

En nedbygging av grontomridene i Ostensjoomridet
Miljopark ville som resultat gitt fragmentering av mange
leveomr6der og truet den videre utvikling.

Drenering og giengroing endrer kvaliteten pi leveomr6dene
til dyr og planter. Drenering av vitmarker, for eksempel av
myr og sumpomrider, farer t i l  uttorking og deretter
gjengroing. I kulturlandskapet farer mangel pi skjotsel og
beite til gjengroing. Vitmarker og kulturlandskap er blant
de biologisk rikeste naturtyper i Norge. Gjengroing er rundt

Ostensjovannet hindret flere steder. Slitteenga Sjoli pi

vestsiden er det mest typiske eksempel. Hverl eneste 6r mi
man her sl6 for 6 hindre gjengroing. Det samme gjelder

torrbakkene pAAbildso g6rd med mange sjeldne planter.

Introduserte arter og varianter regnes i dag som en nesten
like stor trussel mot det globale biologiske mangfoldet som
tap av leveomrider. Problemene med mange introduserte arter
er at de har stor konkurranse- og spredningsevne og dermed
forlrenger de stedegne artene. Kilder til spredning av slike
arter i Oslo er bl.a. dumping av hageavfall, flytting av
jordmasser, frospredning fra veikanter og hage-/parkanlegg.

Introdusefie afier griper stadig om seg rundt Ostensjovannet
og mye bevisstgjoring blant befolkningen gjenstir, ikke minst
ved at hageavfall ikke mA dumpes langs randsonene til
miljoparken.

Forurensning ertilforsel av fremmede forbindelser som ikke
hsrer naturlig hjemme i naturen. Amfibier, f isk og
vannlevende planter er spesielt utsatt for forurensning i vann.

Forurensningen av Ostensjovannet har redusert antall arter i
vannvegetasjon med 60 prosent i forhold ti l  1964, og
dekningen av flytebladvegetasjon i sorlig del er redusert fra

over 50 prosent dekning til 0 prosent (2001). De to- tre siste

6rene har flytebladvegetasjon tatt seg noe opp igjen.

. Forstyrrelser fra ferdsel, trikk eller annen slitasje forer ogsi
til redusert kvalitet eller tap av leveomrider. Dyre- og
fuglelivet er spesielt utsatt for forstyrrelser i hekke- og
yngletiden.Turveisystemet ved vannet g5r svrert nrer
hekkeplassene og bor l'urderes omlagt pdL enkelte steder. En
slik omlegging vil gi plantelivet en mulighet til reetablering

'a
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Vdtmarkas form er en gronn oy i nord-sor retning.
Buffirsonene er dkrene, fiellskrentene, skogp.oltene
og myromrddene. Den langstrakte gronne koruidoren
vi har fra vunnet over Bogerudmyrene, Rustudfeltet
og inn i Murku binder sammen gronne oyer. Det gjor
det mulig for dyr og plunter bdde d spre seg og d
vundre.

der slitasjen i dag er stor. Dette gir muligheter for et enda
mer varierl planteliv og et vakrere omride. Uten forandring
av turveitras6ene vil vi forlsette 6 forbruke omridet.

Okologiske prinsipper

Veilederens prinsipper er baserl pA kunnskap om plante- og
dyrelivets krav til sine leveomrider, og representerer en
komprimert fremstil l ing av et omfattende fagtema.
Prinsippene kan benyttes ved arealplanlegging, skjotsel,
bevaring, nyetablering og restaurering av gronne omr6der.

Gronne oyer

En "gronn sy" er et bilde pi et avgrenset omride med
vegetasjon. Pd 1 960ta11et ble teorien om gronne oyer utviklet.
Den omhandler variasjon i antall plante- og dyrearter pd
grsnne byer.av ulik form, storrelse og innbyrdes avstand. I
korte trekk sier teorien at - jo slbrre sya er og jo korlere
avstand til andre oyer eller "fastlandet", jo flere arter kan
leve der. Noen eksempler pi gronne oyer i byen er en park,
et friomride, en blomstereng eller et stort gammelt tre.

For at gronne oyer skal fi best mulige vilkdr har bide form,
storrelse, avstand og buffersone betydning. For Ostensjo-
vannets del kan vi legge til at vitmarkas form er en grsnn sy
i nord-syd retning, en bestemt storrelse og en viss avstand til
andre gronne oyer. For eksempel forflytter hvitkinngjess fra
Ostensjovannet seg ofte til andre "gronne ayer" i Oslo, slik
som Frognerparken, grontomridene ved Valle-Hovin eller
Frongerk i len.

Et annet eksempel er at bebyggelsen har gjort avstanden ti ' l
marka stor for f. eks.den lille toppmeisen som var vanlig ved
Ostensjovannet tidligere. Arten ndr sjelden ut til "oya"
Ostensjovannet fra "fastlandet" Ostmarka.

NAr det glelder buffersone s6 er det viktig 6 ha en gronn sone
som beskyt ter  levestedene i  k jernen,  dvs.  v6tmarka.
Buffersonen beskytter planter og dyr mot forstyrrelser og
forringelse av levestedene deres. I v6r sammenheng dreier

det seg bl.a. om ikrene pi Ostensjo og Abildso, idretts-
plassene, skogholtene og myromridene.

Korridorer

En korridor er et grsnt, sammenhengende og langstrakt
omride med vegetasjon. I byen kan gronne korridorer vere
elver, bekker, turveier m.m. Gronne korridorer pd kryss og
tvers bidrar t i l  at dyr og planter kan spre seg mellom
levesteder og bevege seg mellom for eksempel beite- og
hvileomr6der. I Oslo utgjor naturen langs vassdragene de
viktigste grsnne korridorene. Det er viktig 6 opprettholde og
gjenskape nettverk av grsnne korridorer.

Korridorer som er tett sammensatt av mange grgnne gyet

kan fungere som et nettverk for spredning og vandring av
dyre- og plantearter. En sammenhengende korridor er alltid
bedre enn en oppstykket korridor. En grontkorridor med 30
meters bredde er sannsynligvis tilstrekkelig for 6 dekke
behovene til de vanligste plante- og dyreafiene. Korridorer
med vesentlig storre bredde dekker behovet for skjul og mat
til enda flere dyre- og fuglearter.

Gronne korridorer kan binde sammen gronne oyer i et
nettverk av vegetasjon. I et nettverk har dyr og planter bedre
mulighet til 5 spre seg og vandre, enn om de lerzde isolert pA
en gronn oy. Et velutviklet nettverk oker muligheten for et
stort biologisk mangfold. Samtidig bidrar;nettverket til i
redusere laren lor at afier dsr ut.

Skal vi hente eksempler fra virt omrSde, er det mest
nrerliggende 6 trekke frem den langstrakte konidoren vi har
fra vannet, over Bogerudmyrene, Rustadfeltet, forbi Rustad
skole, Skullerud og inn i Marka. Korridorer har vi ogsi langs
bekkene, s6 lenge de ikke er lagt i rar.

For 6 komme tilbake til eksemplet toppmeisen, kunne kanskje
denne nidd Ostensjoomr6det oftere dersom korridoren var
mer beplantet med f. eks fuiutrrer.

Innenfor Ostensjoomr,frdet Miljopurk jinnes bdde
dyrket mark, sump, skog og dpent berg som ulle bidrur
til d skupe det'store biologiske mandoldet i og ved
Ostensjovannet. Lanclskupsmosaikken er stor i forhold
til milj op urken s sts r r els e.

Landskapsmosaikk

Et variert landskap er alltid positivt for det biologiske
mangfoldet. Variasjon er nokkelen til et stort mangfold av
bide dyr og planter. I landskapet kan det vrere variasjon
mellom granne oyer (for eksempel skogkledde omrider,
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enger, vitmarker, parker) og korridorer (for eksempel
grontdrag langs elver og bekker). Det kan ogsd vrere variasjon
mellom naturtypene, deres innhold, storrelse og alder,
lokalklima og terrengforhold.

I denne sammenheng er biomangfold, kantsone, bredde og
utforming av stor betydning. Et mangfold av biotoper er
grunnleggende for 6 bevare og utvikle dyre- og plantelivet.
En kantsone danner overgangen mellom ulike biotoper. Og
en variert kantsone med gradvis okning i sj iktning og
lystilgang gir mange ulike levesteder.

Innenfor Ostensjoomr6det Miljopark finnes b6de dyrket mark,
sump, plener, bekkel skog og 6pent berg, som alle bidrar til
5 skape det store biologiske mangfoldet i og ved Ostensjo-
vannet. Landskapsmosaikken er stor i forhold til miljoparkens
storrelse. Kantsonene mot vannet har pA enkelte steder blitt
pifort store erosjonsskader, noe som de to-tre siste 6rene er
forsskt rettet opp gjennom rehabiliteringsprosjckter pi de
mest utsatte stedene.

Rett sor for Ostensjo gdrcl stdr noen store eiketrren
Dyr,fugler og insekterfinner skjal, nwing, reirplasser
og ynglesteder i trw, mens sopp, moser og lav kun
leve pd og i treet.

Trrer og busker

Flersjiktet vegetasjon gir flere levesteder og bedre skjul for
dyr og fugler, sammenliknet med vegetasjon som bare har
ett eller to sjikt. Fuglene kan brukes som eksempel pi hvordan
arter har behov for ulike sjikt. Noen arter hekker pi bakken,
mens andre hekker i busker og trrer. Jo flere sjikt vegetasjonen
har, dess flere ulike fuglearter finner en egnet hekkeplass.

Dyr, fugler og insekter finner skjul, nrering, reirplasser og
ynglesteder i trrer, mens sopp, moser og lav kan leve pA og i
treet. Forskjellige treslag gir ulike levesteder for de ulike
plante- og dyreartene. Variasjon i treslag er derfor en viktig
nokkel til et stor biologisk mangfold. Lsvtraer er alltid positivt
for det biologiske mangfoldet. Edellsvtrrer (for eksempelalm,
ask, eik og lonn) og rikbarkstrrer (for eksempel osp) gir
levesteder til flere arter enn bartrrerne.

Store, gamle trrr - livslopstrrer
- er veldig verdifulle og viktige 6 bevare. De utgjor i seg
selv et eget lite okosystem.Lavtrer, spesielt edellovtrrer, kan
danne levesteder for mange ulike ar1er. Gamle tr&r rommer
levesteder som har vert stabile over tid. For moser os lav

For Ostensjsomrddet Miljopark er det yitmarks-

omrddet med innsjoen og bekkene som utgjor den
viktig ste lun d- s kup s kv aliteten.

som vokser langsomt er disse trrerne meget viktiee . Trar i
siste livsfase, spesielt hule tr&r, kan gi hekke- og ynelcplasser
for fugler og flaggermus, og levesteder for sjeldne insekter.
sopp og lar'.

Stiende og liggende dsdt trevirke huser nedbrytere av ulike
arter av insekter, sopp, moser, lav, bakterier og rnikro-
organismer. Disse sorger for ulike stadier i nedbrvtnin-es-
prosessen. Dode og hule trrer i grove dimensjoner har ofte
det stsrste arlsmangfoldet. Mange fuglearter er ar,hen-qige
av dsdt trevirke og hule trrer i forbindelse med hekking og
nreringssok. Det er viktig 6 beholde det dode trevirke pA stedet
slik at det fortsatt kan fungere som levesteder for sopp,
insekter og dyr.

Trrer og busker betyr mye for omrAdet rundt Ostensjovannet.
Det er forsokt utnyttet helt bevisst 6 la dodt trevirke bli
liggende 6 ritne. Langs turveiene kan man her og der se en
trestamme ligge henslengt, men med god grunn. Almedalen
er et omride med mye dsdt trevirke samtidig som det er rikt
pi edellovtrrer. Pi tunet ved Abildso gird er det flere store
gamle lavtrrl, vesentlig ask og lonn. Rett sor for Ostensjo
gird har vel de fleste lagt merke til de store eiketrrerne. Rundt
vannet er det godt med selje med innsalg av bjerk som gir
god beskyttelse for hekkende fugler.

Vann

Innsjoer, elver, bekker, tjem, dammer og pytter er viktige
kvaliteter i landskapet. Insektsproduksjonen i slike miljoer
er ofte stor. Insekter gir nrering til mange dyre- og fuglearter
knyttet til bide vannet og vegetasjonen omkring.

Overgangssonen mellom vann og land er spesielt viktig. Der
er det godt skjul og nrering for pattedyr og fugl. Selv smi
dammer og p14ter som i tsrre sommere er uten vann, er viktige
innslag i naturen. Mange insekter og amfibier er tilpasset en
variasjon rnellom tafi og fuktig miljo.

Saltvann - i sjoomrider varierer plante- og dyrelivet mye
fordi de ulike artene er t i lpasset ulike temperaturer,
grunnforhold, dybdeq saltinnhold m.m. Gruntvannsomrider
er spesielt verdifulle for fugleq karplanter, alger, fisk og
virvellose dyr. For Ostensjoomridet Miljopark er det
v6tmarksomr6det med innsjoen og bekkene som utgjor den
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Noe av drsuken til at hageplanter fdr bre seg blant

stedegne planter er damping av hageuufull. Det er en

stor misforstdelse at dette er jordforbedring. Her md

hver enkelt hageeier forstd sitt ensvsn

viktigste landskapskvaliteten. Insektsundersskelsen som ble
gjennomfort for noen 6t siden registrerte om lag 2000
forskjellige innsekter. Flere av disse var nye for vitenskapen
i tillegg til at blomsterfTaen Ortonevra erythrogona har sin
storste bestand i global sammenheng pi slttteenga ved Sjoli.
Oppsalskrenten mi ogsi nevnes som en rik insektsbiotop.
Overgangssonen mellom vann og landhar for Ostensjovannet
vart utsatt for press i det vitmarksomridet er redusert i lopet
av de senere 6r. (Se ogsi den tidligere omtalte problematikken
vedr. turveiene.) Takler vi disse utfordringene, kan vi greie 6
overlevere Ostensjoomridet i bedre stand til v6re etter
kommere. Det er vert mel.

Stedegne planter og dyr

De stedegne dyre-  og p lantear tene har  t i lpasset  seg
miljoforholdene over lang tid. Nir nye arter sprer seg inn i
en biotop kan det fsre til store endringer i samspillet mellom
arlene i biotopen. I enkelte tilfeller kan de fremmede artene
forhenge de stedegne. Det er derfor spesielt viktig at man
bare planter naturlige arter der det finnes verdifulle naturtyper
eller i randsonen til slike miljoer. Tilsvarende bsr man ved
nyetablering av biotoper etterligne den naturlige arlssam-
mensetningen som man finner i liknende leveomrider i
tnrmilloet. For 6 bevare mangfoldet i naturen har Norge

forpliktet seg til "s6 trangt det er mulig og hensiktsmessig 6
hindre innfaring av, kontrollere og utrydde fremmede arter
som kan true okosystemer, habitater eller arter" (Kon-
vensjonen om biologisk mangfold 1992). Det er derfor viktig
at vi ogs6 i skjotsel og drift av grontomrider bidrar til 6
bekjempe konkurransesterke fremmede arter.

Almedalen er nevnt ved flere anledninger som en biotop med
rsdlistede plantearter. Edelgranene har ni begynt 6 froe seg
kraftig med det resultat at hundrevis av smi edelgranplanter
har dukket opp som undervegetasjon. Derfor er fem-seks av
de store edelgranene nA rundbarket slik at de om kort tid vil
ds ut. Dersom dette tiltaket ikke hadde vefi satt i verk ville
det ikke g6tt lang tid fsr de stedegne plantene ble skygget ut
av de nye edelgranene som vokser opp. Edelgran er en innfsrt
art som ikke hsrer hjemme i norsk natur. Et annet eksempel
er kandagullris som sommeren 2003 nrermest tok overhdnd
flere steder rundt vannet. Planten er stor, dominerende og i
riktig sammenheng vakker, men kveler en del stedegne
planter. Tiltak med 6 begrense utbredelsen ble satt i gang.

. Kanadagullris er en plante som er innfsrt til Norge som
hageplante, men som senere har spredd seg i naturen.

Et tredje eksempel finner vi sydvest for vadejhammen. Her
ble det for en del 6r tilbake dumpet hagepla4ter. I dag danner
disse en "skog" mot vitmarka der nafur-lig vegetasjon er
fullstendig utradert.

Hageeierens ansvar

Noe av irsaken til at hageplanter fir bre seg blant stedegne
planter er dumping av hageavfall. Det er sredig pi vestsiden
av Astensjaveien og vest for Bogerudveien vi finner slike
avfallshauger. Det er derfor en stor misforstielse at dette er
jordforbedring eller tilfsrsel av neringsstoffer ved at
hagerester fir ligge 5 kompostere tett inntil natuneservatet.
Her mi hver enkelt hageeier forsti sitt ansvar.

Kilde: Artlld<elen baserer seg pi heftet "Biologiskmangfold
: fra teori tit handling" "utgitt av Friluftsetaten i 2003.
Eksemplene fra Ostensjovannet, dersom de ikke er tatt med
i heftet, er valgt ut av Finn Gulbrandsen og Leif-Dan
Birkemoe.

Rydding i brenneriruinene

Pensjonistgruppu hur i host ryddet oppslag fru rotskudd rundt
graufeltet pd Tullberget og i brenneriruinene. Det er srerlig ospens
rotskudd som vokser raskt. Det er bure et pur-tre dr siden det ble
ryddet kraftig opp, men tiden vur nd inne til en ny runde. Her ser
vi Hsns Englund svinge oksen i brenneriruinene.
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Toppdykkere ved @stensjovan net
Toppdykkefne som holdt til ved vannet isommer viste seg.nrermere bredden enn vanlig, til stor
glede for publikum. Foreldrene tok ofte"ungene pfl ryggen, og fisk stod hoyt pfl menyen.Topp-
dykkeren hekker vanligvis i sjoer med peskyttende takrsr eller annen vegetasjon. Reiret er en
stor flytende tue. Trekker til flpent vann, hovedsakelig i Vest-Europa. Hodetoppene er nedfelt nflr
fuglen er forstyrret, men reiseso spres ut og ristes under parringslekens hoderistingsfase. Mindre
ofte sees spillets hoydepunkt, pingvindansen, nflr paret bryst mot bryst reiser kroppene opp av
vannet. Kilde: Gyldendals store fugleguide. Foto: Paul Fekjrer.


