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Leder:

Qlstensiovannet
for folk, dyr og planter

Bru over Bogerudmyra og jete deler nnnet i to. Bogerudmyra - fra myr og sump
til friluftseldorado. Bade- og svommemuligheter midt pi %nnet, sportsfiske fra
Bekkasinmyra og kano og kajakkanlegg i nordenden. Sydenden avsatttil fugler og
planter.

Sperret du oynene opp? Dette er ikke fleip, men virkelige planer for omridet pi
60-tallet Avisene bugnetav @stensioplaner - velmenende - kanskie forsvarlige ut
fra den tids kunnskap, men faglig forkastelige i dag.

Deler av disse planene er giennomforg og de gronne monotone plenene er et av
resultatene. Like fullt er @stensioomridet si livskraftig at det strutterav mangfold.
Mangfoldetgjor detspennende igi tur rundtvirt nye naturreservae En tur eraldri
lik en annen.

I mange storbyer ville slike omrider blitt bygget ut Men argjerrige idealister har
slltt tjl pi rett tidspunkt og arbeidet for benaring. Osdandske Naturvernforening
har arbeidet a 70 ir for i fi vernet @stensiowannet "Representantskapet for
@stensjoplanen" (empet for omridet pi 60-tallet I dag er @W pidriveren i
vernearbeidet.

Kun vannspeiletogvitmarkaerblittr.,eservat lmidlertid mistaten i en storbysom
Odo ogpi legge sin hind over de tjl ni ikke-vernede delene av s(otselsplanomridec
A f[ d dette er neste mil. Venneforeningen onsker at @stensjobyens befolkning
skal vere delaktig i i rehabilitere ohrider Dette vil bringe tilbake et enda mer
variert plante- og fugleliv som igjen farer til flere opplevelsesrike turer rundt
vannet

Takk for at du blir med @W mot ir 2000 i arbeidetfor et helhetlig og statJig vernet
@stensjoomride!

God tur rundt vannet - og husk kikkert!

De beste hilsener fra

Etter droye fire &r som leder ov,Astensjovonnets Yenner horEriksogt
talckfor seg i styret Som bevis pd innsctsen i foreningen, ble han
tifdelt Soth onoprisen pd &nmatet. Av Abildsa Uons hor Erikfdtt pris
prinnsctse n for lokalmiljoet. Hele styret ansker hom lyltke til videre.

I
L - .t L/n/n_



Medspil lere pi QtYY-laget
Et helt fotbollag smiler trostig mot kamera i et fite lokale i

Oppsol terossehus. Loget spiller utenfor ordinart seriesystem' men er

det eneste med nesten full oppslutning fra hele Ostensiobyen. Det er

styreoktiyistene gjennom fem &r i Ostensiavonnets Venner som er

sornlet for & giare en srnufe stos p& seg sial.
Av Alf Skieseth

Det er et stags dobbelt iubileum for vlr fetles forening denne

vinteren, og vi snakker ikke om de store tall eller den helt

store historiens sus: @stensjovannets Venner runder fem ir

som fullbefaren organisasion, mens det er l0 lr siden de

fsr*e forsak pt i bygge boliger pt Abildso glrd ble slltt

tilbake farste gangen.

PA. de tider fant de hverandre, her og der og pi kryss og wers

i@stensjobyen, defleste av-dem som den dag i dag er @Ws
"harde (erne". Skjont $hard" er ikke det mesttreffende ord

pl denne sammensatce skare av naturyernere, kulturvernere,

landskapsvernere, miliovernere og ikke minst vernere av den

sunne fornuft. "Seig" er bedre. "Tilmodig". "Sta". "Sakkyndigl'.

En rekke fortreffelige egenskaper for en folkelig organisasjon

i disse ulvetider, som har giort @W til en sikah pressgruPPe

som virkelig kan vise til resultater i sin noksi korte levetid-

-Tja, sier Finn GULBMNDSEN sindig - en uslitelig lerer og

aktivist og sannsynligvis livsvarig styremedlem fra Oppsal og

leverandor av innlegg, utredninger og argumentsamlinger.

-'Jeg for min del begnner e bli litt trofrav stadig t fl ros av

de som styrer for engasiement og kompetanse og det ene

med det andre, mens lite virkelig s(er med de sakene vi

kiemper for. Noen ganger kan en fl folelsen av en "kvelende

velvilje" fra myndighetene' mens de overlater til vlr forening

i utrede og forfekte de sakene som myndighetene tross alt

bar ha ansvar for.

-Det er ikke lett i jobbe mot storsamfunnet, bemerker: Erik

DAMSGAARD - for den opplyste allmennhet selve .Herr "

@stensjovannet, etter i ha vart foreningens leder siden deh :

aktivister til I smile og nikke pi det kraftigste - harfotografen,
musikeren og den noe uforutsigbare livskunstneren
Damsgaard unektelig utgiort bide maktens og kunnskapens
sentrum i @W i alle disse fua, og det har kanskie ikke alltid
vart si lett for andre i slippe til?

Bak enhver vellykket mann stir som kient minst en forbauset
kvinne, men pidette treffet med nye oggamle styremedlemmer
er det plent umulig i ft pi bane selv det minste kritiske ymt
om Erikog Finn, eller om @W som sidan for den saks skyld.
Tvertimot synges de rene lovsanger om den kombinasjon av

klokt og kompetanse og knallhardt arbeid som de nevnte
herrer har stitt for, og som har giort @W 6l en aktet og
stedvis fryktet organisasion.

Men det er i @YY som i enhver framggngsrik virksomhet:

Jenter ml til, og her er simenn jenter iheng.Jenter stlr bide

foran og bak, jenter i alle aldre og med alskens erfaring og

bakgrunn - selve hemmeligheten ved tverrpolit iske
grasrotbevegelser med vind i seilene.

Mot for eksempel Marianne @STBYE og Gerd HANSEN,
mor og datter bosatt i samme hus pi Abildso. Gerd har hand

om foreningens okonomi som kasserer, mens Marianne
sarger for bide Sothonas praktiske liv og foreningens ikke
ubetydelige sekretariatsarbeid administrert pi en snipp av

stuebordec

-Jeg er ikke av de som sprudler av ideer, men jegforer bokene

rikig. Det skal ogsi giores, sier Gerd pii kontant maner, og

deter unektelig etpoeng Hun gir ingen stotte til intervjuerens
ledende sporsmll om ikke kontingenten er latterlig lav, men

viser til at til og med en
hund er  b lant  hus-
standsmedlemmene, til
fem kroner lret i med-
lemsavgift"

Marianne er et organi-
sasionstalent og en
sliter, og hun advarer
bestemt moti sli segtil
ro pi laurbarbladene i
den tro at vern av
@stensjovannet ni er i
boks - slik man jevnlig
kan fi inntrykk av i
massemedier mindre
innsiktsfulle enn Sot-

hona.

-Vi har pi disse fi ira
vart ikonakt med tre

formelle start i 1988
og leverandr, 

"" "nusannsynl ig mengde
intervjuer, innspill og
utspi l l  s i  ikke en
kommunal eller statlig
myndighet har fitt et
ayeblikks pusterom i
alle disse irene. Dams-
gaard gikkav som leder
pairsmotet I 5. februar,
men ingen byrikrat eller
utbygger bor glede seg
for tidlig av den grunn.

Sammen med Gul -
brandsen og den ut-
flyttede Manglerud-
kapellan @yvind
Maland - hvisgodenavn
og rykte fir alle @W-
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Sttiende fro venstre: Grete, Per, Gtro, Liv, Rondi, Tor og Inger Johanne-
Sittende fro venstre: Selmo, C*rd, Finn, fuik og Morionne.



byrid og tre retjerinter, og slitt ut fire saksbehandlere hos
Fy'kesmannen. Saken er kompliserg selv om den folelsesmessig
er enkel, og det har flere ganger vart nar ved at opinionen
har sovnet i den tro at saken ni er avgjort til @stensjovannets
beste. Der har foreningen spilt en stor rolle, ved I folge med
og aldri ta noe for gitt og aldri la politikere fL fred far
nodvendige avklaringer har kommet, sier hun.

-Det mest imponerende ved @stensjovannets Venner, sier
Randi AUNE fra Ulsrud med ettertrykk er at mannfolka her
holder ut si lenge.

Hun har erfaring for at det er kvinnfolka som holder lengst
08 som fir utrettet mest i denne typen aksjoner, rpen her er
det hold ogsi i karfolka, sier hun. Randi kaller segen typisk
fotsoldat, som gar pi dorer, stir pi stand, deler ut lspesedler,
samler inn underskrifter og penger, og som har spesiellglede
av de irlige Minna Wetlesen-markeringene. Hun har tidligere
sittet i st)rret, og er blitt del av det varme sosiale fellesskapet
som @W-giengen ogsi har uwiklet seg imellom.

Samme budskap og erfaring har Liv BACKERfTa Godlia, som
i moden alder har vert blant de praktiske arbeidsjern i flere
ir.

-Det er en artig sak i jobbe for, en sak som opptar de fleste
i omridet virt. Vi kunne nok gjort enda mer for i fi flere
medlemmer. Men foreningen hargjort en enestiende innsats
for i heve opplysningsniviet- Selv er jeg mest opptatt av i
besky'tte omridetav hensyn til de slekter som kommer etter
meg. Og det er moro i se hvordan folk strsmmer til
@stensjovannet for turer og naturopplevelser fra store deler
av @stlandet, sier Liv, som selv (enner flere slike besskende.

Mange i @stensjobyen (enner IngerJohanne ARNESEN fra
Oppsal, som pleier i ha et stort antall jern i ilden. Ni er hun
ute av @Ws styre, men ikke av stell, og lngerJohanne er blant
disse som satte snsballen i gang i 1983.

-Da var boligbygging pi Abildso atskillig nermere enn mange
er klar over i dag. Saken var allerede passert Bygningsrideg
for et kraftig, men noksi tilfeldig organisertfolkelig press fikk
planene utsatt Det s(edde blant annet ved opprop ,og
skriving i avisene, og slik ble vi (ent med hverandre, vi som
senere satte i gang @stensjovannets Venner som fast forening,
sier hun.

Grete ZAHL, ogsi Oppsal, faller inn idetglade kor. Hun kom
tilfeldig i kontakt med @W som fotograf i lokalavisa Oslo 6,
og er ni en av foreningens "husfotografer", selvsagt ved siden
av tidligere formann Damsgaard. Hun legger vekt pi @Ws
resultater og solide rykte som folkeopplyser.

-Folk i omridet har vent seg til at det er foreninga. som stir
for det som blir presentert av informasjon, oppslag og alle
typer folkeopplysning som har med vannet i.,gjore.
Forventningene til offentlige myndigheter virker ikkei store
mot krava som stilles til foreningen: Hvorfor har dere ikke
sattfra om det eller det, sierfolk til meg. Strevsomti leve gpp
til, men artig, sier hun.

Vi bauter oss fram til Ungdommens Alibi i den noksi voksne
forsamlingen, og moter Guro AANDAHL (19), utsehdt
medarbeider fra Natur og Ungdom og bosatt pi Luwann. I
Natur og Ungdom er hun vararepresentant til sentralstyreL

-J eg motte folkafra OW underaksjonene mot Bryn storsenter.
Vi klarte ikke istanse sentreg men kampen for @stensjovannet

ser ut til i ha bedre muligheter, sier hun. Guro bemerker
likevel at @stensiovannets Venner ikke utmerker seg med
virksomheter med sarlig appell til ungdom.

-Skolebarn og ungdom i omridet er generelt fullt pl linle med
det @W stir for, men de farreste finner grunn til i engasjere
seg aktiw i arbeidetJeg har inntrykk av atjo narmere folk bor
@stensjovanneg jo mertar deforgitt at omridet kommertil
i ligge der slik det alltid har giort for all framtid, sier hun.

Ogsi under gjennomsnittsalder, og med en dialek langt fra
@stensjobyen, er Selma M. MONSEN. Da vi spor om M. stir
for Mor, sier hun at den har hun ALDRI hartfar. Selma er fra
Alta, men har ni bodd pi Boler i l0 ir. Hun har ved hfelp av
et ubegripelig handlag med datarnaskiner og en ukuelig
tilmodighet mye av aren for at de utgaver av Sothona som
redaksjonen hittil har presterg har kommet i forblsffende
god orden ut til medlemmene.

-'Jeg har engasiert meg mer og mer i saken, fordi jeg vil
bekjempe ideen om atall materiell uwiklingbetyr"framskritt".
Det blir for eksempel ikke noe framskritt av i odelegge
@stensjaomridet Her gielder det i beslgtte noe som ikke
kan repareres seinere, sier Selma.

Mens vi snakker oss fra den ene til den andre av disse utallige
driftige damene, tar etpar voksne karer til i kremte aldri ii
lite bak handbaken. En av dem, Per MATHISEN fra Abildss,
gar til det skritt i improvisere lekre liper pi et medbrakt
trekkspill for i tiltrekke seg velfortjent oppmerksomhet. For
er Selma M. Monsen @Ws ukronede desktop-dronning, er
Per Mathisen uten konkurranse foreningens Calle Jularbo.

-Den eneste som har spilt duett med stokkanda erformodentlig
undertegnede, sier han nir han omsider kommer til orde.
Det s(edde ved et av foreningens mange arrangement nar
vannet der Per har gledet folk og fugl med sia trekkspill.

Per har bodd pi Abildso i hele sitt liv, og var ogsi med i den
gjengen som allerede tidlig pi 198O-tallet fant hverandre for
i berge natur og milja i naromridet. Han trekker fram det
stadig synligere forfallet pi Abildso gird som en spesiell
begrunnelse for sitt eget engasjement, som senere har

"uwiklet seg Han er ved godt mot pi @stensjavannets vegne,
og mener at AW runder ir i sardeles god forfatning.

Og se om vi ikke pi tampen moter en bergenser i vennefl okken,
riktitnok grundig udVtteg men ToTJACOBSENS grunndialekt
lar seg ikke si lett giemme bort. Han har ellers bodd i Oslo
i 40 5r, og holder hus pi Nordstrand. Han kom med i
foreningen i 1989, og ble med i styret i for.

-Jeg er en god, gammeldags naturyenn. Jeg pleide i oppsoke
Ostensiovannet ialle ir, forst ogfremst pigrunn avfuglelivet,
og slik kom jeg borti disse rare menneskene, sier han og
kikker seg rundt.

-Mye er giorg men mye er ogsi ugjort, og tiden er ikke inne
til i slappe ayj Venner av @stensjovannet mi regne med i
holde seg i alarmberedskap i mange irframover, sierJacobsen
vennlig, men bestemt.

Erik Damsgaard har holdt seg tilnermet i bakgrunnen i uvanlig
grad under virt vesle multimedieshow, men skal til gjengield
fisiste ordetsom en hilsenfra Sothonapifallrepet som Store
Leder.

Fortsettelse side 29



Anne Ma rgrethe Ylskleby
Denne ortikkelen hondler om Hookon Tyeters dotterdatter.

Tyeters ettert<ommere hor stor are for at Ostensio g&rd fortsott
er en ontikvarisk pede

Tidlig i februar var ieg si
heldig i fi sitte og sPorre
Anne Margrethe Mokleby ut
om hennes liv. Lite aner en alt
det spennende en "gammel
dame" har vart med pi i
tiden for hun ble "gammel".

Hvem er Anne Margrethe
Mokleby spor du! Hqn er 4.
generasion i hennes familie
som bor pi og eier @stcnsio
gird. Hennes oldefar, Halvor
Haagensson Tveter, kiopte Ssndre @stensio glrd fra

JargenYoungs arving i 1838.

Hafvor Tveter var tadt l. ianuar | 807 pt Tveter glrd i

Asker'. 2Tirgammel ble han gift med Nikoline Holtsmark

fra nabogirden. | 1838 flyttet ekteparet til Sondre

@stensiogirrd.2. januar l844fikk Halvorog Nikoline en

sonn - Haakon. Gutten ble oppdratt og utdannet til
jordbruker. Fra l960til 1863 praktiserte han hiemme pi

girden samtidig som han tok undervisning i hagebruk og

larte seg bokholderi og engelsk Fra 1863 til 1865 gikk

han pi Lindbrukshoyskolen iAs hvor han fikken meget

god eksamen.

| 1867 ble den 23 ir gamle Haakon Tveter ansatt som

folvalter pi Bygdo Kongsgird. Der arbeidet han ihntil
juni | 875. Da var hans far Halvor blitt gammel og syk og

Haakon fikk overdratt girden fra sin far. Halvor Tveter

dsde I l. septcmber 1875. Noe av detforste Haakon

giorde med girden ettersin fars dod narl bygge detrode

sabburet som stir inntjl Valborgs vei pi Nordre @stensio

gird. Oppe pitaketserviirstallet 1875. Haakon Tveter

var ordfarer iAkerfra 188 | til 1889 ogviseordfarertra

1905 til 1907. Han satt pi Stortinget for Hoyre og

Akershus Amt fra 1889 til 189l.

Haakon og hans kone Agnes fikk 6 dotre. De het

Borghild, Haldis, Agnes, Dagny, Valborg og Aagot

Dagny dode bare et par og tyve ir gammel. Agnes giftet

seg med Simon Smith i 1903 og paret flyttet mye rundt,

omkring i landet Haldis, Borghild, Valborg og Aagot ble

boende p& Nordre Ostensio. De 4 sostrene forble ugifte

og fordelte oppgavene pi girden mellom seg.

Simon Smith varoffiser og bergingenior. Agnes og Simon

fikk 5 barn. Dagny blefoti 1905. Se kom Haakon, Didev

og Agnes med ca. 2 irs mellomrom. Da Agnes var 9 ir
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Min Astensjovann

HaokonTvaerc dstre,
Borghild, Holdis, Agna, Dogny, Volborg og Aagot

- i 1920 - fikk familien enda
en jente - Anne Margrethe.

Lille Anne Margrethe ble en
meget bereist ung dame.
Hun var fadt p5, Kongsberg
og flyttet til Ostensio gard 2
ir  gammel.  Der bodde
famlien til hun var 7 ir. (Hun
gikk I irpi @stensio skole.)
Familien flyttet til Harsad.
Der bodde de i 2 ir. Sa gikk
veien til Bogen der Simon
for forsvarit og samtidigSmith hadde sitt kontor

arbeidet med ierngruvene. 4 lr etter var ikke gruvene
driwerdige lenger, og familien flyaet tilbake til Harstad,

Da Anne Margrethe var 15 ir gikk hennes far av i
forsvaret pi redusert lonn, og familien flyttet tilbake til
@stensio girrd. Men Anne Margrethe hadde vendt seg til
et "omflakkende" liv og holdt seg ikke i ro pi @stensio.
Hun tok artium pi Akers Kommunale Gymnas i
Pilestredec

Etter artium var Anne Margrethe litt lei studier og ville
gierne gjore noe mer praktisk Hennes tants Valborg var
husstellarer og sensor ved Rosenvilde Husmorskole i
Sandvika. Anne Margrethe ble med sin tante en dag
Valborg skulle vare sensor. Hun fortellen

"Si satte vi oss ned. Fsrst kom det en bolle med suppe
- og jeg var sulte n - hadde ve rt i byen tidligere pi dagen.

Jeg oste en stor porsjon suppe. De andre tok bitt€ lit€
grann. Si kom deten porsion suppetil, og kans(e enda
en. Da det kom til kylling og rype og sint noe - da var
jeg mett"

Selv om hun ikke orket smake all maten den dagen,
mitte turen ha gitt henne mersmak Hun begynte pi
skolen og delte rom med 2 islandske ienter og en
prestedatr€r fra Trondhjem. Kontakten med disse har
hun hol<lt vedlike, men ni er det kun den ene av de
islandske ientene som fortsatt lever.

Husmorskolen varte i I ir. Detvarvariert undervisning
og endelkulturelle innslag. Skolen hadde etspedbarnhiem
i 2. easie hvor ientcne fikk praksis i spedbarnstell. Her
varAnne Margretlre den 9. april 1940. Mange av elevene
reiste hiem - og f[ var igien til i ta seg av barna. Det var
ofte flyalarmer, og ientene mltte lope ned i kielleren



med de smi. Tilslutt ble det innredet soverom til barna
i kielleren.

Etter h usmorskolen tok An ne Margrethe et kontorkurs
i et halvt ir og tok forberedende. Si fulgte en
praksisperiode pi et halvt ir pi en prestegird pi
Hadeland. | 1942 begynte hun pl Statens Larerskole i
Husstell pi Sabekk og etter to ir der var hun ferdig
utdan net h usstellarerin ne.

Bl indeskolen I L hadde behov for en h usstel lererin ne, og
Anne MargretJre fikk tilbud om plassen. Det ble en
"ilddip" for den unge damen. Hun skulle vikariere for
en larer som ventet barn, og de to skulle overlappe i ca.
I mined. Men damen ble sykidetAnne Margrethe skulle
begynne pi skolen, og det ble ingen oppleringstid pi
henne.

Vikariatet varte i ett og et hdw ir. Anne Margrethe
hadde mange plikter - noen ikke like morsomme som
andre. Dastillingen ble lystutsokte hun ikke, men reiste
til Landbrukshoyskolen piAs - ihennes morfarsfotspor
- og studerte kjemiog ernaringslere.

Ni var krigen over og Anne Margrethe fikk se et oppstag
om en leir i Finnmark Ungdom fra Norge, Sverige,
Danmark England, Amerika og Finland skulle samles
d6r oppe en sommermflned. Da de skulle reise nedover
om hosf€n, var detflere av delagerne som ble igjen. Det
var ikke noen yrkesskole der oppe, og mange av
leirdeltagerne hadde yrkesutdannelse. De ble igjen og
opprettet en brakkeskole for yrkesutdanning nar
Kvalsund. Her ble Anne Marirethe til jul. En av de andre
overtok hennes jobb, og Anne Margrethe reiste tilbake
til@stlandet

Unge froken Smith hadde en tremenning i England og
fikk lyst til i reise over dit Forst var hun nord for
London i noen mineder, si i Syd-England noen mineder
og si gikk hun pi et kyekercollege i tre mineder. Ddr
studerte hun blandt annet engelsk og religion.

Da hun nar vel hjemme igamlelandec ble hun oppringt
fra Blindeskolen. Damen som hadde overtatt stillingen
etter Anne Margrethe, hadde sluttee De lurte pi om
Anne Margrethe kunne tenke seg i overa. Stillingen nar
forandret, og skolen hadde fitt ny bestyrerinne si Anne
Margrethe lot seg friste.

Noe av det forste hun giorde var i skaffe varmwanns-
beholder til undervisningskiokkenet Hennes far var pi
Spigerverkeg og Anne Margrethe visste at direktor
Schjeldrup av og til ga bidrag til sosiale formil. Dermed
gikk den unge damen pi og overtalte S(eldrup til,t
spandere en oppnaskbenk til skole(okkenet Det neste
mitte vare (oleskap. Anne Margrethe forteller:

"Si tcn kte jeg: Nir det gikk si fint med Skieldru p, fir jbg
fortsette. Og si skrev iegtjl Drammen, til en bedrift som
laget (oleskap der om jeg kunne fl. Det skulle ieg ikke
giort s(onner du. For da fikk ieg korreks, de skrev og
sa at departementet mitte utstyre skolen med sidant

Sa gikk dettil bestyrerinnen, og sifi kk jeg da. Men ieg fikk
kioleskap til slutt - via departementet"

Elevene var i 14- til l6-irs alderen. Noen wr litt eldre.
Noen ymtetsnske om i lare i danse. Anne Margrethe
gikk til major SVae og la frem onsket Det endte med at
elevene hennes fikk gratis danseskoleundervisning. Til
gjengjeld var han en av klassens gjester pi
avslutningsmid{agen.

Det var ikke bfu i ha ansvaret, for husstelloppleringen
av elevene. "N6en si litg og noen var totalblinde. Noen
rrar dyktige ogfl{nke, of noen var litttilbakes€ende. Det
var en veldig bldnding man hadde. Detvar littvanskelig,
serlig nir jeg skulle gi karakterer - det skulle de ha. Man
mltte jo ta litr i forhold til hva de si."

| 1959 giftet Anne Margrethe seg med Bjarne Mokleby.
Han var blittalene med 3 barn etter at hans forste kone,
Ruth, dade av kreft i | | 958. Anne Margrethe hadde vert
venninne av familien i flere ir for Ruth gikk bore Etter
giftemilet ble Huseby Anne Margrethes h;em. Hun ble
stemor til de tre barna - willingene Kristin og John ( | | )
og Helene ( l4). Barna gikk sammen med mange barn av
norsk/engelske foreldre, og Anne Margrethe var jo ikke
Mamma - si hun ble Mammi (mommy pi engelsk).

Bjarne Moklebyvar utdannetiurisr Han ble blind da han
var 8 ir gammel. Familien flyttettil Oslo, der blindeskolen
li, slik at han kunne fi seg en utdannelse. Han fullfsrte
barneskolen pi Blindeskolen, men ide dagervar detikke
videre tilbud spesielt for blinde. Han kom inn pi
middelskolen pi Aars & Voss og tok ogsi gymnas pi den
skolen. Han tok en god eksamen artium, men da var hans
far blitt si gammel at han ikke orket i lese mer for
ssnnen -videre studierville kreveformegetav ham. Men

det var en lektor som hadde sluttet i jobben og henvendt
seg til Blindeforbundet,fordi hun gierne ville lese for en
bfind. Hun leste for Bjarne 2 tjmer hver dag i 4 Lr - og
Bjarne fikk sitt iuridikum.

| 1954 var Biarne blitt bestyrer pi blindeskolen pi
Huseby som var yrkesskole for blinde. Anne Margrethe

Fomilien somleti Etjome ogAnne Morgethe bryllup
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Bevingede pattedyr ved
Qlsten siovannet

Av Per Ofe Syvertsen og Trude Storholm

Flaggermusene er de eneste
flygende pattedyrene. Deres
spesielle utseende og for det
meste stumme (forvire orer)
og tilbaketru kne ti lvarelse har
gjort dem til gjenstand for
mange myter og vrangfore-
stillinger. Faktum er at de
utgior en svartarbrik gru PPe
med nesten 1000 kjente arter
- rundt ll4 av alle pattedyr-
arter. Langt de fleste er insekt-
etere, blant annet gjdlder det
alle de 3O-talls artene som lever i Europa. Flaggermus
fyller en viktig rolle i mange okosystem, sarlig itropene,
hvor mange arcer er sentrale for plantenes pollinering

(bestovning) .

Til tross for atflaggermus finnes over det meste av virt
land har de blitt lite studert i Norge. Vivetderfor lite om

deres levevis her, og utbredelsen tjl de enkelte arter er

bare ibeskjeden grad kardagc I mange europeiske land

er en rekke arter i tilbakegang; i Norden er flaggermus

fortsatt et vanlig syn i sommerkveldene, men status for

de enkelte arter har vi lite kunnskap om. I 1989 ble det

laget en rapport om kunnskaPssatus for Oslo og

Akershus fylker, hvor kjente funn av hver enkelt art

listes opp. Rapporcen nevner ingen funn av flaggermus
i @stensiovan n-omridet

Sommeren 1992 foretok vi noen forelopige under-

sokelser over flattermusfaunaen ved @stensiovannec
Hensikten med denne artikkelen er i informere om

dette arbeidet oB eventuelt komme i kontakt med

personer i lokalmilioet som mltte sitte inne med

ytterligere informasjon. Men la oss forst kort ta for oss

hvilke arter som finnes i Norge.

Det er forelopig med sikkerhet pivist 9 flaggermusarter
i Norge. Nordflaggermus er den vanligste arten; den

finnes i alle landsdeler, men er fitallig i Finnmark

Langoreflattermus er utbredtover mye av lavlandsom-

ridene isor-Norge, og er ogsi rapportertfra Nordland,

men ellers ser det ikke ut til at flaggermus i Virt land

finnes nord for Trondelag. De fleste arter lever,i lav-

landsstrokene pi @sdandet og langs kysten idet minste

nord til Bergen; vannflaggermus og skieggflaggermus er

ogsA funnet i Sogn & Fjordane, mens skimmelfl agt€rmus

forelopig bare er pivist i Oslofiordomridet og langs

kysten til Rogaland. Dvergflaggermus, som er Europas

minste art, er ogsi forst og fremst i finne i de varmere

delene av landet" nord til Hordaland og Miosa.

I

De gjenvarende artene later
alle til 5 vare sjeldne i Norge.
Borsteflaggermus er bare
funnet ved tre anledninger,
alle i Oslo (1874, 196l og
| 968), og bredoreflaggermus
er dokumentert ved fire
anledninger, i Oslo, Akershus
ogBuskerud(1896, l9l  l ,  l9 l3
og 1949) . Branddlagtermus
er med sikkerhet bare pivist
en gang i (Nord-Trondelag),
men har trolig mye videre

utbredelse. Den forveksles lett med skjeggflaggermus,
og de ble tidligere regnet for i vare samme aft.
Storflaggermus og trollflaggermus en raPPortert fra
Norge, men bekreftede funn foreligger forelopig ikke.
Ytterligere et par arler som finnqs:'i Sor-Sverige kan
kanskje ogsl forekomme i Norge.

Vlre undersskelser ved @stensiovannet i 1992 ble
innledet i midten av iuli da vi ble kontaktet av en familie
i Ulsrudveien som hadde en koloni med flaggermus i
taket i sin enebolig. Minst l5 voksne flaggermus hadde
tilhold pi lokaliteten. De kunne telles nir de i skumringen
krop fram fra sine skiulesteder giennom sprekker
innunder takstein og rundt pipa. Ved hielp av
ultralyddetektor kunne vifastsli atdet dreide seg om en
koloni med nordflaggermus. En ultralyddetektor er et
instrument som "horer" fla ggermusenes hoy're Jcvente
lyderog som avgirsignaler som er innenfordetfrekvens-
omrAdet som menneskets ore er byggetfor i hare i. Pi
en skala pi instrumentetavleses hvilken frekvens (kHz)
signaleter pi. Kombinasjonen avfrekvens ogdet horbare
signaf et fra apparatet gjar detmed noe erfaring mulig i
beste m me de f I este n ors ke fl agge rmusarte r i felten, uten
ifange inn dyrene. Flaggermusene i Ulsrudveien tilhsrte
altsi Norges vanligste arg som ogsir er en av de artene
som oftest, pitreffes i bygninger.

Slike kotonier om sommeren bestAr vanligvis bare av
voksne hunner og deres unger. I likhet med andre
pattedyr dier ungene melk fra moren den fsrste tida;
fsrst n6ir de er 3-4 uker gamle begynner de selv i bruke
vingene og i fange insekter. Slike kolonier er derfor
sirbare forforstyrrelser. Hver hunn fir dessuten normalt
bare en unge hvert ir, bg for noen after tar detflere ir
for dyrene blir forplantningsdyktige. Flaggermus er
derfor ikke i stand tili "yngle som mus", som jofirflere
og store ungekull. Det er i grunnen bare navnet de har
felles med gnagerne. Har man kjennskap til en ynglekoloni
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er det best om man lar dyrene vere
i fre der. Dessuten er de fredet!

Flaggermus gjor normalt heller ingen
skade pi bygninger eller innbo; de
gnager ikke ganger og drar ikke inn
himaterialer og lignende utenfra. Hvis
kolonien er stor, og lokaliteten er i
bruk gjennom mange ir, vil det
imidlertid samle seg opp en anselig
mengde lort Om utluftingen pi
stedeter dirlig, kan detderfor oppstA
fukt- og luktproblemer. I de fleste
tilfeller er koloniene smi og til liten
eller ingen sienanse.

Etter husbesoket i Ulsrudveien, som varte fram mot
midnatt, tokvituren ned til @stensjovannetfor I se hva
vi kunne finne der. Vi sjekket omrldene rundt @stensio
gird, og fant at flaggermus var temmelig allrike. Det er
vanskelig I gi noe tall fop hvor mange individer som var
pl insektiakt der denne naf,ca, men det dreide seg klart
om flere titalls individer. Nordfleggermus var den
dominerende arten.

Rundt kl 00.45 fanget detektoren opp signaler som var
svart forskjellige fra nordflaggermusas. De ll lavere i
frekvens, og holdt en langsommere rytme. Til 5 begynne
med minnet de mye om storflaggermusas signaler, som
skal vare noksi karakteristiske.

Det var imidlertid pi dette tidspunkt svart morkt og
umulig lfloye pl dyrel som trolig dessuten floy noksl
hoyt Vi kunne ikke vere sikre pi hva vi hadde funnet,
men det var klart at det ville vare interessant i sjekke
opp lokaliteten en annen natt

Vi var tilbake ved @stensjovannet om nettene flere
ganger i defolgende dager og undersokte etter hvert det
meste av omrAdene nar vannet med detektorr.
Nordflaggermus nar heletiden allrik Ogsl den ubestsmte
arten fra den forste turen fant vi pi nytc minst to
eksemplarer. Dyrene var omtrent jevnstore med
nordflaggermus, men floy atskill ig hoyere; mens
nordflaggermusene for det meste iaktet i hoyde med
toppene av busker og trcr, holdt den andre arten seg
rundt 30-40 m over bakken. Vi lyttet mer til signalene fra
detektoren, og fant at det var flere forhold som ikke
passet med storflaggermus likevel. Dette, sammen med
syns-observasjonene av de iaktende dyrene, fikk oss til
i slutte at det var skimmelflaggermus vi hadde funnet
Denne artens signaler er svartnarierende. Etopptak ble
giog men dette er dessverre si kort at det er vanskelig
pi det grunnlag i si noe definigivt

Skimmelflaggermusa er ikke funnet mange steder i
Norge, men i Oslo synes den i vare relativt tallrik Pi
seinhosten (i oktober - november) kan man hore
hannenes parringsskrik som er sl lavfrekvent at det
menneskelige oret kan oppfatte det uten tekniske

hjelpemidler. Pl den tiden av lret er
skimmelflaggermusa funnet flere
steder i Oslo. En ynglekoloni om
sommeren har vi imidleftid fortsatt
tilgode i registrere for denne arten.

Ett enkelt individ av en tredje art ble
funnet pl en aY turene, en vann-
flaggermus over kanalen i sorenden
av Bogerudmyra. Arten bor vare I
finne flere steder ved @stensjo-
yannet Likeledes er detsannsynlig at
flere andre arter kan vise seg I
forekomme her. Spesieltgjelder dette
langorefl aggermus, dvergfl aggermus

og skjeggflaggermus. Men forelopig stir @stensjovan-
nets flaggermus-liste altsi bare pi tre arter.

Vi er interessert ie komme i kontaktmed personer som
yet noe om f laggermusenes t i lholdssteder ved
@stensjovannet eller andre steder i Oslo-omrldet
Kanskje har du selv en koloni pi loftet! Norsk Zoologisk
Foreningforsoker I kardegge deres utbredelse i Norge,
og i Oslo har endel interessert€ gltt sammen i en egen
flaggermusgruppe. Ta gierne kontakt med en av de
nedennevnte personene.

Kontaktpersoner for Oslo og Akershus flaggermus-
gruppe: Mette Nordseth, tJf.2235 4486. Trude Sarholm,
tlf .6790 848l. Per Ole Syvertsen,df .22l8 0123 (privat)
eller 2285 4586 (arbeid).

PerOle Siverts en er biolog og naturforuaher
med spesiofelt vihbiologi i tropiske strak
Hon er styremedlem i Norck Zoologisk

forening.

Trude Starholm studerer biologi ved

" universitetet og er varamedlem til Norsk

" Ornitologisk forenings londsstyre.

Ex,AGr ll u^
RESEBYRA ,'\-
P E R S O N L I G  S E B V I C E  S I D E N  1 9 6 8

Vi takker alle vlre kunder for stotte i 25 lr
og ser frem til fortsatt godt samarbeide.

' Ring oss eller kom innom.
Ryensvingen l, tlf. 22 67 90 70



Gratulerer!
Fra en boanisk synsvinkel er @stensiovannet viktig
bAde som innsjo/vitmarksomrlde og som kulturland-
skap. I dag trues omridets planteliv av mange faktorer.
Artsmangfoldet er pA vei nedover. De viktigste
enkeltArsakene er overgiodsling med kloakkog endringer
i kulturlandskapet rundt vannet" Skiotselen av omrldet

har i ner fortid blitt lagt opp forst og fremst med det

formil I skape et friomrlde, mens det at en faktisk
foryalter et okosystem og etartsmangfold ikke har blitt
tilstrekkelig vekdagt ellerforstAtt Denne pr4fsisen med
"gronn arkitektur" i stedet for okologisk basert
arealforvaltning, harfortmed seg en rekke svaft uheldige
inngrep, som plfylling av masser, graving av kanaler,
opparbeiding av store plenanlegg og turueier helt ned
mot vannet Dette har bidratt til I forverre situasionen
sterkt, bide ved direkte odeleggelse av opprinnelig
vegetasion og ved forsterkning av de skadelige effektene
av overgiodsling. De som i dag skal forvalte
@stensiovannet, sliter derfor med virkningerav tidligere
tiders heller wilsomme beslutninger og inngrep.

I dagerden vikigste oppgaven ifietlanskapsvernomrlde
som omfatter mest mulig av landskapet rundt vanneL

Det er viktig I fl vernet hele omrldet som den tidligere
s(otselsplanen dekker. I tillegg har vi i NBF foreslitt 5
innlemme Kierkeskauen og torrbakkene ost for
nordenden av vannet Pl lengre sikt forestAr et
moysommelig arbeid med I fierne forurensningskilder
og med e restaurere vegetasionen. Fremmede masser
ml fiernes, forst og fremst pl de mest erosionsutsatte
stedene. Turueisystemet bor legges om enkelte steder.
Vesendige deler av plenarealet bor tilbakefores til
sumpvegetasjon. En bor vurdere I la deler av
kanalsystemet fi gro igjen. Omridene utenfor selve
vltmarka ml skiottes for I opprettholde et halvipent
kulturlandskap. Dette er nodvendig for I sikre at mest
mulig av det artsmangfoldet som fortsatt finnes rundt
vannet, skal kunne overleve.

Oppgavene er mange. Siden @stensjovannets Venner
ble startet, har pidriverarbeidet med i fi vernet vannet
og omgivelsene var! i de beste hender. lkke mange
verneverdige omrider har en si aktiv og pigiende
forsvarer som @stensiovan net

Vi gratulerer @stensjovannets Venner med
5-irsdagen!

(sign)
Torborg Galteland,

leder

Hilsen
Norsk Boanisk Forening,

@sdandsavdelingen

(sign)
Arnodd Hipnes

ansvarlig for vernesaker

(sign)
Jan Wesenberg,

medl. lokalfl orakomiteen

Et merkel ig fenomen
@stensivannet er et merkelig fenomen. I Norges
hovedsad ligger altsi et vann som tiltrekker en helt
enestende fuglefauna. Til tross for de mange storby'ormer
som pivirker vannet og omgivelsene der, fortsetter
denne perlen halsstarriglfunkle. Perlen har kanskie hatt
varierende glans gjennom tidene, men det har allikevel
vcrt mer enn nok igjen tilat mange mennesker i denne

byen alltid harst)'rtturen innom. Liksomfori konstatere
at det prakdulle vannet med sitt fugleliv og sitt fortsatt

temmelig landlige narmiio ligger der enn5, og at livet

derfor trygt kan gi videre.

Men i vire dager kan man ikke ta ting for gitr Den

moderne samfunnsuwiklingen har en lei tendens til i

neglisjere mye av menneikers og dyrs totale behov.

Siledes vil visadig oftere konfronteres med detfaktum

at vi stir i fare for i miste noe vesentlig. Samtidig er det

lykkeligvis slik at nettopp dette appellerer til det beste

i menneskene.
NORSK ZOOLOGISK FORENING, FOREN]NGEN VARE ROVDYR,

NORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVD. OSLO & AKERSHUS og NORDRE @YEREN FUGLESTASJON

Vi vager den pistand at dette var drivkraften for en
rekke mennesker rundt@stensjovannet, da defor noen
ir siden samlet seg til kamp for i bevare natur og kultur
i sitt lokalmiio. Pi kort tid har medlemstallet okt til et
niva de fleste foreninger bare kan drsmme om. Pi kort
tid og med dynamisk innsats er et viktig mtl nidd. I dag
er @stensiovannet et naturreservat, og de omliggende
kulturverdier pi god veitil I bli sikret Vi kan uwetydig
sli fast at dette ikke hadde vart tilfelle uten
@stensjovannets Venner. Hvilket gir store forhipninger
og forventninger med hensyn til de oppgayer og
milsettinger foreningen pitar seg for @stensjovannet
de kommende irene.

Vi benyaer derfor anledningen til i takke @stensjo-
vannets venner for en formidabel innsats i et vikig
arbeid. Gratulerer med femlrsiubileet og lykke til i
fremtiden!
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MANGLERUD BYDEL

gratulerer @stensjovannets venner med 5-flrs-jubileet, og
takker for den betydningsfulle innsats foreningen har
bidratt med til bevaring av narmilj 6et i distriktet.

Tjenestesteder i bydelen:

B ydelsadministrasjonen
Ryen sosialsenter
Ryen helsesenter
Ryen eldreboliger
Hjembaserte tjenester
Lille Langerud trygdebol.
Abilds6 helsestasjon
H6yenhall helsestasjon
Manglerud barnehage
StorgArden barnehage
Bakkehavn barnehage
H/yenhall barnehage
Lillegfuden bamehage
Lille Langerud barnehage
Abellund bamepark
Abilds6 barnepark
H@yenhall barnepark
l/vsetdalen barnepark
Rognerudskogen barnep.
HOyenhall bolig
l4vsetdalen bolig
Manglerud eldresenter
Abildsd eldresenter
Abilds6 legekontor
Abildsd forskole
Hoyenhall forskole
Manglerud f6rskole

2268 r7 12
2267 4590
2267 27 r0
2267 U 6
2268 68 50
2228 r7 39
2229 82 63
222679 t l
2267 42 52
221927  98
2228 1874
2227 38 40
2219m57
2229 08 63
2227 78 42
2229 6267
2267 52 55
222897 8r
2227 95 U
2227 6520
2229 0282
2227 85 52
2274 ffi 15
2274 43 53
2274 45 25
2227 31 93
2227 34 85

Ryensvingen I ;
Ryenstubben 3
Ryenstubben 3
Enebakkveien 158
Enebakkveien 158
Uvwtdalen2
Enebakkveien 264
Traktorveien 15
Magnefaret 13 b
Byggveien 9
l4vsetdalen 16
Traktorveien 5
Enebakkveien 158
Langerudhaugen l0
Plogveien 99
Abildsoveien 52
Steinborgveien 16
Skullerudveien 2
Wetlesensvei
H6yenhallveien 8
l/vsetdalen 2
Byggveien 9
Enebakkveien 264
Langerudhaugen I
Enebakkveien 264
Traktorveien 15
Treskeveien 2

0680 Oslo
0679 Oslo
0679 Oslo
0680 Oslo
0680 Oslo
1188 Oslo
1187 Oslo
0678 Oslo
0678 Oslo
0680 Oslo
1188 Oslo
0678 Oslo
0680 Oslo
1187 Oslo
0681Oalo
1187 Oslo
0678 Oslo
1188 Oslo
0681 Oslo
0667 Oslo
ll88 Oslo
0680 Oslo
ll87 Oslo
1187 Oslo
I187 Oslo
0678 Oslo
0681 Oslo
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Ydr ar-tikkelserie om kulturhistorie i Qlstensjabyen, som siterer fro Sefskobet

for Oslo Byes Vels tidsskrift "St.Holvord" 1948. Vi fortsetter her med historien om
Minno VYetfesen og det som effers fulgte etter Niels Wetfesens dad i ,863.

ABELSO
En kort appsummering ov gdrdens historie. Farste gong Abildss er

neynt skriftlig er i "Den rade bok" ' biskop Eysteins jordebok fro 1396. ,530 -

Christianios forcte lege, dr. Peder Alfsen, bygslet gdrden. Trelosthondler Christen
Brochmann kjapte gdrden i /,75:1. Like etter ot CB hor overtott gdrden, foller hoved-

bygningen sommen. Midt i 1820-&rene selger Diderik Borchmonn, CBs sann, tit
skipskoptein Trepke, som igjen sefger til lorgen Wetlesen. lW stonet londets

ondre londbrukskole pt Abelsa. Skolen ble drevet med hjelp ov sannene
Niels og Fredrik Fredrils kone Minno sarget for stor lailturpdvirkning
ov longbruksskolens eleyen Niefs Wetlesen dade bore 42 tr gommel

i 1852. Og nd skol vi gd videre i "sogoen" om Abildsa gtrd:
i

Den nevnte komit6 averterte da etter ny skoleglrd, og lr etter lr holdt ut- Men solen p[ glrden og skolen var
resultatetvaratdetmeldteseg lTanbydere,hvoriblant iofruMinna.ForibegynnemedFredrikWedesen,den
komiteenforeslogArdenKlykkeniUllensaker,tilhsrende eldsteavbrodrene,slvarhanfodtden lT.september
lensmann Steensbuch. Amtstinget 1863 bihlt | 8 I 5 i Oslo, ble student | 836 med haud, og 6ret
forslaget, og kontrak ble avsluttetfor 6 lr etter tok han Examen philosophicum, som
pl samme betingelser som for skolen
pi Abelso. l. april I 864 flyaetsA de
l0 elever til Klykken. Skolen pl
Abelso hadde da vart i virk-
somhet i 20 ir, og 208 elever
hadde vart op ptatt der, hvorav
170 hadde underkastet seg
eksamen. Sokningen til skolen
var storst fra herredene
Nannestad (25), Aker (22),
Holand ( l6), Ullensaker ( l4)
og Eidsvoll (l l). Flere av de
fra skolen pi Abelso utgitte
elever har inntatt ledende
stillinger blde som glrdbrukere
og som kommunemenn.

Skolen pi Klykken nidde aldri den
anseelse som skolen pi Abelso. Dette
berodde visstnokfor en del pl atglrdens
eier ikke varfagmann, si han mAtte overlate bestyrelsen
og undervisningen til andre, og disse veksletofte. | 1870
forpaktet Eivind Dahl, senere forvalter pl Hakedals
verkgirden og overtokskolen. Sokningen tjlskolen var
liten og stadig avtagende, og da si godt som alle
husbygninger brente ned den 16. juni 1874, fikkskolen
en brl avslutning etter l0 irs virksomhet

Deter Haakon Tveter som har gittovenstAende qkitdring
av landbruksskolen pl Abelso i den nevnte 100 trb
oversikL Sl kort denne oversikten om skolen er, si
forstAr en at det var dyktige folk Wedesens, de som
stod bakog ved sitttAlmodige og dlrlige lonnede arbeid

t 2

det het i  d in t ids hoyt idel ige
sprSldoring. Det var det prakiske

liv som tiltrakk ham; han ville bli
ingenior. Derfor studerte han
mekanikk og maskinlare, og
sarlig la han seg etter mslle-
byggeri. Han drev det ogsi til
I bli mollebygger, og bygde
en molle ved Asnes i Sande.
Ved at faren kjopte Abelso
ble han med pi driften av den
og dermed landbruksskolen.

FredrikWedesen var en rnann
med store kunnskaper, og hans

hukommelse ble betegnet som
fenomenal. Nlr han hadde hsrt

en preken eller etforedrag, kunne
han etter i vare kommet hjem, giengi

MinnoWqles'qt det hele praktisk talt ordrett

Den store opplevelse i hans liv ble ekteskapet med
Annette Wilhelmine Btilow. Han skrev i et glodende
brev til sin far, da han hadde fltt hennes ja, atfra fredag
| 0. november | 843 klokken 3 begynte hans nye tidsreg-
ning. Men om fru M inna, denne si vakre og overordendig
rikutrustede lorinne, skal detfortelles senere i forbindelse
med hennes husmorskole. Hun var 24 ir gammel da
Fredrik Wedesen giftet seg med henne i 1845.

Landbruksskolen pi Abelso ble altsl nedlagt i 1864 og
senere ogsl den pt Klykken. De fleste amtsland-
bruksskoler ble forresten nedlagt Grunnen til det var,
skriver Smla i sitt nevnte arbeid, til dels misnoye med



underuisningen, noe som vel i enkelte tilfelle kunne vare

berettiget, men i mange, sannsynligvis de fleste tilfelle,

berodde nok klagene pi en misforstAtt oppfatning av

skolens oppgave og betydning: Man forlangte at skolen

skulle utdanne fulltferdige, prakiskdugelige girdbrukere.

Det er io selvsagt at det var u mu I ig, ingen lereanstalt har

hittil oppfylt denne fordring.

Da Minna Wetlesen etter nedleggelsen av landbruks-

skolen, opprettet sin kiente husholdningsskole, virket

FredrikWetlesen som larer der, samtidig som han drev

girden, idet hans bror Niels jo dode allerede i 1863.

Med en slik interesse for skolesaken som brsdrene

Wetlesen hadde, er det rimelig at de fikk betydning ogsl

ellers i bygden. Sarlig Niels Wedesen kom hertil 5 spille

en stor rolle. OverlarerJ. Evje har narmere redegiort

for dette, og konkluderer (Aker 1837- | 937, B.ll s. 97

ff.): "Det, var bsnder som lot skolen i Aker forfalle
gjennom en menneskealder. Det var bonden Niels

Wetlesen som reiste den igien." Fredrik Wedesen

etterfulgte broren i skolestyreg og satt der i 25 5r, ogsi

en positiv kraft

Niels Backe Wetlesen ble fsdt i Fredrikstad den 3. mars

| 82 | , mens faren var feierinspektor der. Privat dimitert'

l ikesom broren, ble Niels student med haud | 840 og ble

iret etter cand. filos. med samme karakter. Lysten til
jordbruk mitte ha ligget ham i blodeg for han begynte

straks & studere landbruksfag. Det var ogsi Niels

Wetlesen som sammen med sin far oPPrettet
landbruksskolen pi Abelso. | l,847 overtok Niels og

Fredrik skolen og girden, idetfaren trakk seg tilbake, og

de drev i fellesskap til Niels Wedesen dsde i sin

kraftigste alder den 20. mars 1863, bare 42 ir gammel.

Det var et hardt slag bide for familien og skolen, for det

var jo Niels som hadde den teoretiske undervisningen.
Han var formann i Akers SogneselskaP, noe som viser

hvilken hoy posisjon han inntok.

Den fsrste husholdningsskole i Europa-
Fredr ik  og  Minna Wet lesen kunne ikke  dr ive

landbruksskolen alene etter Niels Wedesens dsd. Det

var ingen annen rid enn i gi slipp pi den, og skolen ble

som nevnt flyttet til Klykken pi Romerike. Men de var

fodte pedagoger, og ungdommens opplering li dem si

varmt pi hjerter Fru Minna hadde io sikkerlig lenge

forstitt at de unge jenter trengte en skole; og dessuten

var hun si full av virkelyst at hun ikke kunne n4le seg

bare med stellet pi girden, enda det var en av Akers

storre girder. Men en slik skole var noe splitter nytt, det

var ikke bare det at det ikke fantes noen sinn skole for

her i landet, den ville til og med bli den forste i hele

Europa. For en foregangskvinne, for en ukuelig ind!

De gikk igang med i realisere planen. En dag i 1865 stod

det derfor folgende i bladet "Den norske Folkeskole":
"Wetlesen pi Abildso akter i oPPrette en skole for

bondepiker med hustrus og voksne dstres hielp. Det

opptas 6 elever og laretiden blir to ir. Fagene er

kjokkenstell, hagestell, skreddersom, husholdnings-
regnskap, boHsrsel, historie og geografi. Det betales 2
spd. pr. mined, for hvilket det ogs& fies kost og losii."

Det meldte seg 56, og 7 ble opptatt" Landhusholdnings-
selskapet bevilget I 50 spd., Akers Sparebank det samme,
og Hoff Rosencrone til Rosendal sendte uanmodet 50
spd. for I stotte skolen.

Fru Wedesen var fodt leder, alt hva hun rorte ved kom
i orden, og arbeidet gikk med liv og lyst Hun var selv
begeistret og smittet alle hun kom i beroring med, uten
at hun selv visste av det

Behovetfor slike skoler hadde ofte vart droftet i aviser
og tidsskrifter. Wedesens var de forste som realiserte
tanken. Ja, skolen pi Abelso, som kom i gang 17. mars
| 865, var den fsrste i sitt slag i Europa. Norge gikk altsi
her i spissen. I Akershus amts hunderirsberetning l9 l4
fremheves at skolen begynte i en overmite vanskelig tid,
og nir den overhode kunne holdes giende, sl skyldtes
det navnlig bestyrerinnens eminente og personlige
egenskaper, som giorde henne overmite skikket for
dette arbeid.

Skolen var egentlig beregnet pi mindre bemidlede av
girdbru kerklassen. H er var savnet av kun nskaper mest
folelig. Men pi denne tid var det )rtterst fi bonder som
hadde red til e holde sine dotre pi en slik skole, nir de
ikke hadde formue. Planen forutsatte derfor at skolen
fikk offendig bidrag og holdt lavest mulige skolepenger.

Men her var det det knep. Da Akers Sparebank to ir
etter inndrog sin bevilgning, sokte en amtet om bidrag,
men sokningen ble enstemmig avslitt under henvisning
til budsjettets stilling, tross det samtidig sies mange
smukke ord om skolens virksomhet av de samme menn.
En fornyet soknad to ir etter hadde samme skiebne, dog
ni var stemmene like, idet oppmannens stemme gjorde
utslaget. Skolen holdtes giende med det ubetydelige
bidrag fra Landhusholdningsselskapet Opland, begge
Bergenhusamtene samt Romsdal bevilget noen ir
stipendier, dels med forpliktelse for stipendiatene til
senere i 2 ir 5. virke som reisende le rerinner i matstell
i sine hjembygder. Visstnok hadde skolen ogsi enkelte
fullt betalende elever, men noen lukrativ forretning har
det neppe vert (Akershus Amts hundreirsskrift l9 l4).

Nei lukrativ var nok forretningen ikke. Men det var
heller ikke derfor den ble drevet, skriver Evje i
Akershistorien. Det skulle en eminent begavelse som
fru Wedesen tilfor overhodet i holde detgiende med
minimale skolepenger og nesten uten stotte.

Karl Haugsholt

Fortsettefse i neste nummer av Sothgno.
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ABB-Clean Air  Games
r for sjette gang i 1993

ABB-Cleon Air Gomes orrongeres fo" sjette gong i t993,
og for ondre &ret somorbeider vi med Qlstensjayonnets Yenner. Yi i

Lombertseter ,E ABB-Miljo Norsk Yiftefobrikk og ABB-Norge er rneget
tilfreds med fior&rets somorbeide, og ser frem til flere 6r med

somorbeide om milja og friidrett ti, felles nytte.

Grunnlaget
Det er en del faktorer som giorde
NorskViftefabrikk Games mulig i
1988 og som gjor ABB-Clean Air
Games mulig i dag. Vennskap
mellom Lambertsters utovere og
internasionale stierner er uwilsornt
viktig. Utsverne deltar uten
betaling for et bedre milio og
kameratskap. De sover pi fl atseng
i stuene rundt pi Lambertseter.
Noe som skaper en helt spesiell
atrRosfare rundt stevnet

Unford Chtistie (tv) og 6lin Jad<son wr
sqg tid til en prot md bamo pd

Lombertseter Stodion

Lambertseter Stadion. Inntil iir er
det vel stevnet i 1990 vi husker
bestmed bl.a. ColinJacksons 13.l7
pi I l0 m hekk og Jan Teleznys
86.02 i spyd. "Europeisk topp-
klasse!" var overskriften i Arbeider-
bladet

t992
I fior satte vi kampen for I bevare
perlen @stensiovannet ifokus for
stevnet Dette"sammen med ABB-
Clean Air Games deltakernes OL-
innsats er spikret tjl €r hukom-

Samarbeidet med vire sponsorer er en annen nskkel-
faktor. Stabilitet kiennetegner samarbeideg og spesielt
var det Norsk Viftehbrikk Britjsh Airways og Bennett
Reisebyri som gjorde starten mulig. Senere har
sponsorfamilien voksg og nler ogsi NorskViftefabrikks
moderbedrift, Asea Brown Boveri, med i arrangementet
Bide sponsorer, delakere og vi som arrangor er sterkt
opptatt av i bevare miloet rundt oss. Derfor har det
vert haturlig for oss i knytte bind til miljoorganisa-
sionene. Sammen kan vi utrette mer enn hver for oss,
ABB-Clean Air Games er en glimrende,anlednirig til i
sette sokelyset motforskjellige miliotema og oppnl stor
mediaoppmerksomhet!

Utviklingen
Vi har satset pi og fitt til en jevn stigning i kvalitet fra
starten i 1988. Mer enn l5 nasioner har deltatt, og det
er mange topprestasioner vi har vert vitne til pi

melse for al ltid. Linford Christie fikk en del ig sitt O L-gu | |
i fikhet med Mark McKoy,Jan Zelezny og Sally Gunnell.

| 993
Vi hiper atflere av disse vil komme tilbake til Lambert-
seter Stadion onsdag l6l6for i sette sitt preg pl enda
et topp internasjonalt friidrettsstevne p5 vir lokale
hjemmebane! Preg pi arrangementet tror vi ogsi
@stensjovannets Vennervilgi iir igjen. Bide gjennom
den planlagte miliouken i lokalmiljoet, milioseminaret og
pi stadion pi selve stevnedagene. Det vil bli anledning
til i nyte topp internasjonal friidrett i sommervarme
Oslo, kans(e kombinert med en tur rundt @sten-
sjovannet

Vi gleder oss til et n)ttt ir med godt samarbeide!

Vegord Rooth, Arcngernentskorniteen

Resolusjon fra Nordisk Forbund for Kulturlandskaps
lrsmote a992

"RESOLUTION for vern av @stensjovannet med omkringliggende natur og kulturlandskap og Abildso,
@stensjo og Bakkehavn girder i Oslo. Nordisk irsmote for Nordisk Forbund for Kulturlandskap stotter
Stiftelsen @stensiovannets Kulturfonds og @stensiovannets Venners arbeid og onske om varig fredning
av hele @stensjoomridet i henhold til natur- og kulturminneloyen."

Resolusjonen ble undertegnet av irsmotedelagerne og foreningens leder.

a 4
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Ren tuft rent v€ilrn
Du ogjeg og alle andre - store som smi - trenger luft, vann og mat. Faktisk akkurat i denne rekkefolgen. Voksne forbruker

o-f.ii"if S tilo luft, 2 kilo vann og 1 kilo maivu.er hver dag. Forurenset luft og vann skader ikke bare naturen, men ogsi

menneskers og dyrs helse og velvere.
ABB Miljo N"orik viftefabiikk har siden starten i 1932 arbeidet med miljoteknologi. Med 500 ansatte og over en milliard

i omsetning er vi i dag landets ledende miljobedrift. Vdre systemer og konstruksjoner for rensing av luft og vann, gir et

vesentlig bidrag til miljokvalitetene ute og inne.

AtsB Mil jo Norsk Viftefabrikk
Ole Deviks vei 10, 0603 Oslo. Tlf. (02) 72 90 00

i\131"
ASEA BROWN BOVERI



OYYs fotokonkurranse I 993
, ,FOKUSER PA NORSK NATUR' '

EI wlCanoil

Apen konktrronse for olle noturelskere.

Arets temo: Mennesket og noturen

I anledning "Friluftslret" har vi i 5r valgt A fokusere pl mennesket i samspill
med na:turen. Var varsom og vis hensyn p[ dine ferder i skog og mark. Vi er alle

med pi A avgjore hvordan morgendagens natur skal se ut. Det er glay i dele
naturopplevelser med hverandre - ogsi pl bilde.

Inntil 3 bilder pr. deltager. Husk i pakke bildene godt inn og 5 merke
konvolutten med "FOKUSER PA NORSK NATUR". Hvis du vil ha bildene

tilbake, ml du huske frimerker til returpofto.

GOD FOTO|AKT!

furyen bestlr av:
Fotograf Gunnar Strom (Cannor A/S)

Fotograf Tom Hundsad (Eklow Skandinavia)
Terje Thorsrud (TimeFoto Majorstua)

Reglef for fotojakten:
l. Det er ikke nodvendig i vare medlem av @stensjovannets Venner for i delta Kun medlemmer

av @Ws styre og direke impliserte personer blant sponsorene er utelukketfra konkurransen.
2. Barn under 16 ir mi ha underskrift fra sine foreldre.
3. Hver deltager kan sende inn inntil 3 fotografier eller lysbilder/dias. Fotografiene mi ha format

18x24 eller 20r,25. Lysbilder skalvere 24x36 (135-fi1m) og montert irammer.
4. Motiwalget er fritt innenfor temaet - natur, miljo, planter og dyr.

Bildet mi vere tatt i Norge i 1993.
5. Hvert fotografi ogleller lysbilde ml merkes med fotografens navn, adresse, telefonnummer,

alder og bildea tiael.
6. Alle kameratyper er tillatt brukt
7. Hvis deltagerne onsker bildene i retur, ml returporto i frimerker vedlegges.
8. @stensjovannets Venner tar ikke ansvar for biHer som kommer bort i posten.
9. @stensjovannets Venner forbeholder seg retten til de premierte bildene, og at originalene

(negativ/dias) til disse skal tilsendes @YY for kopiering. (Dette gielder ved trykk i Sothona og/
ellerpresentasjonavvinnerneiannettidsskriftinnenkorttidetterpremieutdelingen.) @Wstir
ogsi fria til l velge biHer fra fotokonkurransen til trykk i sitt medlemsblad "SOTH@NA", samt
arrantere en utstilling med de innsendte bilder.

10. Bilder som har vart giengitt i blader ved trykk eller som har delatt i andre fotokonkurranser,
kan ikke delta i denne konkurransen.

t 5
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Premiene er:
l .  premie:
- Canon speireflekskamera EOS 100

med zoom-objektiv, 28-80 mm
- 20 stk Fuji Velvia film med gratis fremkalling

hos TimeFoto Majorstua.
- Gavepakke fra @stensjovannets Venner.

Gratis medlemskap for 1993 og 1994,
T-skiorte, luftfoto m.m.

2. premie:
- Canon Prima Twin S
- l5 stk. Fuji Velvia film med gratis fremkalling

hos TimeFoto Majorstua.
- Gavepakkefra @YY.

3. premie:
- l0 stk. Fuji Velvia film med gratis fremkalling

hos TimeFoto Majorstua.
- Gavepakke frz @YY'

4. premie:
- 5 stk Fuji Velvia film med gratis fremkalling

hos TimeFoto Majorstua.
- Gavepakke fra @YY.

lnnsendingsfrist 3|-. ougust 1993 - Premieutdeling: se side 23.

pAuelorNGssKJEMA (vEDLEGGES BILDENE)
Kryss av og fyll ut lkke glem i merke bildene med

fotografens navn, adresse, telefonnummer, alder og bildets tittel!

Deltagers navn og adresse: lnnsend

l. Tittel

te bilder:

Format I tg x 24 bilde
I zo x 25 bitde
I Dias/lysbilde 24 x 36

2. Tittel

Alder (hvis under 16): .............. Format f] te x 24 bilde

n zo x 25 bitdeTelefonnummer: """""" 
I Dias/lysbilde 24 x 36

Antall bilder levert

Deltagers underskrift: 
3' Tittel

Foreldres underskrift (deltagere under 16 ir): 
Format fl 18 x 24 bilde

t] zo x 25 bilde
fl Dias/lysbilde 24 x 36

Sendes :  @s tens iOva .nne ts  Venner ,  Pb .  |  5  -  Abe lsO,  I  I  O5  Os lo

I J"S snsker bildene retuernerc Porto ifrimerker er vedlagt

a 7



qsrnxslq BYDEL

gratulerer Qstensj|vannets venner med 5-drs-jubil eet,
og takker for den betydningsfulle innsats foreningen har
bidratt med til bevaring av n&rmiljqet i distriktet.

Tienestesteder i bydelen:

Bydelsadministrasjon
Oppsal sykehjem
Ostensi6 sosialsenter/barnevern
Astensjg helsesenter
Ostensj6 helsestasjon
Ergoffysioterapitj eneste
Hjemmehjelpskontor
Hjemmesykepleie
R6nningjordet barnehage
Fuglemyra barnehage
Oppsaltunnet barnehage
Vassenga barnehage
Oppsal samf.hus barnehage
Dalbakkveien barnehage
Trasophallen barnehage
Oppsal barnepark
@stmarkveien barnepark
Trasop barnepark
S6ndre Sk6yen barnepark
Dalbakkveien bamepark
Godlia barnehageklasse

2221 13 60
22217r  r0
2227 69m
22217600
222627 25
2 2 2 1 7 1 t 0
222675 90
2227 2420
2226 1828
2226 r r  03
2226 1295
2226 53 6r
2227 14 50
2227 1809
22263609
2227 t0 49'
2227 40 62
2227 7834
2227 81 03'
2221 1825
2226 55 63

Vetlandsveien 99-101
Oppsalveien 28
Sk0yenkroken ll
Oppsalveien 28
Oppsalveien 28
Oppsalveien 28
Skoyenkroken 11
Oppsalveien 20
Oppsalveien 30
Oppsaltoppen 25
Oppsalveien 2l
Oppsalveien 32
Vetlandsveien 10
DalbakkveienT5
Vetlandsveien 45
Oppsalveien 19
Ostrnarkveien 18
Vetlandsveien
Dalbakkveien 75
Dalbakkveien 75
Hellerudveien 63

0619 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0687 Oslo
0686 Oslo
0686 Oslo
0685 Oslo
0682 Oslo
0685 Oslo
0686 Oslo
0687 Oslo
0671Oslo
0682 Oslo
0682 Oslo
0672 Oslo

r-



Arvingenes side 
v/FinnG

Konkurranse:
Lag et bilde som viser noe du synes er gay eller interessant fra @stensiovannet

Bildet skal vare pl A4 papir (like stort som denne siden). Bruk hva du vil til I lage
bildet - tusj, blyant, maling, stoff, osv. Husk i skrive navn, adresse og alder pl baksiden!

De beste bildene premieres med en overraskelse fra @stensjovannets Venner. Det blir
3 grupper for premiering: 0-6 ir,7-'|.0 ir og I 1- l6 tr. Styret kommer til i henge alle de
innsendte bildene pi veggen pl moterommet sitt

Skjeand
Skjeanda er en gressand som stokkanda. Den er
lett i kienne igien pt det lange, brede og
skieformede nebbec Sist sommer fantes den ved
vannet virt sl og si hele tiden. Den er flink tjl i

Losning
arvingenes x-ord, nr. 5

Kiempepiggknopp
Vanskelig i skille fra andre piggknopp-
arter. Blomsterstanden er grenet
hos kjempepiggknopp og ugrenet
hos rank piggkonopp. Pigg-
knoppene er ganske lik
dunkjevle, bortsett
frablomstersanden.
Planten errranligved
@stensjovannet

Vinnerne er:
Kosepanda:
Tropisk brevsett:
Barnas Fuglebok 2:
Fargeblyanter:

Fredrik Heggelihaugen
Biorn Syvertsen
Marianne Ssrensen
Lene Wollan

Det er kjempekoselig at det er flere som lsser
kryssordet sammen med bestemodrene sine! Fint
atvirt kryssord er med pii skape koselig samver!!!!

gjemme seg i sivet og kan derfor
vere vrien ifi aye pi. Den

overvintrer i Vest-Europa
og ved Middelhavet

IO L IKE

lOVEDTAD NORR@T GUD

C U T T To 3 U Ks l  ^ !oN

t P E I L I G
F U C L L I A/ E R L E
D A C 0 /v a-/ D I

I E I
S P I L L J /)

f7 lt
t s t  l

RK
S M  I L E E g 6 ,1L i l k K

o L
NEDBON AM

r')n L YE o
K \ U S ]
K O R \ H e L

I
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Vi gratulerer OYY med S-irs iubileet

ISLE OF MAN
Int .  shop divis ion

Manglerud  Senter

Vlrnyhetene er kommett

Miniature
0-15 i r

Manglerud senter

2227 00 54

Porselen og Hobby

Manglerud senter

2226 64 04

&uwyDs
Oppsal Senter Manglerud Senter

Ttf.2226 3294 T1f.2227 67 80

Unnis Helsekost

Manglerud senter

2227 07 99

Gardinhuset Manglerud

Manglerud senter

2226 1894

Service Qlstensia
Livevn. 70

Tlf.22 26 33 35

OppsalApotek

Haakon Tveters vei 94
0686 Oslo

T l f . : 2 2 2 6  l l 9 7

Ee,llTR, -mat a|5
Manglerud Senter

22 26 s3 96

EEffiRA

Manglerud Blomster

Manglerud senter

2226 t5 54

@yind Maland

RAl'lM
ANNE
INNRA]'I},IING
Ekebergvn. 193 B

l162 Os lo

T\f.227426 88

Monglerud
senter

Finn Reinert
Gulbrandsen

MATSENTER

e:> Frisarteam
Jembanevn. 1,0667 Oslo Tlf.22 26 35 34

Velkommen til oss!
Man-Fredag 8- l9

Lordag 8- | 5

Bsler Apotek

Bolerlia 4
069 | Oslo

Ttf .2226 44 95

Du betalte pi medlems-
motet i november. Venn-
ligst kontakt redaksjonen.
Navnet er kommet bort

Manglerud

Sol og Video

2227 00 40

Pel E.W. Apall
Kiropraktor

Haakon Tvetersv. S
0682 Oslo

Taf.2276 35 29

Roger Hagen A/S
Rorlegger - Elektriker

@stensiovn.60
2226 36 8l



\/NGIVIL FORLAG
- . -
I. ^' ALMANAKKER,

U f,t!?H"'ril""r-,
POSTADRESSE: KONTORADRESSE:
Postboks 769 Sentrum Stortorvet 3
0106 Oslo Oslo 1

TELEFON: TELEFAX:
Rich Andvord A'S Rich Andvord A'S
2 2 7 2 6 4  0 0  2 2 3 3 2 0  6 7

Tlf.:22 28 05 03

Lambertseter Senter

Boler
Frukt og Blomster

Bolerlia 3
Ttt.2227 69 54

Asfie Aker
Natur  og Ungdom

22 36 00 46

Schrsders Foto a.s.

Ekebergvn. 235
l l62  Os lo

Ttf .?,274 70 7s
Fax2774 65  12

Boler Brillesenter & Ur A/S
Bsler Senter

T\t.2226 22 68

Medlem av Norges Optikerforbund

DOMUS
Lambertseter

Tlf.22 28 08 7s

Lambertseter
Blomster

Lambertseter sentrum

Tlf. :22 28 l0 75

lsabels Helsekost

Lambenseter Senter Nord

Ttf.2229 0436

NARVESEN
Lambertseter sentrum

TIPPING, RIKSTOTO

Stort utvalg i
LESESTOFF, MUSIKK,

KIOSKVARER

Lambertseter
Kro

Langbolgen 3
(Lambertseter sentrum)

| 150 Oslo, t lf .22 28 03 22

Service Boler
Bslerlia I
0691 Oslo

Ttt.7226 32 32

Deichmanske bibliotek
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Lambertseter senter Tlf .22 29 63 00
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Biarg og Roger Hagen
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vi gratulerer OYY med 5-irs iubileet

BY D l=  l_q /A\ r ' / lqA 1Bs&@:@g
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klarere enn

Dette var kanskje en liten overdrivelse, men det gior
ingenting nlr hensikten bare er I fange oppmerk-
somheten din.

Og det er ingen overdrivelse i si at Natur og Ungdom
er enestAende. Vi er ungdomsorganisasionen til
Natunrernforbundet, men iobber selvstcndig. Vlr styrke
er at vi har over 140 lokallag over hele landet der
ungdom opp til 25 Ar kan drive aktiv miljokamp.

"Natur og Ungdom har som formll i arbeide for
framsyntdisponerin4av, iern om og en ievnere fordeling
av verdens naturressurser gjen nom opinionsskapende
og aktiviserende arbeid blant ungdom."- dette er $ | i
formllsparagrafen vAr, og arbeidet vlrt er svert
mangfoldig: vi skriver brev, stlr pi stand, arrangerer
seminarer og, studiesirkler, snekrer kompostbinger, glr

Natur og Ungdom
Notur og Ungdom grover dypere, klotrer hoyere,

svammer lengre, synger renere og tenker
folk flest.

pi tur, bor i snohuler, maler sykkelveier, driver
lob byvirksomhet, informere r, gir i tog, lager gateteaf€r
og lenker oss hvis det er nodvendig.

NU jobber mot oljefring, leteboring i Barentshavet,
E@S, norsk medlemsskap i EF, giftlager pl Hierkinn,
unodvendig veiutbygging og bilbaserte kiopesentre, og
for kildesortering, vern av kultur- og naturlandskap,
sykkelveier, kollektiwrafikk, ENOK og alternative
energikilder, okologisk drevet landbruk desentmlisert
matp rod u ksi on, regnskoge n, ozon laget og kysdiskere.
Blant annet

Vil du stotte ossl Eller vite merl Alle under 25 kan bli
medlem av Natur og Ungdom, alle over kan bli
stottemedlem. Ring eller skriv til oss, Torggt 34,
0183 Os lo ,  d f .2236 42  18 .  ,  ,  i .

Konkurranse for voksne
Tegn en logo for stiftelsen @stensjovannets Kulturfond.

Bruk sort tusi e.l. pl hvit bakgrunn.
De 3 beste forslagene fir en premie fra@YY.

Lgsning
voksenkryss nr. 5

Vinnere av voksenkrysset
med premie:

@W Lufdoto innrammet
Svanhild Herrebroden

@W T-skiorte:
Unni Handeland

2 sett med @W postkorc
@ystein Tullerud

Vinner av OVVs
Yervekonkurranse

Sissel Danielsen, Oslo 6.
2 2



AKTIVITETER
Viren og sommeren 1993

Onsdag 3 l. marc 1993 - lubileumsmOte - SkOyenisen skoles aula - 18.30

Viggo Ree og Knut Skram blir med pi i feire foreningens 5-irs iubileum!

Viggo Ree er Norges eneste internasionalt kjente dyretegner. Den dyktige feltbiologen, naturyern-

forkiemperen og fagdommer i "Kvitt eller dobbelt" skal vise lysbilder og kisere om sitt og andres arbeid

for I dokumentere verdens dyreliv i strek'og farge.

Siden det er Grieg-irvil vlr egen internasjonaltannerkjente operastjerne Knut Skram synte Griegsanger

for oss.

Onsdag 25. mai kl | 8.30 - Fugletur med Norsk Ornitologisk Forening
Fremmote ved brua i sydenden av vannet Alle velkommen! Husk kikkert!

Sondag 6. juni kl 19.00 - Fotosafari ved Astensiovannet. Oppmote ved brua
StAle Dahlberg tar medlemmene og andre interesserte med pi fotosafari ved vannet Han vil gi rad og

tips til de som onsker veiledning i bruk av kamera og optimering av motiver. Husk 5 ta med mye film og

helst et fotostativ! Stile blir ved vannet til skumringen er over.

Sondag f 3. juni fra ca. kl 13.00 - Ostensiadagen - girdstunet pi Astensia Sondre
Vi mstes igjen til koselig samvar pi @stensio gird. Det blir sang og dans, stands, dyr, kaker, is, kaffe og

masse hygge. Mange forskjellige omvisninger pi @stensjo gird og rundt @stensiovannet Folg med i

dagspressen (Aftenposten, Bydelsavisa Oslo @st, Arbeiderbladet Nordstrand @stre Aker Blad, m.fl.).

Mandag 15. juni kl | 8.00 - Vi vandrer pi oldtidsveien
Fremmote pi Nordre Skoyen hovedgird. Vi folger denne gamle veitraseen til Eterfabrikken ved

@stensjovannet under kyndig veiledning av Reidar Fonnebo (med forbehold). Fonnebo er en av landets

fremste eksperter pi gamle veier. Han gikk opp veien fra Nordre skoyen gjennom @stmarka til Enebakk.

Tirsdag 2l. september kl 19.00 pi Skullerudstua
Premieutdeling i forbindelse med irets fotokonkurranse
Vinnerne avfotokonkurransen vilmotta sine premier. Bildene blirvist Detbliretkiseriomfotografering.

Styret onsker alle en god vir og sommer og
vel matt til alle vire aktiviteter!

Falgende artikler fis kiopt fra foreningen:

Luftfotografi av Qlstensiavannet Postkort
Almanakk

Sothona

kr 5,-
kr 30,-
kr 30,-

Medlemmer
lkke-medlemmer

T-skjorter
Medlemmer
lkke-medlemmer

kr 150,-
kr 200,-

kr 60,-
kr 75,-

Luftfotografi og postkort selges
ogsl pl Abildss postkontor.

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, sl vil vi sende artiklene
i posten. Foreningens postgiro kontonummer er 0801.273.1825.

L '



ARSBERETNING '992
osTE N Sf gvAN N ETS VE N N E R

A. FORENINGNEN
l. Styret
- har fra 12. februar 1992 bestitt av:

Selma M. Monsen har fungert som styremedlem fra 3. I l. da
@yind Maland har firttet fra byen.
Valgkomit6en har bestltt av Inger Kristensen, Sverre
Stubberud og Eirik Warner.

Statsautoriserte revisorer er Price Waterhouse A/S v/Anders
Eng.

2. Styremoter m.m.
Det har vart holdt I I styremster og 4 arbeidsuwalgsmoter.
Arbeidsuwalget har holdt telefonisk kontakt nlr dette har
vert nodvendig.

3. Medlemmer
Foreningen hadde ved irets utgang 1577 hovedmedlemmer.
f nkludert husstandsmedlemmer og foreninger/fi rma har @YY
2446 medlemmer.

4. Medlemsmrter
Det er holdt 5 medlemsmoter i 1992.

| 2.2. Arsrnste med p6folgende lysbildekiseri v/Erik Damsgaard'
Ca.70 fremmotte.

I l.3. "Norge pi langs" - lysbildekiseriv/Trond Strsmdahl. l7
fremmotte.

29 .4, " @ stensiovan n et som inn sj obiotop" v/prof. J an Qkland
og Erlend Spikkerud.45 fremmotte.

16.9. Premieutdeling i @Ws fotokonkurranse "Fokusbr pl
no rsk natu r - | 9 9 2 ". Natu rfo tograf @y steln Soby vistg
bilder fra norsk natur. Ca- 60 frammotte.

17. I l. "Abildso girds histoi'ie" v/Reidar Brevik @Ws
fotoutstilling "Fra gamle dager". 143 (!) frammotte.

Takk til alle som har deltatt pl medlemsmotene. En spesiell
takk til foredragsholderne!

5. Alctiviteter
2./3.5. Sliaengaksjonen. Vi var litt for tidlig ute til e fa ta$

skuddene pi rett tidspunkc

20.5. Norsk Ornitologisk Forening (NOF) invitertetil fugletur
rundt @stensiovannet. Morten Bergan ledet turen -
60 deltagere.

24.5. Virrandring i @stensjovannets storstue. Vandring rundt
Bogerudmyramed informasjon om historil& dyre- og
planteliv. lldeltagere. l

I t.6. Kveldsnandring ved @stensiovannet Hagen pi Abildso
oggravhaugene i Eikelunden ble besskt

10. 10. NOF inviterte til hosttur rundt @stensiovannel Knut
Eie ledet turen. 12 deltagere.

Leder:
Nestleder:
Sekretar:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Varamedelmmer:

Erik Damsgaard
Finn A. Gulbrandsen
Marianne Hansen @stbye
Gerd Hansen
Kari Lonstad l
@yind Maland
Selma M. Monsen i{
TorJacobsen
Guro Aandahl
Ingvild Myklebust

6. Turer
@YY og NOF, Odo og Akershus arrangerte turer til:
- Hornborgasloen 10.-12. april. 50 deltagere fikk se bl.a

den bersmte tranedansen i tillegg til en rekke andre
fuglearter. Turen gikk ogsl innom fuglesjoene Tlker'n og
@sten.

- Falsterbo 25.-26. september der ca- 30 delagere likk se
deler av hostens rovfugltrekk

7. Ostenslovannets arvinger
AYYs barne. og ungdomsgruppe

Arvingene har nandret rundt @stensiovannet hver onsdag fra
apriltiljuni. BjarnJacobsen og Finn A. Gulbrandsen har ledet
barna.

8. "Sothona" - medlemsbad for OYY
Foreningen ga i 1992 ut "Sothona" nr. 4 og 5. @W f;lr mye
ros for medlemsbladet Det har blia holdt | | redaksjons-
moter pluss diverse arbeidsmster. Alle medlemmer fiir
"Sothona" gratis tilsendc Bladet er slledes et viktig bindeledd
mellom styret og medlemmene. Oversk)rtende blader blir
solgt i @stensjobyen og brukt som informasjon til byrlkrater,
politikere og andre.

Mange takk til vlre annonssrer of artikketforhtterne som
har giort det mulig i utgi bladet

9. Medlemsservice
"Sothona" er gratis for foreningens medlemmer, og det gis
medlemsrabatt pl @VVs T-skjorte og luftfoto av
@stensjovanneL

En stor takk til Hanne Blesvik og postgruppa for
kj empeinnsatsen ved utsendelse av post til medlemmene. Det
er over 1500 medlemmer som mottar brev og Sothona hver
84n8.

B. UTADRETTET VIRKSOMHET
l. Fotokonkurranse
Foreningen arrangerte en stor fotokonkurranse - "Fokuser
pl norsk natur | 992". Juryen besto av fotograf Annette Stai,
fotograf Gunnar Strom (Cannor A/S) og naturfotograf Erik
Damsgaard (@W). H ele I 60 bilder ble sendt inn. D e prenrierte
bildene ble:
l. "En gang da" - Nils Henrik Huset fra

Totens Dannnede Motivjegere ODM)
2. "Lavskrike" - Bird Nass
3. "Vann og lys" - Jorn Areklett Omre
4. "Aftenbad" - Magne Brekka
5. "Foss-Motlys" - Jorn Areklett Omre
6. "Fra {ellheimen" - Nils Henrik Huset fra TDM

Takk til deltagerne og en spesiel! takk til jurymedlemmene.
@W takker ogsi Cannor A/S (Cannon), Eklow Scandinavia
(Fuli-film) og Sandnes Optik (Swarovski kikkerter) for de
flotte premiene.

2. Nordisk Forbund for Kultur landskaps
Arcmote m.m.

a. Byminner
I anledning ovennevnte irsmote utga Oslo Bymuseum et
spesialnummer av "Byminner" med tittel "Akersbygdene -
Oslos glemte kulturlandskap". Kulturlandskapet rundt
@stensjovannet ble presentert med en stor artikkel som
@W sto for.
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b. "Nordiska F6rbundet"s Ostenslaeskurcion
@W bidro med lysbildekiseri om @stensiovannet for
"Nordiska Fcirbunilet". Under @W's ledelse besokte
irsmotedeltagerne @stensioomridet hvor de bl.a. stu derte
girdene pi @stenslo og Abildso.

c. Ostensjodagen
Samtidig med " Nordiska F6rbu ndet"s eksku rsjon arrangerte
forenin[en @stenslodagen. Vlre nordiske Siester o8 Publikum
fikk se gammeldans veii BULs leikarring. Bjorn M' Elgstoen,
Teodoilanson og Erik Damsgaard underholdt med sang og
musikk Lindeberg 4-H stilte med husdyr pi vassenga Barna
fikk kjore med hest og vo8n.

Verdens naturfond, Norges naturvernforbund, 4-H og@YY
hadde informasjonsstanil. Det ble solgt kaffe, kalder m.m.
NOF hadde fugleomvisning, venneforeningen ariangerte
natursti og historisk omvisning.

Takktil alle som giorde @stensjodagen mulig. En storoSvarm
takk til Anne-Margrethe Mokleby som lot oss feire dagen pi
Sondre @stensjos tun.

3. "M inna Wetlesen-dagen"/stands
Ogsl iir markerte @W dagen forgrunnleggelsen av Minnna
W-etlesens husmorskole pi Abildso gard. (Grunnlagc 17-
mars 1865). i

4. Mstevirksomhet - Offentlige etater
@W harvert imoter med Byantikvaren, Bymus6eg Byridet'
Bsler  bydel ,  Fy lkesmannen,  _Mi l joetaten '
Miljoverndepircementet, Manglerud bydel, Riksantilcvaren
ogOstensj@ bydel, m.fl. -iak24 moter.

5. Moteyirksomhet - Naringsliv/lokalmilio
ForeninEen har vert i moter med Aftenposten, Akershus 4-
H, Canior, Clean Air Games/Lambertseter lF, Fuii, GCS,
Lindeberg 4-H, OBOS, Narvesen, Norges Bondelag, NRK,
Selvaaebyge A,/S, Verdens Naturfond, Yngvill Forlag og
@stenldvannets kulturfond, m.fl. - i alt 40 moter.

6.Informasjon
Foreningen har stitt bak l2 avisinnlegg samt arbeidet for ifir
inn to stsrre oppslag om @stensisvannet i pressen.
Ostensjovannet hii vart nevnt minst 36 ganger ifors(ellige
oppslag i pressen.

Forovrig er det gitt informasjon giennom interviuer i Acem
Radio, Radio l,-Radio OK, Radio Tango, Radio Ung, NB-
Radio og @stlandssendingen, samt i foreningens medlemsblad
- "Sothona".

@W har hatt 4 stands - | pl Bogeru d,2 pi Manglerud og I
pi Oppsal.

7. Representasjon og semlnardeltagelse
Foreningen har vart representert/d.eltatt !:
- Clean Air Games, arrangementskomit6en
- "S(otelsplangruppafor @stensiovannet"
- @stensiovannets kulturfond
- Seminar om kulturlandskap 28. mai i regi av

Nordiska Forbundet for kulturlandskap
- Vann- 08 aylgpsetatens store @stensjoseminar

24. september

@YY tok initiativet til et seminar om gisebestanden i Oslo,
som ble arranfeft 2. desember i Miljoetatens lokaler. Fylkes-
mannen, NOF avd. Oslo og Akershus, Miliokonsulenten i
Oslo Kommune, Milioetaten-, Naturvernforbundet iOslo &
Akershus, Park- og'idrettsvesenet' Universitetet i Osld -

Biologisk instituttog Vihkonsulenten var inviterttil seminaret.

8. LysbitdekAserier, eksku rcioner, befaringer m. m.

Det er holdt lysbildekiserier i flere foreninger

- @W har arrangert omvisning for klasse 48 fra Raufoss
skole og 48 fra Mortensrud skole

- deltaa i etterutdanningskurs for larere i Akershus
- delaa pl befaring med NRK iforbindelse med sommer-

konserten i Holmenkollen (da den fugleinteresserte diri-
genten Werden Henley besokte @stensjovannet).

- deltatt i Senterpartiets "gronne frokost" der partiet
markerte sin motstand mot utbyggingav Gaustadjordene,
jordene ved @stensiovannet og mot riving av Vestbanen.

9. Almanakken 1993
@W har ogsi i 1992 solgt almanakker. Opplaget var 2.000
eksemplarer.

10. gstensioaksionen

Det blet arrangert ringerunde til @Ws medlemmer i
Ekeberghuset for i skaffe b@sseberere. Foreningen har
adminiitrert @stensjoaksjonen for @stensjovannets
kulturfond.

Aksjonsdager:
7. april Manglerud og Lambertseter
8. apriL Boler og @stensjo

C. DIVERSE

l. Utarbeidelse av planer for 9stensioomr&det
Foreningen har samarbeidet med arkitekt Stein Hoglund for
i lage eh presentasion av hvordan omridet kan se ut i
fremliden. Dette skjer i nert samarbeid med @stensisYannets
Kulturfond.

2. Fugletaksering
NOF og @YY har taksert fuglelivet ved @stensjovannet.
Venneforeningen har tatt et storre .rnsvar for ifl tellingene
vef i havn. | 09 arter ble observert ved vannet i 1992.

3. Planteregistrering
Foreningen har henvendt seg til Norsk Botanisk Forening
med hip om at NBF kan foreta en totalregistrerint av
plantearter i s(otselsplanomridet m.m. i 1993.

4. Natur- og kultursti
Det er sokt Direktoratet for naturforvaltning om kr. 15.000
og Manglerud bydel om kr. 4.000 for i kunne lage en kultur-
og natursti ved Ostensjovannet.

5. Clean Air Games
@W taget bestemannspremie og diplomer til stevnet I tillegg
hadde foreningen stand pi selve arranSementet Foreningen
deltok med eget lag i sponsorstafetten.

b. pnrsen
Foreningen ble i 1992 tildelt folgende priser:
- VenJtres miljovernpris (sammen med Frognerparkens

Venner)
- Nordisk Forbund for Kulturlandskaps hederspris 1992
- Bryn Lions jubileumspris - kr. 50.000 sammen med 6

andre orga.nisasjoner i nermiljoet.
Finsefondet. Ssknad til Finsefondet ble utarbeidet i mars"
@W nidde dessverre ikke opp til denne prisutdelingen.

E. VIKTIGE BEGIVENHETER
I . | | . j uni ble Abi ldso gard midlertid ig fredet av Riksantikvaren.

Fredningssak plglr.

2. I statsrid den 2. oktober ble selve @stensjovannet 08
vitmarksomridene vedtatt vernet som naturreservat.
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Rfldyret (rdPreolus caPreofus)
Qlstensjovonnet forbindes vef ov folk flest oller mest

med fugler, og det er jo ikke uten grunn. Men det bor ogs6 pottedyr

rundt QstensjOvonnet, og det yokreste av dem er kanskie r&dyret.

Mdyr og kulturlandskap er uloselig knyttettil hverandre,
og ved Bogerudmyra og i omridene nord forvannet bor

det mange av dem. Slik har det slett ikke lert alltid.

Ridyret er faktisk et ganske nytt innslag i nersk fauna.

Rundt 1900 fantes det en liten besand i @sdold, og

derfra har dyra spredt seg norover og vestover. | | 934

si skogsjef Ove Lange hos Lovenskiold-Vekero det

forste ridyret i Nordmarka, og slfremt ingen dyr

syomt€ over Drsbaksundet, mi det ha vert ridyr i

@stmarlctfsr de kom til.Nordmarka. I dag er det rldr
sl godt som i hele Norge, med tettest bestand sor for

Norland og sprett€ streifindivider nord til Finnmark

Ridyr trives best i lpne lanskap der tilgangen pl mat er

stor,'ot de kan giemme seg i busker og kratt Derfor er

kulturlandskap ideelt for dem. Men ellers er ikke
forholdene i Norge helt ideelle for disse relatiw spinkle
og skiore dyra. Vinteren slik den var inntjl for noen ir

siden, med stpre snomengder og streng kulde er den

stsrste trusselen mot ridyrbestanden. Ved streng ku lde

kan ridyr rettog slettfse i hiel. Ridyras klsver er ikke
tilpassetsnoen slikf.eks. reinens er det (reinen kan spre

ut klovene som "truger" og derfor g" pe dyp sno uten i

synke giennom). Ved store snomengder fir derfor
firdyra problemer med i bevege seg. Skare er ogsl et
problem fordi de trikker igiennom og kan skiare seg

opp pe de skarpe kantene. Slik blir ridyras evne til i

kommL seg unna rovdyr kraftig svekket "Rovdyrl"sider
du kans(e, dem er detio ikke si mange igien av. I hvert'
fall ikke i @stmarka. Men da glemmer du menneskets
beste yenn, lille passopp som mistrives sterkt i bind og

dessuten er verdens snilleste. Hunder er ogsi rovdr
med alle instjnkter i behold, og loshunder utgior en stor

trussel mot r5dyra. Hvert ir blir flere ridyur drept av

loshunder iOslomarka. Si hundeeien Hus blndwangen
fra | . april til 20. augusg og at du mi ha hunden din under
'Torswrlig kontroll" resten av iret

Matmangel er gosi et problem under snorike vintre.
Derfor er det ganske vanlig med foringstasioner of

rridyr. Det er viktig at disse "matstasiionene" ikke
plasseres for nart veier og boligomrider, steder som

kan vare farlige for ville dyr. Rtdyr Yenner seg fbrt til

mennesker og vil lett kunne forville seg ut til omrider
der de utsettcr seg for fare.

Ganske ofte vil man kunne finne ridyrkalver som er
"forlatt" av mora si. lkke ror dem! Mora er i nerheten-

Hun prover bare I narre fiender si de ikke skal finne

kalven hennes, og hun kommer snaft tilbake. Bursttjda
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til ridyr er i iuli-augusg og den som har overvart en
parringsseanse vil kunne skrive under pi at det kan vare
ganske brutalt Bukken narmest voldtar rla- Man kan
ofte finne en nedtrampa ring i myrmose; den er lagtved
at ria loper rundt i ring mens hannen loper etter.
Drektighetstida til rtdyr er lang, ca. 280 dogn. Kalven
kommer ikkefor iapril-iuni. Men si begrnner heller ikke
fosteret I vokse fsr i l. halvdel av desember.

Ridyrbestanden i Oslorrrarka er i dag voldsomt stor. De
sistc iras snofattige vintre har vert svart gunstige for
ridyra. Viltnemnda opplyser at de har observert rier
med opptil 4 kalver som har levd opp, og det er mange!
betvanlig er to kalver, selv trillinger er sjeldne. Hvis det
ni kommer en kraftig snovinter, regner man med at
nest€n halvparten av bestanden vil.stryke med. Disse
.tdyo har io knapt opplevd sno ogvet ikke hvordan de
skal o verleve med den.

Til sisc Husk at det i henhold til viltloven bare er
viltnemnda som har lov til i ta seg av ville dyr. Skulle du
oppleve at et ridyr har forvillet seg inn i trafikkerte
omrlder, boligstrok eJ. og ikke kommer seg ut, mi du
sorge for at minst mulig forstyrrer dyret, og ringe til
po.itiet eller viltremnda. Dersom ukyndige mennesker
prewer t ft tali i dyret vit det bli si skremt at det enten
skader seg fysisk eller kan do av stress.

Guro Aandhhl

Visste du at:
- 108 fuglearter ble observert ved

@stensjorannet i 1992.

- det er nl observert totalt 196
fuglearter rundt vannet

- dvergdykker, horndykker, kort-
. nebbgis, snadderand, knekkand,

taffeland, skieand og myrsangervar
av de mest sjeldne arter som ble
obserryerL

- biorkefink og rodstrupe er
observert pl vinteren ( 1993).

- fra I . | . til 6.3. | 993 er det observefr
33 fuglearter ved @stensiovannet



Ti steinokser. Fra steinalderen
ved Qlstensjovannet.

Einar Ostmo, omenuensis ved Universitetets Oldsoksomling

Nir vi glr langs @stensjovannet og
gleder oss over naturen og det rike
fugleliveC kan vi lettere enn de fleste
andre s@der i Oslotenke oss tilbake til
en tjd da nettopp fugl og fi s( og skogens
og sjoens 4r, var grunnlaget for folks
liv, slik det var i eldre steinalder for
over seks tusen ir siden. Bide ved
@stensiovannet og ellers er nettopp
landskapet selv en av de beste kilder vi
har nir vi skal forsoke oss pi I forklare
hvordan livet levdes fgr si lang tid
siden, i det vi ogsi" kunne kalle
fangststeinalderen. Allikevel er det de
konkrete minner steinalderens men-
nesker har etterlatt seg, i form av det
viganske prosaisk kaller oldfunn, som
gir oss en bekreftelse pi at detvirkelig
fantes folk her for si lang tid siden.

Ni kan oldfunn vare si mangc det kan
vare boplasser med rester av hus,
ildsteder og avfall etter fremstilling av
vipen, smykker og redsl<aper, det kan vere graver med
alt det gods de dode fikk med for i klare seg i det
hinsidige, det kan vare ting som er lagt ned i iorden som
ofre tiltjlvarelsens usynlige makter. Mange av de saker
vi har bevartfra steinalderen er allikevel funnet uten at
vi kienner: si godttil de sammenhengene de li i, uten at
vi kan si si sikkert hva som forte til at de ble liggende i
jorden. Det er det vi med et annet prosaisk ord kaller
"losfunn". Lssfunn er ting som er blitt funnet mer eller 

'

mindre tilfeldig avfolk som har hatt oynene med seg ni;
de har arbeidet i jorden. De funnene vi har fra
@stensjoomridets steinalder er nettopp slike losfunn.
Deter uten unntagelse okserav stein detdreier seg om.

@ksene er av mange ulike former eller typer. Noen av
dem ligner vel si noenlunde okser slik vi kjenner dem i
virtid, ogviser pi den mite n atfolkalt i steinalderen fant
frem til en effektiv redskapsform for i dekke det behov
for et tungt og skarpt verktoy til hugst og annet som
skser alltid har vart brukt til. Andre har en form som
kanskje kan virke noe mer fremmedartet for oss, pg
viser at forskieller i materiale kan fore til at formene
blir ulike, men kanskie ogsi at behovene ikke alltjd har
vartakkuratde samme. Enkelte okser har kanskie vert
brukt til annet enn det vi forst og fremst ville tenke
pi ni for tiden; noen okser kan for eksempel ha vart
vipen, og noen har kanskie forst og fremst vert til
seremonielt bruk

C 2221 Trinnsl<s ov bergortfro
eldre steinolder, co.54000 f. Kr.

fro Lombersaer.

Ni er de steinoksene vi har fra
@stensjoomrldet alle av t)rper som vi
vel mA regne med farst ogfremst har
vert arbeidsredskaper. Allikevel er de
av fors(ellige former, former som vi
kiennergodt igjen frafunn andre steder
i Norge og Norden for ovrig. Fra
andre nordiske funn og funnsammen-
henger vet vi ogsi at disse forskiellige
typene er fra ul ike perioder i
steinalderen, og slik kan vi med stor
sikkerhet ogsl si noe om hvilken tjd
oksene ved @stensjovannet er fra.

De funn det er snakk om her, er disse
(numrene er funnenes nummer i
Universitetets Oldsaksamlings kaalog
C'en er en gammef forkortelse for
Christiania):

Eldre steinalder, ca. 6-4000 f. Kr.

C.22?l Trinnsks av bergart fra Lambertseter
C. | 4522 Tri n n oks (b uanakket steinoks) fra Mangle rud
C. 1529 Trinnsks (steinoks uten hull) fra @stensjo
C. 23022 Trinnoks (buanakket steinoks) fra @stensio

Disse fire oksene lrar alle vart i bruk i eldre steinalder,
i den rene fangststeinalderen. Hvor boplassene fra den
tiden ved @stensiovannet li, vetvi ikke, men si langtfra
der oksene er funnet, er det neppe. Derfor skulle vi
gierne havisst mer noyaktig hvorfunnstedene er, for det
er opplysn inger som ikke er bevart ni. Erfaring fra andre
steder tilsier at boplassene har ligget nae r vanneg og da
passer detjo godt at det om den siste av de fire oksene
heter at den ble funnet "omkring 1860 ved ploining nede
ved @stensjovannet".

Akkurat hva slike skser ble brukt til i eldre steinalder,
vetvi vel ikke si noye. Forfolk som holdttil i den svare
ogtette skogen som uwilsomtfantes den gang, kunne en
oks nok vare nyttig til litt av hvert @ksene mi nok
under alle omstendigheter ha vert opphttet som
verdifulle - ogsi fordi det var lagt ned mye arbeid i i lage
dem. Nir de sfl til slutt ble lagt iiorden, var det sikkert
nettopp fordi de var si verdifulle - de oksene vi finner,
stammer trolig fra graver og ofringer.

Man kan undre seg over hvor og hvordan slike skser ble
laget Dette er noe som enni er lite studert her pi
@sdandet, men andre steder i landet kjenner vi til at det
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har vert flere steinbrudd som har vart en slags sentra
for fremstitling og distribusjon av skser. Slik kan vi vel
tenke oss at det har vart pi @sdandet ogsi.

Yngre steinalder, eldre fase, ca. 4000-2500 f. Kr.

C. 12030 Tynnakket steinoks fra Lambertseter
C. 23895 Tynnakket flintoks fra Asli u. Ryen
C. 1552 Tykknakket flintoks fra @stensio

Disse oksene stammerallefra den eldre og midtre delen
av yngre steinalder, de to forste fra ca. 4000-3000 f.Kr.,
den siste noe yngre, fra ca. 2500 f. Kr. i runde tall. Det
var en tid som var vitne til en av de mest avgiorende
begivenheter i landets historie, nemlig innfdringen av
jordbruket Kunnskapene om iordbruket kom til oss

sydfra, og stammet opprinnelig fra Midt-@sten.

Jordbrukets irsrytme, matproduksjonen og den
nodvendige bofastheten skapte grunnlag for en helt ny
tilvarelse. I landskapene omkring Oslofiorden holdt de
fsrste bondene i Nogge iil, og vi kan godt tenke oss at

enkelte solvendte jorder iliene omkring @stensiovannet
ogsi ble tatt i bruk tidlig, skjont morenebakkene ved

Disen kanskie var av de aller forste iordbruks-
bosetningene i Osloomidet Det er ellers i og for seg
karakteristiskat det om den ene av vire skser, den fra
Asli, heter at den ble funnet "noksi hoit oppe. @ksen
satt fast i harven og li i lere". Det er med pi i vise at

bosetningen n5 ikke lenger var si sterkt knyttet til
vannet som den hadde ve rt i eldre steinalder, men mer

til jorden lenger oppe i bakkene.

Kontakten mellom jordbrukerne og Syd-Skandinavia
viser seg i at to av sksene er av flint De er sikkert

fremstilt i Danmark eller Syd-Sverige, hvorflint naturlig
forekommer rikelig i krittavsetningene. I Norge
forekommer slike okser sipass tallriktatvimi tenke oss

at det. fantes temmelig faste forbindelser til Syd-

Skandinavia, men om konakten var direkte eller.gikk
gjennom flere mellomledd, vet vi ikke. 

" ,
Yngre steinalder, yngre fase, ca. 2500-1800 f. Kr.

C.20473 Enkel skafthulloks (steinoks med hull)
fra Ryen

C. 23023 Halv skafthullsks fra @stensia
(eggfragment)

C.27962 Eggfragment av enkel skafthulloks
fra Manglerud

C. 32848 Enkel skafthulloks av lys gri bergart"
F. v. Skadsdammen, @stensiovannet

Disse oksene er fra den siste delen av yngre steinalder,
ellerde kan ogsflvarefra begynnelsen av bronseald-eren,
inntil et par hundre ir senere. I all sin prunkloshet

tilhorer de den mesttallrike gruppe funn vi i det hele tatt

har fra steinalderen. Tunge arbeidsskser har nok de ,
fleste av disse oksene ve rt' og de stammer fra en tid di
jordbru ket for alvor ble spredt ut til flatbygder, dalstrok

og rundt kysten til langt opp i Nord-Norge. En veldig

nyrydding av jord mi ha foregitg og i dette arbeidet var
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de solide skafhullsksene sikkert gode i ha. Mange av
dem er skadet eller odelagt ogsi, slik som oksene fra
@stensio og Manglerud, og det er nettopp med pi i vise
at de mi ha vert brukt til temmelig tungt arbeid.

De iordbruksbygdene som ble etablert den gang, dannet
deteldste grunnlagetvi kjennerfor iordbruksbosetningen
i senere tid i Norge. Om noen av de glrdene som har
eksistert i virt strok i nyere tid, kan sies i gi tilbake til
si gamle bosetninger, er nok allikevel for usikkert til at
vi tsr il stole pi det Men det kan vare morsomt i la
tankene leke litt med mulighetene.

Vi har.ni tatt for oss alle de funn som er kient fra
@stensiovannets steinalder, ialt ti okser av stein. Vi kan
sporre om hvorfor det nettopp er okser som er beva6
og ikke andre saker. Fsrst mi vi io da tenke oss at det
sikkert eksisterte en mengde ting som var laget av
materialer som ikke har holdt seg til vir tid - tre, bein,
skinn, gevir osv. Men dertil er det i si at oksene mi ha
vart noen av de aller vanligste bruksting i steinalderen.
@ksen var noket narmest uunnvarlig universalredskap,
og vi mi vel regne med at sl I si alle hadde en oks. Da
er det ikke si merkelig at det kan bli noen av dem i lopet
av steinalderens mange tusen lr. For den saks skyld kan
nran likegjerne undre seg overatvi lkle harfunnetenda
flere av dem - steinen forsvinner jo stort sett ikke i
motsetning til bronse (som smeltes om) og jern (som
ruster). Alle steinalderens steinokser skulle der-for stort
setc vare bevart, til i dag!

En viktig grunn til at det nettopp er de ioynefallende
steinoksene vi har ni, er sikkert at det er dem folk har
hattlettestfori legge merke tjl ivirtid. @ksene er store,
ofte vakre og iallfall av en sarpreget form, si det er
kanskje ikke si merkelig om folk legger bedre merke til
slike ting enn andre steinsaker, som for det meste er
mindre og ofte har en mindre ioynefallende form.
Steinsksene erfunnet i jorden - ikke av arkeologer, men
av.andre som har hatt oynene med seg, som vi sier. Om
de fleste av sakene heter det ganske enkelt at de er
funnet i jorden. Vi har tidligere sett et par eksempler pi
noe fyldigere funnopplysninger, som er med pi I gjore
selve situasjonen mer levende for oss. Vi har noen flere
slike opplysninger ogsi. En interessant bemerkning
gielder den tynnakkete steinoksa fra Lambertseter (C.
12030), for den sies i vare funnet "i myriord". Mange
funn fra hele Norden tyder pi at det i hele yngre
steinalder, men kanskje sarlig i den eldste perioden, var
en utbredt skikk i ofre okser og andre saker i myrer og
vann. Funnomstendighetene for oksen fra Lambertseter
kan bety at denne oksen nettopp har vart en del av et
slikt offer. Hvem ofrene var til vetvi ikke, for det er lite
vi vet om den tids guder og religion i det hele tatt Det
var jo mye man kunne ofre for - irsveksten, kvinnenes
fruktbarhet, hell i krig og kjarlighet og mye annet" Hvis
funnet fra Lambertseter kan tolkes pi denne miten, er
detetviktig tegn pi attidens skikker ogsi hadde slitt rot
her, og at oksene ikke bare var fremmedartede



importsaker. Det skulle i si fall tyde pi at det fantes
samfunn som drev jordbruk og hadde et kulturelt liv pi
noenlunde samme vis som i de strok av Sor-Skandinavia
hvor den kulrurform blomstret som slike skser kom fra,
i stroketomkring @stensjawanneti tjdlig yngre steinalder.

De andre sksene kan ogsi, som sagt, godt tenkes i
stamme fra lignende ofringer, eller kanskje fra graver.
Det gjelder allikevel ikke like sikkert for de yngste
oksene, de enkle skafthullsksene. Detser som sagt uttil
at de forst og fremst var arbeidsredskaper, og ikke
hadde den samme statusverdien som steinoksene for
hadde hatt Bronsen var pi vei inn ifolks tilvarelse, og
trakk nok til seg det meste av denslags oppmerksomhet
Derfor kan det kanskje tenkes at de yngste steinsksene
mer skal oppfattes som avfall, odelagte okser som ble
kastetnirde ikke kunne brukes lenger. En slikoppfatning
stottes io ogsi av detforhold at nettopp disse oksene er
mer skadd og odelagt enn de eldre er.

Det er liten grunn tili tro atalle funn fra @stensjonannets
steinalder er gjort Tvert imot ml vi ten ke oss at de fleste
fremdeles ligger ijorden og holder pi sine hemmeligheter.
Det kan vere all grunn til i vare pi utkikk etter funn -

enten det er flere steinokser, eller kanskje smiting av
flint eller annen stein. Ethvert sliktfunn vil vare et unikt
bidrag til vire kunnskaper om livet blant vire fierneste
forfedre og -modre. Oldsaksamnlingen pi Historisk
Museum er det rette sted i henvende seg dersom man
finner noe slikt, og der setter vi stor pris pi i fi bessk
av alle som har bidrag i komme med til dette virt eldste
"Riksarkiv"!

Litteratur:
Mikkelsen, Egil 1973: Oslodalen fra fangstsamfunn til
industrisamfunn. Oslodolen fro fongstsomfnn til
i nd u strisa m mfunn (utstil I ings katalog, utg. av stu dentene
ved Universitetets Oldsaksamling). (Oslo).

Foto: U n iversitetets O ldsaksamling
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Vi har ogsi filial i Paleet pi KarlJohan!

Fortsettelse fra side 5, Medspillere pi 9W-laget

-Vi har vunnet stor erfaring i i arbeide ovet{or politikere og
byrikrati, og det kreve; letydelig tilmodighet. Vi har lykkes
iivinne fram med saklige argumenter og kompetanse, og har
med slike midler bidratt til i legge manSe premisser for den
videre behandlingen av saken. Vi har tidvis hatt ressurssterke
motparter, noe som har krevd store ressurser av oss sjol.
Men det viser seg at det ikke bare er myndigheter og

utbyggere som mi passes pi. Vi har store oPPgaver nir det
gjelder i styrke innsikt, bevissthet og omtanke for hva

vernesaken egentliS krever og 8ar ut pi, ogsi i den

lokalbefolkning som utvilsomt'stotter grunntankene til

foreningen. Det er altfor mye ubetenksom og kunnskapslos

atferd langs og i nerheten av vannet, enten det gielder

moped(oring, ulovlig fisking eller hunder uten blnd, sier Erik

Damsgaard. Verken han eller andre i @W har noen illusjoner

om at andre enn de sjol ogsi iframtida vil mitte ta seg av den

folkeopplysning som det aldri blir nok av i sporsmil som disse.

M en klage? D et gjor de ikke i Ostensjorannets Venner. D erti I
er det for mange andre viktigere gioremil.

ALF SKJESETH

PS. Kari Lonstad, Liv Taranrod og Eirik Warner var ikke
tilstede da bildet av @W-"aktivistene" ble tata Kari Lonsrad
er en av de store, utholdende sliterne i @stensjovannets
Venner. Hun er aktiv i Sothona-redaksjonen, administrerer
stands, baker kaker osv. En utholdende og "ryddig" aktivist

Liv Taranrod var en av de virkelig store st@0tespillerne i den
lose gruppa Ostensjovannets Venner - for foreningen ble
konstituert. Eirik Werner er ogsi en av de som dro det hele
igang. En riktigveteran, som Liv. Eirikerogsi mangeirig leder
av foreningens valgkommite. @stensjovannets Venners
stiftelsesmote ble holdt hos Eirik.

FINN GULBMNDSEN
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Fortsettelse fra side7.
Mitt Ostensiovann

ble hiemme med barna frem
til ca. 1961, men da var de
blitt ten-iringer og det var
storre behov for Anne
Margrethe borte pl Blindes-
kolen. En av Biarnes elever
sluttct i jobben sin og reiste
hiem - delvis fordi han var si
lei av i spise pose-ertesuPPe.
Da vlknet husstellereren
Anne Margrethe, og hun lurte
pi hva slags kiokkenmu-
ligheter det var pl skolen.
Hun f ikk noklene t i l  et
(okken som ll i underetasien
ien av bygningene. Hun laget
et opplegg iforbindelie med
forkurs for de nyblinde
elevene ved skolen. Og nir
undervisningen for Pikene
ogst ble flyaet opp til HusebY
ble det undervisningskiokken.

De nybtinde elevene hadde en uke med "hybel-trening"

hvor de skulle lare I klare huslige oppgaver. Anne

Margrethe tarte dem altfra hvordan de skulle fylle melk

pl frokosblandingen til hvordan de skulle vaske gulv.

| 1975 gikk Biarne av for aldersgrensen. Skolen var ni

blitt mye storre, og han var forsividt glad for I gi over

i pensionistenes rekker. Da flyaet Paret til @stensio

Srd.
Anne M.argrethes eldste bror Haakon bodde fremdeles

pi glrden, men var blittalene og hun stelte middagene

for ham. Bjarne ogAnne Margre*re PussetoPP ogflyttet

inn i fsrste etasie pi "Nordigarden" - hovedhuset pt

Nordre @str,nsiogitrd- og Haakon haddeegen leilighet

i annen etasie.

Han hadde mont€rtlydf/r (noe i likhetmed pipingen pl

fotgiengerovergangene) ved inngangsdoren pl huset

slik det ble dnklere for Biarne I finne veien tilbake til

husei Han kunne rusle rundt pl girden, gl og hugge ved

og lignende uf€n at han mitte "folges" tilbake til huset

Paret hadde ogsi en hytte pt Holmsbu som ll nede ved

sjoen. Her hadde de ogsi mange gode stunder.

I 1976 ble Biarne syk og iret etter dode han av kreft

Anne Margretlre ble alene. Men hun har ikke sulret

Anne Margrethe har fortsatt i vare aktiv- Etter Biarnes

dsd fortsatte hun pi Huseby i | 5r, men reiseveien ble
, for lang. Etterpi underviste hun voksne hos Blinde-

forbundet

Ni for tiden hviler hun heller ikke pl sine laurbar. Hun

kjorer frossen mat for eldre i @stensio bydel, hun er
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med i @stensjo Menighets-
pleie, en bibelgruppe og er
Oppsal Eldresenters Bruker-
rids representant i styret
for Eldresenteret. Selv-
folgelig har hun ogsl familien
sin, som nl inkluderer 3
barnebarn, som opptar
hennes tid.

Den 3.april | 990 ble @sten-
sigvannets Venners "Sot-
hone-pris" tjldelt for forste
gang. Prisen er en anner-
(ennelse av stor og langvarig
innsats til omridets beste.
Mottakere av prisen var
Anne Margrethe M okleby og
hennes bror Ditlev Smith.
Sommeren | 992 stilte Anne
Margrethe og hennes familie
tunet pl Sondre @stensio til
foreningens ridighet, og vi
feiret @stensiodagen for
forstc png. An ne Margrethe
har vart en av foreningens

beste stottespillere i vlre anstrengelser for I vise hva

@stensio-omridet er, og hva det kan bli.

Ntr ieg spor henne om hva hun hiper skal s(e i

fremtiden, svarer hun slik "Jeg hlper at det skal bli

fredet, og at vi fir med bide Abildsa og@stsnsio, slik

atvifir med hele omridether, dethiperiegda inderlig.

Jeg kan bare ikke skionne at de (myndighetene) kan la

vare I gioie det De er si sene at det er en gru, men ieg
tror nok nl at det gir. Men det er dette med at

okonomien er si vanskelig da. Men ieg kan ikke skionne

annet enn at de mi frede det"

Og nir ieg spor om hun kunne likt I se dyt pl garden

igien sier hun'Ja, ieg holder pt 4H gard ieg.Jeg synes det

at ungdommen fir se dyrene og flr vite hE det er, og

at noen kan arbeide littmed gronnsaker og littforskiellig

her, det synes ieg er veldig viktig. Barnebarnet mitt sa

engang vi var i Holmsbu og det var noen hsner der "Du

Bestemor, kan vi ikke gi opp og se pi en levende hone,

dal" Jeg synes io det er ganske ille at det er blitt slik"

Slikhar detvart- livettil Haakon Tveters barnebarn. Og

likevel vetvi nok ikke halvparten av det hun har dort -

for hvem klarer vel I huske altfra et si hendelsesrikt livl

Tusen takk Anne Margrethe, for at du ville dele din
historie med oss. Og takkfor dittnrme smil og store
giesdrihet som vi alltid setter stor pris pl.

Anne Margrahe pd hennes 7Mrc dog

Marianne Qlstbye
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Kryssord
Sothona-redaksjonen trenger noen som kan
lage kryssord for ossl Er du glad i I lose
kryssordl Kan du tenke deg A lage noen tilossl
Ring Marianne pt 2229 6l6l.

OBS! Postgruppen trenger
flere hjelpere!

Ring Hanne Blesvik pi2274 4222 og meld deg
som mulig hjelper ved postutsendelser

Nl er det mulig e fe kiare
med buss til og fra
medlemsmoter!

Pensionister og ufore kan ta kontakt med Oppsal
Eldresenter (Busserullen') (22273146) eller
Marianne @stbye Q229 616l) for I ff sitte pl
med buss til og fra motene. Lister er lagt ut

Bestill plass i god tid. Pris kr 10,- hver vei.

Har  du
husket e betale
kont ingenten?

Foreningen trenger

din stotte.

OBS! Bankkunder!
grw taper penger pl overfaringer fra bank- til postgiro!

Kassereren opplyser at belop betalt fra bank til post kommer til oss uten bilag -
dermed vet vi ikke hvem som har betalt inn belopet" For I fl vite dette ml vi betale
kr 20,- (hvis det i det hele tatt er mulig I fl ut et navn). Ver sl snill - betal fra bank
til vlr bankkonto - eller fra post til vlr postkonto. Numrene stlr pA innsiden av
omslaget (side l).

Reklamesalg

Er det noen som kan tcnke seg I hielpe styret
med annonsearbeid - primart kundekontakt?
Ring Marianne p|2229 616l eller Finn pA
2227 2810.

Tekstbehandling

Sotlrsna-redaksjonen har behovfor mer hjelp til
I skrive inn artikler - helst pl WordPerfect Er
det noen av dere som kan tenke dere I skrive for
ossl Ring Marianne pL2229 6161.
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Avsender:@YY, Pb. 1s-Abelss, 1105 Oslo

Fordelene ved oye-styrt autofokus
ser du oyeblikkelig.

konstuert med tanke pA profesjonelle fotografer

og ivrige amatarcr. Likevel er det utrolig enkelt i

bruk. Med tre kontrollratt styres de fleste

av kameraets funksjoner. EOS 5 gir deg full frihet

til i fange motivet nAr det enn mitte komme.

.1/8000 sek. lukkertid .16-felts lysmAlercelle

.lnnebygget blitz med autozoom 'Forutbestemt

autofokus oSvaerbstgysvak filmtransport
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Ny
Ved fotografering der ting skjer hurtig, kreves

det at du bide tenker og reagerer raskt. Det nye

EOS 5 er istand til A formidle dine tanker lynraskt.

Med dette kameraet introduserer Canon et

unikt system for oye-styrt autofokus. I sokeren

sitter fem autofokus punkter. EOS 5 registrerer

hvilket av punktene du ser pA, og stiller

lynraskt inn korrekt fokus. Kameraets hjerne er

en 16-bits mikroprossessor. I kombinasjon med et

av Canon's hurtige

19utrnasoxtc

(USM) objektiver

gir dennb "hjer-

nen" maksimal ut-

telling. EOS 5 er
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