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Leder

Foreningen gJennomf srte sitt 6rsm ate i mors og et nytt 8r med orbeid ligger
foron oss. Vi hdper vdre problemer med medlemsregisteret nE er over og ot
dere olle f6r dette nummeret ov Sothsna.

Ndr dette skrives er den siste isen i f erd med I forsvinne f ra
@s'fenslovonnet og f orst nd fdr vi se hvordon noturen klarer 6 tokle de
skadene hostflommen medfsrte.Tlopet ov somme?en fdr vi vel ogs6,se
hvordon de porkmessigeorbeidene rundt terskelen ved Bogerudmyro blir.
Pubf ikum ser ut til 6 ho respektert sperringene og det burde derf or vczre
godt hdp om ot bdde busker, lrer og gress hor fStt etablert seg og vil
donne en vokker romme rundt anlegge'L Nd ser det ogs6 ut til of kommunen
endelig filr glenoppbygget gangb?oen som ble tott av f lommen i fjor hsst.

Vi snsker med dette 6 gi honnsr til Oslo bystyre som i forbindelse med
behondf ingen ov 6rets budsjett bevilget penger til nadvendige tiltok i
omrddet. Det gr 6 hdpe ot somme forst&else blir logt til grunn ndr den store
regulerinqsplohen for omrddet blir politisk behondlet etter sommeren. Vi tor
det ogsd som en tillitserkle,ring of midfene konoliseres gjennom foreningen,
og ot vi p8 den mdten kan styre arbeidene ut fro vilre egne prioriteringer og
bosert pd vdr egen kompetonse. ,,^.
Bfont de oppgavene f oreningen vil igangsette er et rehabiliteringsf orssk
fongs bredden Dette vil bli gjort omtrent pd sommemltesom mon ruller ut
ferdig-plen. Stedegne plonter settes i en motte, som rulles ut og festes p8
breddenog bunnen med treplugger.Hdpet er of denneskol finnenodvendig
f este, og pA den mdt en gjenskope v8tmorksbeltet. Motten e? av orgonisk
moteriole og vil ove? tid forsvinne ov seg selv. Omrddet der dette f orsakes
vil sonnsynligvis mdtte ovsper?es en tid, slik ot ikke f olk og dyr trdkker det i
stykker. T tillegg til kommunen vil ogs8 Fylkesmonnen og Oslo Elveforum
bidro skonomisk ti l dette.

Nytt ov 6ret er af f oreningen hor eteblept en egen pensjonistgruppe som vi
h6per bdde skol fd et sosiolt fellesskop og somtidig pdto seg op1gaver
f oreningen snsker utf srt. Mer om dette onnet sted i Sothano.

F or eningens hj emmes i der pd i nternett, www.ostensj ovonnet. n o, begy nner
ogsd 6 to form. Vi hdper vi fortlapende skol fd logt ut mer og mer
informosjon der, bdde om notur- og kulturverdiene i omr6det og om
f oreningens orbeid og oktiviteter.

Besak oss gjerne, og f ortell oss om hvo du i fremtiden kon anske deg av
informosjon. Konskje du ogsd selv.hor noe I bidro med.

tr eg onsker dere en god sommer og hilper I mste monge ov dere pd vdre
orrongem ente?, spesielt pd @stensladagjen som vi arrongerer pd Ostersio
g8rd ?6. Augus'r.

Amund Kveim



Mitt Ostensjovann

Svein Valdem
i nteruj uet av redaksjonen

"Furet, varbitt" Iyser over ansiktet hans.
Iurig opptatt av Ostensjovannets fremtid

dukker Svein opp pti vdrt nye kontor Veien
fant han uten problemer. Dette er nemlig
snekkeren og altmuligmannen som har

snitt for restaureringen av grisehuset pd
Abildso gdrd der kontoret ligger.

Vokst opp overst i Solbergliveien pi Oppsal, knyttet
Svein tidlig trider til Ostensjoomridet. Overfylte
Trasop og Oppsal skole gjorde at Svein tilbragte
tiden fra 1960 - 64 phZstensjo skole. Tilfeldighetene
gjorde at han fikk en av initiativtakeme til OW som
lmerphZstensjo. Den hyggelige, unge Valdem skled
ned Assidene fra Solbergliveien til Ostensjo skole.
Pjokken stortrivdes. Inntrykket av Asbnsjovannet
var skummelt der frostroyk ofte ga en trolsk
stemning. De voksne snakket ofte om hvor farlig
hengemyrene rundt vannet var. I et ungt barnesinn
satte dette fantasien i sving. Bessk i Almedalen satte
ogsi fantasien i sving. Her var det msrkt selv
midtsommers og de gamle trrerne ga dalen et dystert
preg.

Svein husker godt et barneskirenn pi Asbnslo skole.
Starten gikk fra omridene nord for vannet
(vadedammen). Smirosset fikk en kjempelang
bakke opp"pa Talberget rett etter start.

Bakken mi ha vrert mye brattere og lengre den gang,
minnes Svein. Siste del av laypa gikk over vannet
som var mye lengre den gang manvar tolv ir - enn
i dag.

Etter endt skolegang realiserte Svein sine barndoms-
drsmmer. Han ville bli bonde. Trysil la forholdene
til rette for bureising, og Svein med familie bygde
bolig, driftsbygning og redskapshus. Utrolig hva
disse Oslogutta kan! Som bureiser og smibruker
var han opptatt av biologisk mangfold.

Etter at ryggen streiket, var det ingen bann, han
mitte la ssnnen overta bruket og satte kursen mof
Tigerstaden og Lindeberg AH-gird. Her ble
kontakten med Ostensjovannets Venner knyttet.,
Svein, som ikke vet hva NEI er, har betydd utrolig
mye for foreningen. Han sorget for ku, geit, sau,
kaniner etc. pi flere av vire tidligst arrangerte
"Astensjadager" fritt tilkjort fra Lindeberg. Blir det
aktuelt igjen, stiller han atter opp sammen med de

Foto: PauI Fekjer
Svein Valdem er vant med ii ta i et tak.

firbente. Han har ogsi tatt i et tak i vanskelige
perioder der vi har vrert avhengig av en som har
hatt muligheter til 6 st6 pi hele dagen.

Han har ledet prosjektet "Kulturlandsskapspleie i
Oslo og Akershus" i over tte itr, de to siste med
base pi Abildso gird. Svein forteller at hans interesse
for biologisk mangfold faktisk bare blir stone og
stgrre.

Hvilken betydning har landbruket for Ostensjo-
omridet, Svein?

- For at Ostensjoomr6det skal besti slik det gSar i
dagmi det drives landbruk pi hver side av vannet
som i dag. Dette er den sikreste garantien for 5
opprettholde kulturlandskapet. I tillegg erjordbruks-
arealene en nisje for flere arter trekkfugler. Fortsatt
respekterer folk dyrket mark. Her fir fuglene vrere i
fred for mennesker mens de raster pi vei videre
nordover. Ved siden av gjessene er det mange
smifugler som benytter j ordene til 6 hente spillkom,
mark og annen mat mens de raster. Dersom
jordveiene forsvinner vil det bli et hull i de
sammensatte naringskj edene rundt vannet.

Du har ansvaret for en del av den naturfaglige
skjotselen rundt Ostensjovannet. Hvordan
fungerer det?
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- I samarbeid med Ostensjovannets Venner og Park
og idrett har vi laget en skisse til skjotsel av omridet.
Det er ganske komplisert fordi enkelte plenarealer
skal gro igjen og bli enger for 6 hindre ytterligere
vekst av gisebestanden. De elsker nemlig spirende
plengress.

Omr6der der det tidligere var beitemark, skal sl6es
en gang pr. fr for i opprettholde mangfoldet av
planter. Dette skal gjores midt i juli. Dersom dette
ikke gjores, vil de over tid gro igjen, og artsmang-
foldet svekkes. Mange planter er avhengig av slitt
eller beiting for 6 overleve. Her har Osterisjovannets
Vennertatt etprisverdig initiativ som jeg gjennom-
fffieL

Rydding rundt kulturminner som gravhauger og
ruiner av brenneribygningen falger ogsi med. Her
venter jeg pi tillatelse fra Fylkesmannen fordi
brenneribygningen ligger i reservatet, og da efdet
selvfolgelig ikke bare i barbere trrer og vekster rundt
ruinene. (Red.anm. Brajobbet, Svein! Ruinene synes
sA fint n6!)

Det er si mange verneverdier i omridet at en er
nsdttll6 vrere observant, ridfare seg med fagfolk
og fi tillatelse fra det offentlige. Noen steder er det
en balansegang med vurderinger biologisk mangfold/
kulturminner. Her mi myndighetene bestemme. Pi
slittenga ved bakken opp mot Manglerud skole
finnes faktisk verdens storste bestand av blomster-
fluen ofihonewa erythrogona.Her har jeg forhart
meg med insektsforskerne om hva som bsr st6 igjen
nirjeg slir.

Det folk flest ikke tenkerp6, er at OstensjoomrideJ
er svrert lite i biologisk sammenheng. Man mi derfq
ikke tro at det er mulig 6 ta en bit her, og en bit der

uten at det fir konsekvenser. En sfl vanlig fugl som
sanglerke hekker ikke her lenger. Det er et signal pi
at man har trhtt over en grense. I folge gamle
avisutklipp var Ostensjsomridet et av landets beste
hekkeomr6der for lerke pi 1950- og 60{allet. Man
mi sporre seg om irsaken til at det har blitt slik. For
6 uringi slike konsekvenser, mi omridet ni fi ro.
Vi mi oke innsatsen med skjotsel pi naturens
premisser der dette er nsdvendig. Svein er ivrig. Han
er nesten ikke til 6 stoppe. Dette er noe han brenner
for.

Du passet pi Abildso Gflrd i tre uker for CESAR
like etter at de overtok. Du har ogsi bistitt dem
i flrene etter. Artige episoder?

Det var en artig tid der drengestuavarhjemmet mitt.
Ridyr var til stadighet innom. Det skjer fortsatt.

En sen kveld siste 6ret dajeg restaurerte grisehuset,
harte jeg et forferdelig leven i stallen. Jeg hadde
stengt dara.Hvahadde skjedd? Jeg listet meg tilbake,
ipnet dsra forsiktig.. . . . .. Der stoil Mikkel. Reven
var stengt inne. Vi si pi hverapdre et minutt. Si
snudde reven, snek seg forsikti {it donog den hvite
haletippen avslsrte kort hvilken retning den tok.

Din drom om omrfldet og fremtiden?

- Langsiktig forvaltning er viktig for omridet. En
av de beste grepene vi kan gtrarc er 6 fi engasjert
barn og unge, gjerne i samarbeid med eldre. Greier
vi 6 engasjere de unge, vil dette gi sikre grupperinger
som interesserer seg for omridet i fremtiden. En
4H klubb i omridet vil vare med pi i sikre
Astensjavawtets Venner en god rekruttering med en
positiv holdning til naturen, avslutter Svein fsrhan
glr for 6 ordne utstyr til traktoren.

Vdropplevelser ved vannet
H6kan Billing forteller fra enmorgenttx2.mai;"2 SORTHVIT FLUESNAPPER (begge hanner,
den ene ikke fullt utfarget sommerdrakt) og I BLAMEIS, sloss si busta foyk om den samme
fuglekasse (i skogen nedenfor Manglerud skole). Hver gang en av de nrrmet seg kassa, kom de
andre to i full fart og jaget den vekk. Slik holdt de pi i lang tid, ingen var villig til 5 gi seg. De
var meget aggressive mot hverandre! -Er det for fi fuglekasser rundt Ostensjovannet?

Neste morsommc hendelse: En SILDEMA{E jaktet over jordet ved Ostensj a gLrd,, styrtet
plutselig rett ned og kom opp med en gediger.r ROTTE i nebbet! Fuglen floy ned til vannet og ga
rotten til sin <forlovede>. Jegeren hold effektivt alle andre miker pi avstand, og lot sin parhrer
nyte rotta i fred og ro. Skjont, det tok laaangtidfsr den klarte 6 den ned, men etter l5 minutters
slit fikk den rotta inn i nebbet - og ned gikk den! Urehh!"



F I aggerm us(tu r) ved Ostensjovan net
Tekst: Kari Rigstad og Kjell Magne Olsen Foto: Kjell Abyholm

Fredag 16. juni 2000 ble det i samarbeid mellom Asbnsjovannets Venner og Norsk
Zoologisk Forenings flaggermasgrappe arangert en tar for d se og lytte etter

flaggermus ved naturperlen Ostensjouannet. Vi msttes kl. 2200 ved sarenden av vannel
og ble vel en giengpd ca.15 stykker til slutt. Fsrst ble det gitt litt generell informasjon
om Ilaggermus. Blant annet ble flaggermasenes lyde4 slik de fremstdr etter d ha gdtt

igi enn om en ul tralyds detEktor, demons trert pid en kas s ettspi II er.

I det morketfaltph for alvor beveget vi
oss nordover langs gangstien pi vest-
siden av vannet med detektorene klare.
Det varte ikke lenge fsr de forste av vire
flagrende venner viste s0g. Like nord for
restene av den gamle bryggen frkk vi
bide se oghare flere nordflaggermus.
Dette er den vanligste arten i Norge, og
en av de stbfie, med vingespenn pi ca.
27 cm. Vi klarte ogsi ved hjelp av en
stor hflv 6 fange en nordflaggermus, slik
at alle fikk tatt den i nrrmere oyesyn.
Selve kroppen er liten, omtrent som en

finstikkeske, og de fleste ble overrasket
over hvor smi disse dyrene er da de fikk
se en pi nrert hold. Det er forst og fremst

I{jell Magne Olsen fanger
inn llaggermus med

et sfurt neft.

enn lavfrekevente lyder. De lydene
mennesket kan frembringe er svrert
lavfrekvente i forhold til flagger-
musenes, og vi klarer kun 6 produsere
ekko fra svrert store gjenstander, f.eks.

fiellvegger. Forskjellene i frekvens
mellom de ulike flaggermusene henger
ogsi sammen med dyrends storrelse
(eller mer presist, byttedyrenes
storrelse) : pygmefl agg6rmusen spi ser
mindre insekter enn nordflaggennus,
og trenger derfor lyder som gir ekko
fra mindre gjenstander enn det nord-
flaggermusen gjor. Derfor har pygme-
flaggermusen mer hoyfrekvente lyder
enn nordflaggermusen.

Forsiktig tas fangsten
ut av nettet.

den store flygehuden som danner vingene, og som
ogsi henger sammen med halen, som gjor at de ser
mye storre ut nir de flyr.

I skogholtet like etter var det pygmeflaggermus i
hore (dette er den arten som tidligere ble kalt
dvergflaggermus). Denne er mye mindre enn
nordflaggefinusen, her fir omtrent tre dyr plass i en
vanlig fyrstikkeske. Forskjellen er imidlertid ikke si
lett 6 se i felt, da vingeflyhuden ogsi her gtrar at
dyrene ser mye storre ut. Man kan med en del
erfaring se forskjeller i fluktvis og vingeslags-
frekvens, men det er fsrst og fremst lydene dyrene
gir fra seg som gjor at vi kan skille dem. Nordfl agger-
musen sender ut lyder pi rundt 32kIlz (kilohertz),
mens pygmeflaggermusens skrik ligger pA rundt 55
kHz. Til sammenlikning kan mennesket kun hsre
lyder pi opp mot 20klIz, og derfor kaller vi lyder
som er mer hoyfrekvente enn dette for ultralyder.
Flaggermusene (<seD) i stor grad m ed arene,ettersom
de ved hjelp av svrert folsomme arcrkanfange opp
ekko fra skrikene de sender ut, tilsvarende sonar
eller ekkolodd i bruk i b6ter. Hoyfrekvente lyder vil
sende tilbake et ekko fra mindre gjenstanderlflater

Pi turen fikk vi ogsi se oghare vannflaggerr.nus.
Dette er en art man kan gjenkjenne ogsi uten bruk
av ultralydsdetektor, siden den svrert ofte er i se i
sitt karakteristiske flukwis like over vannflaten. Den
holder en konstant hayde over vannet og svinser
rundt i sirkler og ittetall pi jakt etter vanninsekteq
av og til kan den ogsi ta byttedyr som ligger pi
vannoverflaten. Den kan oss6lett skilles fra nord-
og pygmeflaggermus p5
lyden, bflde pi frekvensen
og pi rytmen. Storrelsen pi
en vannflaggermus ligger
mellom nord- og dverg-
flaggermusens, og dette
gjenspeiles i frekvensen pi
lydene den sender ut,ca.45
WIz.

Oqtensjovannet er en rik
lokalitet nir det gjelder
flaggermus, selv om vi ikke
fikk registrert flere enn disse
tre artene denne kvelden.



Kari Rigstad viser forsiktig frem llaggermusvingen.

Dette skyldes nok delvis at det efferhvert ble ganske
kaldt, bare ca.-r4"oC- da vi forlot stedet klokken
0 1 . 00. Stedet er imidlertid kj ent for ogsi i inneholde
minst tre andre arter: storflaggermus, skimmel-
flaggermus og 6n av, eller begge, de to svrert'like
artene skj eggfl aggeffnus og brandtfl aggermus. Nest
etter det fsrste funnet i Rogaland i 1987, var det
ved Ostensjovannet vi fsrst hadde sikre
observasjoner av storflaggennus i Norge. Dette er
tidligere beskrevet i Sothona. Dette er den stsrste
fl aggermusarten i Norge, med vingespenn p h ca. 40
cm. Den spiser ogsi de storste insektene, og har
folgelig de mest lavfrekvente lydene, ca.I8-20kllz,
hvilket betyr at mennesker med god horsel sSvidt
skal kunne hore dem uten detektor. Skimmel-
flaggermusen er noe stsrre enn nordflaggeflnus,
frekvens rundt27 kHz. Begge disse to artene jakter
ofte ganske hoyt oppe i luften, og er vanskelige i fi
aye ph selv om man horer dem pi detektoren. De Jq
artene skj egg- og brandfl aggermus er nrrt beslektet
med vannflaggeflnusen, men jakter oftest over land
eller langs busker og kratt som stikker ut over
vannet. De er inbyrdes si like bide i utseende,

oppforsel og lyder at man ikke kan skille dem fra
hverandre uten 6 ha dyrene i h6nden (hannene kan
skilles pi penisfasong, begge kjonn kan skilles pA
tennene, men da mi man ha en god lupe) eller ved 6
analysere lydopptak. Begge er noe mindre enn
vannflaggefinusen, men jakter pi bynedyr av salnme
storrelse, og har folgelig ogsfl skrik som er svart
like vannflaggennusens, med frekvens pi ca. 45kJIz.

Det er ogsi grunn til 5 tro at langareflaggermus
finnes ved vannet. men sividt vi vet er dette enni
ikke bekreftet. Denne arten skiller seg en del fra de
andre norske artene med hens;m pi ultralyder. For
det fsrste sender den ut veldig svake lyder, med
detektor er de ikke harbare pA mer enn noen f6'
meters avstand. Dette hengerpi sittvis sammenmed
stsrrelsen ph arene: for 5 fange opp ekkoet fra si
svake lyder er man avhengig av store og fslsomme
orer. Poenget med 6 sende ut si svake lyder er at
mange av flaggermusenes byttedyr, og i srerdeleshet
langarefTaggermusens, som i stqr grad er natt-
sommerfugler, har lert seg 6kjenne igjenultralyder
som en fare, og vil derfor sette inir tiltak for 6 unng6
lydkilden. Ved fl sende ut (og ikke minst kunne
oppfatte ekkoet fra) svake lyder, kan langoreflagger-
mxsen komme n&nnere byttet fsr det blir klar over
faren. For det andre sender langoreflaggermusen ut
lyd bide gjennom nesen og gjennom munnen, de
andre norske artene sender lyden kun gjennom
munnen. Frekvensen er ca. 40 kHz, hvilket ikke
samsvarer helt med at den tar mange store byttedyr,
men som sikkert henger sammen med bl.a.
tilpasningene nerrnt over.

At hele ifite arter mi anses som sannsylig 6 finne
iirnen et si begrenset omride som Ostensjovannet
utgtrar, viser at vi her har med en virkelig flott
lokalitet 6 gare.Ingen andre steder i Norge kjenner
vi til et si hsvt antall arter.
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Hvem blomsfer fgrst?
AvAstrid Skrindo

Ndr isen fremdeles dekker Ostensjovannet og de Ileste trekkfuglene har langt iglen
for d nd hekkeplassene, blomstrer hasselen. Hvor tidlig den blomstrer i iir, auhenger av

ulike faktorer som hvordan hosten og vinteren var og hvor varmt det er nd. Like fullt
blir jeg hvert dr overrasket over hvor tidlig den blomstrer. Har du sett den enda?

Kanskje du ikke -lrjenner dette treet?

Alle kjenner antagelig hassel-
nsttenel Helt tilbake til saga-
tiden finnes det historier der
hassel er ansett som en si
viktig matkilde at det ikke er
lov til i hoste hasselnotter pA
annen manns eiendom. Som
om ikke det er nok, var hassel
sett pA som et hell ig tre.
Hassel hjelper mot trollskap,
og om du fanger den meterlange
hvite slangen som lever under
hasselkrattet vil du kunne forsti alle dyrs
tale samt gjore seg usynlig! Dens latinske navn,
Corylus avellana. er nok et tegn pi at denne planten

har vrert kjent lenge: Corylus er
romersk navn p i  hassel  og
avellana kofirmer av en by i Italia
som var blant de forste steder der
hassel ble dyrket.

For i finne hasselblomstene om
viren der du ferdes hjelper det
lite om treet sa inntekt til eierne i

oldtiden eller at dine forfedre ble
usynlig nir de fanga slangen? Hassel er

enten en stor busk eller et lite tre som vokser rundt
Ostensjovannet. Om viren kan vi ikke gjenkjenne

den ved hjelp av de myke, pusete bladene, da de
enn6: bare er knopper. I stedet kan vi se etter

b lomstene:  Om hosten anlegges
blomsterknoppene, klare for en tidlig
start n6r forholdene tillater det. Hann-
blomster og hunnblomster hver for seg,
men gjerne pi samme grein. Hunn-
blomstene er sA smi at de fleste har
trolig aldri sett dem. Her sloses ingen
energi bort pA store flotte kronblad eller
god lukt. Ettersom det fremdeles nesten
er vinter, er de tilpasset kulda ved at det
eneste som stikker fram, er noen knall
rade an som ser ut som en liten borste
sorn stikker opp fra en gronn-brun
knopp.Bzrstene erbare ca 5 mm lange,
men meget vakre hvis du stopper opp
ser pi dem! Litt seinere spretter de mer
i oyenfallende gule hannraklene. Hann-
raklene sprer pollen (blomsterstav) og
noe av dette fester seg t i l  arrene
(hunnblomstene). Forst etter bladsprett
befiuktes eggcellene i hunnblomsten
som etter hverl blir til hasselnotter. Da
har vi for lengst glemt de bitte smi
hunnhasselblomstene som var det forste
tegnet pi at sommeren og alle de vakre
blomstene rundt Ostensiovannet atter et
ir blomstrer.

A FLISLEGGERSU'ERORLEGGER
Fornoyd med ditt gamle bad?
lkke det? Kontakt oss da vel ,.,
Vdr spesialitet: Full
bad og kjakken.

,ffi" Bademilit-Exponten a.3
W Aut. rorleggermester Freddy Botner

Butikk og kontor:
(Bryn)
Tlf. :2297 4297

Ostensjovn. 16
0661 Oslo
Fax:2297 0A66



In Memoriam - Herman Berger
Tidligere ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, Hermen Berger, dode 1. desember i sitt 81. ir.

Gjennom sitt rike liv bistod
han ogsi med en stor innsats
i sitt nrermiljo. I arbeidet med
vern av Ostensjoomridet,
fikk vi gleden av i bli kjent
med Herman Berger i 1990.
Foreningen Ostensj ovannets
Venner var knapt eIt hr
gammel da vi forespurte
Berger om han kunne tenke
seg 6 stille opp som leder av
O stensj ovannets Klrlturfond,
en stiftelse best$ende av Oslo
Byes Vel, Fort idsminne-
foreningen, Verdens Natur-
fond, 4H og Ostensjovannets
Venner. Formilet med
stiftelsen var hfalge opp de
nasjonale verneinteressene
vedr. bygningsmassen p5 Abildso og Ostensjo
gird.

Pi sin beskjedne mite svarte han umiddelbut ja,

dersom han kunne vrere til noen hj elp, si. Og hj elp
ble det. Han ledet Kulturfondet med sikker hind,
bidro med avisinnlegg og deltok med sin store
erfaring og viten i strategimoter. Mster som ogsfl
bl"e ar:rangert hjemme hos ham selv og hans kone,

Foto:Greb Zahl

Herman Berger sammen med tidligere ledere i OVV
Erik Damsgaard og Finn Gulbrandsen ved

utdelingen av Bryn Lions lokale priser i
1992 pti Nordre Skoyen Hovedgdrd.

Edith, i Bslerskogen. Han
bistod oss pi mater i
Stortinget, i Ridhuset, hos
Riksantikvaren og Fylkes-
mannen samt ved befaringer
rundt As@nsjovannet.
Overalt ga han verdifulle
bidrag og holdt klart for alle
de lange linjer i frednings-
saken vedr. Abildso gflrd og
vemesaken vedr. Ostensjo-
omridet for owig. Det gav
oss en indre trygghet A ha
med Herman Berger pi slike
mster med den lange erfaring
han hadde fra-eget arbeid i
byrikratiet. .Han imponerte
oss med sih fremragende
evne til i se fremover, og til

6 trekke de rette konklusjoner om hvordan vi burde
arbeide videre. I samarbeid med Venneforeningen
arrangerte Kulturfondet innsamlingsaksj oner.
Under Bergers ledelse ble intet overlatt til
tilfeldighetene. I T992 vanket det en stor pris til
Ostensjovannets Kulturfond fra Bryn Lions. Da
en av kommunens etater fremmet forslag til
golfbane pi Abildso gfrd, var Herman Berger
tindrende klar: Fredningssak var under arbeid, s6
her hadde "noen i etaten fulgt dirlig med".

i tggl ble Abildss gird fredet, og fredningssak
ble igangsatt vedr. Ostensja gfnd. Begge girder
ble overtatt av eiere som ogsi signaliserte at de
ville restaurere de verdifulle bygningene.
Kulturfondet hadde oppnidd m61et, og Herman
Berger signaliserte at fondet burde ar,'rrikles. Slik
ble det, og de innsamlede midler ble brukt til
istandsetting av deler av bygningsmassen p6
Abildss samt til stell av kulturlandsskapet.

Bergervar en mester i i oppmuntre oss i arbeidet
pi sin stille og rolige mite. Vi i Venneforeningen
er svrert takknemlige over at vi fikk nyte godt av

" hans lange erfaring, hans ryddighet, hans evne til
i se fremover og til 6' vrere konstruktiv. Vi takker
for vennskapet og godt samarbeid. Vire tanker
gir til hans kone Edith og den owige familie.

Styret

Fotograf ukjent



' 
Minnadagen 2001

Tekst: Hanne Blesuik

Den 18. mars var det atler en gang Minna Wetlesen
dag ved Ostensjovannet.

Det var hyggelig 6 sti der nede og hore alle positive
kommentarer nir folk blir oppmerksomme pA at det
er gratis kaffe og kaker. Det var ogs6 stand med
informasjon og salg av effekter fra foreningen.
Mange stoppet opp og hadde sporsmql om
Ostensjovannet og om Ostensjovannets Venner.
Kanskje ble det noen nye medlemmer?

Foto: Paul Fekiar

Pensjonistgruppa
Foto: Finn Gulbrandsen

Den nyopprettete pensjonistgruppa mster hver fredag
phvirtnye kontor i grisehuset pi Abildso gird. Det er. .
bestemt at ihvertfall mellom kI. 12 og 14 er det alltid
folk tilstede. Her gir praten over kaffekoppen og vi
har allerede fitt et trivelig mllja.

Det har vart innom fra seks til ni personer. Gruppa har
sorget for 5 stryke gardiner, hengt dem opp, hengt opp
bilder og laget en hyggelig innredning. Det er sendt ut
vervebrev og takket vere gruppa, har vi begynt i fi
skikkpi avisutklipp fra 1950 og 60-6rene. Skrivebord
med arkivskuff etc. er rettet opp, og det er laget et hull
til kaldloftet med tanke pil hfiltil livesvalehekking pi
girden.

Gruppa venter utilmodig pA varmere ver slik at man
kan f6 begynt i arbeide utenfor liverVgrisehuset. '

Vi oppfordrer flere pensjonister til i henge seg pi. Vi
har det hyggelig sammen samtidig som vi hjelper til
med praktiske ting for foreningen. Det er bare Amsrc
opp pe fredager. Velkommen skal du vrere.

Over fra venstre: Hans Englund, Roger
Hagen, Finn kchudi, leder Amund Kveim pd
besok, Per Tokle, Odd Frode Ulbrandt, Aud
Steensrud og Solveig Olafsen. Under: Aud

Steensrud jobber med utHippsarkivet.
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Omvisning pd Ahildss gilrd
Foto: Ism Ostbye

Lardag, 11. november 2000

Ni har jeg akkurat kommet hjem fra Abildso gird.

Der har det vrert omvisning i dag. Tydeligvis et

populrert tiltak, da det var mellom 150 og 200

mennesker som motte oPP!

Vi ble delt inn i 4 grupper, slik at alle skulle fi en

sjans til Ahsre det som ble sagt. Amund Kvpim viste

rundt og fortalte i hovedbygningen. Asgeir Foyen

holdt <informasjonsmote> om stiftelsene som ni eier

girden i msterommet (som tidligere var vognskjul

og <<vaskerom)). Svein Valdem viste og fortalte om

utebygningene, da hovedsakelig stallen og grise-

huset, siden de fortsatt stir og er rehabilitert nylig.

Og Finn Gulbrandsen fortalte om girdens historie.

Alle sammen sirkulerte rundttil disse 4 og fikkrriye
god og nyttig informasjon om blde fortid og n6tid.

Bare en brskdel av de som mstte frem for d fr se gdrden.

Jeg vil, pi vegne av oss alle sammen, takke Asgeir

Fayen, CESAR og Vannakademiet si veldig mye

for at vi fikk komme!

Marianne

Artig d fr se bdde de gamle
gienstandene (serlig ounene) i

huset, og fr se noe av
restaureringsarbeidet som
fortsatt ptigir (t.u. har man

"gravd seg ned" giennom flere

ealu).

WRIGIEY Scondinovio AS
BOLER APOTEK

Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-14.00

Bsler Sente r, Bslerlia 2-4, 069 1 Oslo - Tlt. 22 26 44 95

Ingus biloppretting
Bildskadesenteret pA Ryen
Ryensvingen 2-4 0680 Oslo

T1f22673110 Fax.22678446

OPPSAL APOTEK
Mandag-Fredag 09.00-17.00
Lardag 09.00-14.00

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

ffiI*l*9,'lgPt*n As'
Butikldutstilling

Apningstider: Man-Fre: 08-1 7 ' Tor: 08 - 1 9' La( 10-14

Enebakkveien 123, Pb. 18 SimensbrAten, 1 107 Oslo. Tll:22 1 9 29 00

Statoil ICA Express Abildsa

Ny vaskemaskin' Ny butikk
Lambertsetervn. 70, 1 1 87 Oslo - Tl'f .: 22 28 22 90
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Svartstrupe (Saxrcola torquata)
gjester @stensj ovan net

Den 14. november oppdaget Jarl
Nystrom en hunnfarget svartstrupe av
vestlig underafi. Den holdt til ved det
store informasjonsskiltet nord for
fotballbanen pi den vestre siden av
vannet. Fuglen holdt seg i omrAdet
fremtil minst 9. desember. Detble sett
enda en fugl samme sted noen fi
ganger i minedsskiftet november-
desember. Funnene var det andre og
tredje for lokaliteten, og det tredje og

{erde for Oslo og Akershus.

Foto: Andreas Gullberg

Svartstrupe (Saxicola torquata)
ved Ostensjovannet
3. desember 2000.

Den er noksi vrerhard og prover fra
tid til annen fl overvintre slik som
disse fuglene. Pi detpunktet skiller
arten seg fra sin mer varmekjere og
alminnelige slektning buskskvetten.

Bildet er et videoutklipp, hentet fra
digitalvideo, som er tatt gjennom
teleskop pi sirka 50 meters hold
under dirlige lysforhold. Onsker du
6 se flere videoutklipp,/bilder eller et
filmklipp sA kan du surfe pi internett

til www. digitalbirding. com/svartstrupe.htm
Svartstrupen forekommer sparsomt i Norge og
hekker med en liten bestand pi Nord-Vestlandet.

A . GSfa ren - Arets fugl 2001
Hvert dr velger landsstyret i Norsk ornitologisk forening ut 'Arets fug|".

I iir har valget falt pd star Den er nok velkjent for de fleste av "Sothsna"s lesere.

Den er knyttet til ipent landsskap som jordbruks-
mark, beitemark eller plener. Her vil man som oftest
finne denne afien hekkende. I si mite er Ostensjo-
omr6det et godt eksempel. Streren er en av de
vanligste fugleartene i Norge. En regner med at det
er over en million par her i landet.

Etter at hannen har ankommet i februar eller mars
finner hannen en hekkeplass. Ofte er det sarnme
reirplass som 6ret fsr.Forst nir det er vir og vanne
i lufta, blir det fart i sangen. Arten har et rikt
sangrepertoar. Reiret legger den i hule trrer,
steingjerder, under takstein etc. Den setter stor pris
pi fuglekasser. Omkring egglegging og i ruge-
perioden er streren mest sangaktiv.

Den legger vanligvis 5 egg i mai. Ungenes tigging
etter mat er sipass hay at de avslorer redet.

I juni-juli drar store mengder ungstar for i myte*
pi kontinentet. De voksne samler seg i store flokker
utover hosten. Voksne og gjenvrerende unge strer
drar i august - september.

Ved Ostensj ovarrnel kan man se flokker pi 1000 -

1500 strer pi hssten. Det storste antall star man har
observert ved vannet er anslitt til 6000. Strerflokker
kan vi observere her ut i oktober.

Foto: Kjetil Knudsen

Flere hundre strer kan overvintre i strsk av kysten
som har milde vintere som f.eks. Lista og Jreren.

Norske strer overvintrer i hovedsak i England ogpi
Frankrikes Nordsj okyst.

*myte:skifte av f rerdrakt. Det er en naturlig prosess
der de gamle firerene felles. Nye firer vokser ut.

Kilde: Norsk Fugleatlas. Strer av Ays@inStorkersen.
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Gres shoppesan ger ved Ostensjavannet
Hdkan Billing var ogsd pd tur ved vannet den 9. mai. Da skrev han

"rapport" til fugletiuenes mailingliste, og redaksjonen takker for at ui flir
Iov til d giengi opplevelsene her i bladet.

Kl 04:30 i dag morges sang en GRESSHOPPE-
SANGER ved Ostensjovannet, like ved Bsler-
bekken. En MA tidlig opp, skal en fi med seg slikt
godteri...den ga seg ca 04:45. Flott stemning var
det i fullminen ogs6, sjekk selv pi www.sys-x.no/
Hakan/Fugler/O sloAkershus/O s loAkershus_mai-
august-200 1 /index.html

Men si en trist sak. Ved samme tidspunkt sto det to
typer (ca 20 itr) ved de to bryggerestene pi vestsida
og FISKET! De tok ingen som helst hensyn til
fuglelivet, de banet seg vei gjennom takrorskogen,
og viftet med armdne for i skremme vekk fuglene
som 6penbart <<var i veien>. Nir j eg kom rundt sj oen
var de i ferd med 6 gi seg, de si meg og tok hurtig
en annen retning vekk fra sjoen. Skulle jeg glede
meg over gresshoppesangeren, eller deppe over
hvor likeglade noen mennesker er overfor livet i
naturen?

Men kl 8:15 mitte jeg dra pi smilebindene. Da
passerte jeg en middelaldrende man, uten noe annet
pi eller med seg, enn joggesko og en tangatruse...
Men han forstyrret i hvert i fall ikke!

Slissinga om fuglekasse, som jeg skrev om i forrige
uke, har medfsrt at den fullt utfargete sorthvit
fluesnapperen dro det lengste strflet. I busken der
hvor en sivspurv med hvitt hode har holdt til, s5mger
ni en <<normab sivspurv.

Hele lista: Toppdykker ca2},knoppsvane I par + 1
juv, grigis, kanadagis, hybrid kanadagisXgr8gis
2, hvitkinngis 1 par, stokkand, krikkand I par,
toppand, kvinand, lappfiskand 1 F, laksand 2 M,
sivhone, sothone, strandsnipe, rodstilk, gluttsnipe,
hettemike, f iskemike, grimike, si ldemike,
svartbak, bydue, ringdue, gronnspett l,lAvesvale 1,
heipiplerke 8, linerle 6, gulerle 6, gjerdesmett,
rodstrupe, miltrost, rodvingetrost, gri trost,
svarffrost, munk 6, mallet 1, gresshoppesanger 1,
rorsanger 3, lavsanger, gransaqger, fuglekonge,
ivarthvit fluesnapper, kj ottmei s, bihmeis, spettmeis,
skjrere, kaie, krike, strr, pilfink (4 itak'rarskogen i
ost), bokfink, stillits l, grannftnk, gronnsisik,
sivspurv, gulspurv. 56 arter ialt.

HikanBillins

- din totalleverand6r au:
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" Dag I Ig ba n ktjerlester
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Drengestua pd Ssndre @stensjo
Tbkst og foto: antikvar Siri Hoem

Nir du folger middelalderveien Valborgs vei mellom
de to Ostensjogirdene, gir du like forbi drengestua
pi Sondre. Bygningen avgrenser tunet mot vest og
ligger med utsikt utover vannet. Tunet er et sjeldent
fint eksempel pi girdsbebyggelse i empirestil, der
v6ningshuset, l6ven og drengestua utgjor en
arkitektonisk helhet. Bygningene er organisgrt i et
firkanttun, som var typisk for distriktet.

Drengestua sies 6 vare den eldste bygningen pi
girden. Envanlig oppfatning er at den er fra omkring
6r I 800, og at den tidligere var girdens viningshus.
Pi arkitekt Eyvind Moestues oppmilingstegninger
fra 1940 stir det "Drengestue, oprindelig Hoved-
bygn". Hvordan si dette viningshuset ut, og nir
oppsto drengestua slik vi kjenner den i dag? Jeg har
ingen fasit pi disse sporsmfllene, men det finnes

opplysninger som tyder ph at drengestua er fra 1 840-
6ra, mens tre rom i forste etasje stammer fra et
viningshus fra slutten av 1700-tallet. De forste
hundre irene hadde drengestua tilnrermet samme
utseende, men i l940-hra ble den bygget om og
modemisert innvendig. Bygningen var i bruk som
bolig fram til slutten av I990-Fna. I dag stir den
tom og er i til dels d6rlig forfatning, men den har
potensiale til e bt en perle med historisk sus. Huset
skjuler, bokstavelig talt, en spennende historie. B ak
panelet ligger det gamle tbmmeret, som kan gi svar
pA en del ubesvarte sporsmil.

Hssten 2000 gjennomfsrte jeg et etterutdannings=
kurs i teknisk bygningsvem hos Byantikvaren i Oslo.
Drengestua pi Sondre Asl.snsjo var studieobjekt for
bygningsarkeologiske og tekniske undersokelser. I
tillegg til disse feltstudiene har jeg funnet opp-
lysninger i Byantikvarens arkiv og i tidsskrifter. Ut
over dette har jeg ikke gjort kildeundersokelser.

Nir ble drengestua oppfort?
Apoteker Ditlev Wilhelm Falkenberg kjopte Sondre
Asl.ensjo i 1785. Det er muligens i hans tid at den
eldste delen av drengestua ble oppfort, da som
viningshus. I 1838 overtokHalvorTveter, som snart
oppforte eksisterende 6netasjes viningshus i
empirestil. Ting tyder ph at han ogsi oppfarte
drengestua i den formen vi kjenner den i dag.

Amo Berg omtaler Sondre Astensja i en artikkel i
St. Hallvard 1933. Han har lest gamle branntakster
og funnet flere interessante opplysninger. I 1755
brant alle husene p5 girden. Etter dette er ikke
bebyggelsen kjent far i 1814, da largen Young var
eier. I branntaksten beskrives da et sekslaftet
v6ningshus i to etasjer med svalgang. Sekslaftet betyr
at huset har seks tommerlengder utvendig, noe som
gir to hovedrom. Dette huset nevnes ogsfl i 1838,
da Halvor Tveter kjopte g6rden. Viningshuset
hadde seksten sprossevinduer, hvorav stua og salen
hadde fire hver. Bygningen mi ha vart i dirlig
forfatning, siden verdien ble satt til kun 150
spesiedaler. I takst fra 1838 og 1843 nevnes ingen
drengestue ellerbryggerhus, men i sistnevnte takst
st6r den gamle hovedbygningen fortsatt. Arno Bergs

teori er at andre etasje i dette viningshuset ble tatt
ned og restene brukt i drengestua. Den sekslaftete
forsteetasjen ble bygget pi til dagens Sttelaftete
bygning og fikk et innebygget skur i nordenden. Det
er uvisst om viningshuset ble flyttet i forbindelse
med ombyggingen, el ler om det beholdt sit t
opprinnelige sted i tunet.

Det er sannsynlig at den kvadratiske laftekjemen som
utgjores av rom 2 og 3, har trlhart det gamle
viningshuset. Disse ronlmene har like takhoyder og
samme type profilerte takbjelker. Skilleveggen
mellom rommene ble sannsynligvis oppfart sent pi

Plan av Drengestue 1940, oprindel ig Hovedbygn
Tallene viser hoydeforskieller pa gufuet i forhold ti l  nullnivaet ved inngangsdora
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Fasade mot Vest 1940

1800-ta11et, muligens i bindingsverk. Rom 2harto
typer staffpanel, som tyder pi sent 1 800-ta11, og dora
mellom rommene er i typisk sveitserstil. Rom 3 har
kun etterkrigspanel som er slfltt rett ph tammer-
veggen. I begge disse rommene finnes det gammelt
treverk med en brunsort overflate som antas 6 vrere
nedvasket sot, trolig etter rayk fra grua. Grua, som
er registret i 1940, kan ha stett pe samme sted i
viningshuset. Disse registreringene tyder pi at rom
213 har vert ett Spent rom med synlige tsmmer-
vegger o g bryggerhusfunksj on.

Hvis hele forste etasje i det gamle viningshuset ble
innlemmet i drengestua, skal den gjenbrukte delen
hato hovedrom. Det innebrerer atrom 1 eller rom4
ogsi tilhorte viningshuset. Dette er litt mindre
opplagt, siden begge disse rommene har stsrre
takhoyder enn midtdelen. De ulike romhoydene i
forste etasje danner sprang i loftsgulvet pi inntil 60
cm. Flere registreringer tyder allikevel ph at rom 4
var del av det opprinnelige viningshuset.

Inne i skjulet er tammeweggen mot nord synlig, og
stokkene er like i hele hoyden. Gamle riteskader og
slitasje fyder pi at veggen har stitt lenge ute. Denne
ytterveggen stammer sannsynligvis fra et toetasjes
hus. I fsrste etasje er det spor etter et vindu, som er
lavere enn de andre. Apningen kan ha hatt et tofags
smirutete 1700-talls vindu. Vindusipningene ble
sannsynligvis utvidet, eller fikk ny plassering, da
viningshuset ble bygget om til drengestue. Hvis grua
er eldre enn den nivrerende drengestua, er det
sannsynlig at den har stitt innebygget ogs6 i bakkant.

Varmen ville dermed spres inn mot bakrommet. Det
er derfor sannsynlig at rom 213 og 4 har tilhart det
eldre v6ningshuset. Rom 4 har takbord med
karnissprofil, og panelet er alderdommelig. Det kan
vrere sent 1700- eller tidlig 1800tall.

Rom t har ogsi takbord og panel med karniss-
profiler, men her er trebordene tynnere. Jeg antar
dette er elementer fra da drengestua fikk sin
nivrerende form. Ifolge takst skal dette ha skjedd
etter 1843. PA grunn av stilen i eksterisret antar jeg

bygningen stammer fra 1840-ira, da empirestilen
fortsatt var vanlig pi Akershusgirdene. Under
rom 1 er det en kjeller med tykke murvegger av
naturstein. Inne kan vi se spor etter en vindusipning
mot vest, men det er usikkert hva rommet har vrer1
brukt til.

Alle rommene og skjulet ble utvendig kledd med
stiende vekselpanel og samlet under en felles
halwalmet takform. Pi vestfasaden ble det pimalt
to blindvinduer mot rom 4 og skjulet for 6 skape
illusjonen av en enhetlig bygning. Dette var en
utbredt skitrrk pi 1 700- 1 800-tallet. Arsaken til at man
malte slike vinduer var i hovedsak estetisk; man
onsket en enhetlig og symmetrisk fasade. Detbevarte
blindvinduet pi skjulet er malt med hvite ralnmer
og sorte "glass". For i gjore illusjonen perfekt, har
det f6tt ordentlige vannbord som stikker ut fra
veggen.

Mot tunet er det to dbrer, som begge har fire liggende

f'llinger. Daratllbryggerhusdelen har enkle fyllinger
og to flotte bukkehornhengsler. Kanskje denne dsra
stammer fra det opprinnelige viningshuset? Dsra
til rom 1 er trolig fra 1840-ira, den har rikt dekorerte
profi ler o g innstikkhengsler.

Drengestuas opprinnelige bruk
Tegningene fra 1940 viser tilnarmet opprinnelig
planlosning. Drengestua var i bruk som bolig og
bryggerhus. I bryggerhuset sto den store grua hvor
man kokte mat og vasket klrer. Denne delen av huset
hadde sannsynligvis steinheller pi gulvet, som vi ser

Fasade mot @st 1940
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antydetp6tegningen fra 1940. Dette
var trygt i forhold til bruk av ipen
ild, og sikkert praktisk med tanke pir
vann- og matsol. I rom 1 sto det
opprinnelig en ski l levegg som
avdelte et forrom ved ytterdara.
Veggen er nylig revet, men i gulvet,
veggene og taket vises umalte spor.
Dette tyder pi at skilleveggen ble
oppfart tidlig. Lignende spor sees i
rom2, hvor det har vart avdelt et
kammers. {

Fra bryggerhuset gikk det ei bratt loftstrapp, som
fortsatt eksisterer. Pi tegningen fra 1940 er det
inntegnet et empirevindu med to fag d tre store ruter
i loftsrommet mot sor. Dette rommet var sann-
synligvis innredet pA r18O0-tallet, noe de gamle
sveitserstilsgeriktene rundt dsra tyder pi. Det kan
ha vrrt i bruk som boligrom. Over skjulet er det
ogsi avdelt et rom, men dette har tynne, trekkfulle
vegger av bindingsverk og panel og kun ei enkel
labankdsr. Resten av loftet er ipent og kaldt, og var
sannsynligvis i bruk som lager og torkeloft.

Endringer etter 1940
I 19 40 -frable det foretatt omfattende ombyggings-
arbeider. Det er sannsynlig at Moestue milte opp
huset nettopp fordi det skulle bygges om. Det ble
etablert nye lettvegger og installert vitrom, gulvene
ble foret opp, det ble sl6tt ny panel p6 flere vegger,
grua ble fiernet og nye loddpiper ble murt opp.
Heldigvis er de nye elementene stort sett lagtutenpi
de gamle. I alle hovedrommene er det funnet
gammeltpanel, takbord og takbjelker, og sannsynlig-
vis ligger de opprinnelige bordgulvene under de nye.

I eksterisret ble det skiftet ut en del materialer i 1940-
hra. Alle vinduene ble skiftet til nye koblete typer.
Unntatt fra dette er loftsvinduet mot nord, som
muligens er et 1700-ta1ls vindu som erbruktp6nytt
her. I rom 4 ble blindvinduet erstattet med et
ordentlig vindu. Grunnmuren ble pusset, mens den
tidligere bare var kalket. Gavlfasaden mot ssr har
fitt nytt panel utenpi det gamle, sannsynligvis pi
198O-ta l le t .

Riteskader og tanker om istandsettingen
Det erumulig fl gi et fullstendigbilde av skadenepA
bygningen, for store deler av konstruksjonen er
skjult. Dette gjelder sarlig tommerveggene og
gulvene. Vedititte og stikke inni smiglipermellom
panelbord og rundt ventiler er det allikevel mulig i
fE et inntrykk. Nedre del avtommerveggene har flere

rflteskader. Det er ogs6 sannsynlig at de gamle
gulvene er skadet, siden disse ligger nrer terrenget.
Selve takkonstruksjonen er i god stand, men
bordtaket har flere riteskader. Det er spor etter
gamle taklekkasjer langs manet,men disse er senere
tettet med takpapp under teglpannene. Utvendig
panel er ogsi riteskadet, sarlig i nedre del. I den
regntunge hssten 2000 var panelet svrert fuktig og
mykt. Sannsynligvis hadde det skader ogsi da
Moestue gjorde sine registreringer i 194Q for relativt
fi hr etter ble det satt sokkelbord p6,nedre del av
panelet. Dette ble nok gjort for 6 skjuld riteskadene.

De storste skadene er i den sondre delen ved
kjellernedgangen. Her har konstruksjonen sviktet
helt, og deler av kjellermuren er fernet. Dette har
fsrt tll store setninger. I tillegg er de kraftige
tommerstokkene som ligger i etasjeskillet mot rom
1, pill ritne i endene. Her er mange flyvehull etter
borebiller, som har gnaget ganger inne i stokkene
og spist treverk, slik at veden er blitt myk som smor.
Som vi ofte sier om gamle hus: Det stir pi viljen!

Tfoss disse skadene er det mulig 6 reparere
blgnihgen uten at det historiske preget gir tapt.
Store deler av utvendig panel mi fornyes, men
innvendig er det mulig 6 avdekke opprinnelige
overflater i alle rommene. Selve bryggerhusdelen kan
kanskje f i  t i lbake steingulvet og de sotete
tommerveggene, slik at den opprinnelige brukenblir
lesbar igjen? I forbindelse med istandsettingen vil
deler av tommerkjernen bli blottlagt, og da kan spor
etter vinduer, skjoter og slitasje gi viktig informasjon
om husets historie.

Hva vet leserne?
De teoriene som er framsatt om drengestuas alder
og bruk, kan vrere feil. Jeg regner med at Sothona
har mange lesere som har slitt sine barnesko ved
Ostensjovannet, eller som er opptatt av lokalhistorie.
Det hadde vrert morsomt om dere kunne bidra med
kunnskap om bryggerhuset. Jeg oppfordrer derfor
leserne til i komme med sine historier.

Lengdsnitt. De skjulte gulvene er ikke tegnet

DeW av
hengsel
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Te{e Bohler

Fugler
Et ide- og aktivitetshefte

FoEh€ fiI olilG Srdj.lb lil bruk | lloleq urgdtE *tublerr tp.ldsa .iq

FllltaegllnE+r tr nu* Ao.|!tb

Fugler

Et ide- og aktivitetshefte
Norsk Ornitologisk Forening, Asker og Brerum
lokallag har nylig utgitt et 44 siders hefte inne-
holdende en rekke ideer for konkrete tiltak som kan
iverkseffes i ulike ungdomsmiljoer for fl fremme
interessen fornaturen generelt og fuglelivet spesielt.
Heftet er fsrst og fremst ment til bruk for lerere,
ungdomsklubbledere, speiderledere og andre som
har ei snske om 5 bruke fugleprosjekter i sine
aktiviteter rettet mot ungdom. For mange av
prosjektene som er beskrevet i dette hefte, kreves
ikke mye forkunnskaper om fugl.

Astensjovannet er et flott omride der mange av de
foreslStte aktivitetene kan iverksettes.

Heftet er utarbeidet av Terje Bohler (Norsk
Ornitologisk Forening, Asker og Brerum Lokallag)
med okonomisk stotte fra: Akershus Fylkes-
kommune (Kontaktridet forAgepda 21 i Akershus)
Brerum Kommune (Ungdomstjenesten) Glimrende
fugletegninger av Rune Roalkvam !

Besok
distriktets oase!
Ett av Norges storste

-en naturopplevelse for

KOTENGS
Gen. Ruges vei

hagesentre...
store og sma!

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STORST UTVALG

HAGESENTER
107 - Ttf. 22 74 91 00

o

o
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Vdren ved Ostensjovannet
Det er farst i mars mdned. Isen ligger pd vannet ennii. Noen fii fugler ved nordenden av

vannet ved brua. Vi venterpid vdren!

Sporsm8let er: Kommer alle vire bevingede venner
i ir ogsi?

Helt sikkert - de svikter oss aldri. Vi kommer til i se
etter flere av de faste gjestene, men vi vil vel ogs6
prCIve om vi kan fi aye ph noen sjeldne gjester pi
gjennomreise.

Hvert hrhar vi sett etter
den lett gjenkjennelige
<fregnegisa>>. Det var
opprinnelig tre sl ike
hybrider som ble klek-
ketuti  1987,menenble
borte etter bare 3-4 ir.

Hvis de gjenvarende
to dukker opp i ir
ogs6, sfl blir det 14.
iret de er der. De to
fsrste flrene var de
sammen med moren -

en stripegis, men s6:
dukket ikke hun opp
igjen sammen med
familien. -Disse hy-

En liten kommentar fra redaktsren:

Jeg vil si gjeme takke Kjellaug og Reidar Simonsen
for de hyggelige brevene de sender til redaksjonen,
og oppfordre andre lesere tll 6 gtrare det samme.
Samtidig vil jeg ogsi takke Ketil Knudsen for
tillatelse til 6 bruke bildene hans i bladet. Tilfeldigvis
harhan ogsi sendt oss etbilde av <fregneg6su nylig.
Ketils bilde av <fregnegisa) ser dere til hoyre.

bridene er altsi en krysning mellom kanadagis og
stripegis, og for oss litt spesielle. Ellers er det mange
hybrider av grigis og kanadagfls ved vannet.

Etter hvert som vannet blir isfritt vil vi nok fa se
mange arter som er pi <gjennomreise>>. I fior si vi
bl.a. en flokk pi 25-30 storspover som kretset over
vannet far de dro nord-vestover. I hsst si vi ogs6 et
svanepar, men de tror vi ikke vil komme til 6 hekke
her.

Bildene viser <<fregnegisa og den noe lysere broren,
og ett bilde av svaneparet ved Bolerbekken har vi
ogsi tatt med.

Kjellaug og Reidar Simonsen
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lnsektene om vinteren
Vinteren legger islokk pi Ostensjovannet. Norda-
vinden ribber trrerne for lov og kler jordene med
sns. Det virker som livet forsvinner. En liten rest av
fuglelivet biter nebbet sammen og holder ut i den
ipne riken pi Bogerudmyra, det er alltid noen ender
i mate. Men de surrende, flagrende, vimsete
insektene, som Srller solrike sommerdager med sin
myke summing - hvor har de gjort av seg?

Insektene trekker ikke sorover. slik som fuslene. De
mi overvintre i den norske naturen. De mA gjore
som bjornen, de gir i dvale. De senker tempoet pi
alle prosesser i kroppen, og all utvikling stopper opp.
Det skjer gjerne fsr frosten kommer. Derfor er det
si lite insekter seint pi hosten. Denne dvaletilstanden
er mye mer innviklet enn det som skjer hos. en
sovende bjam. Vi kaller den for diapause.

Insektene har en strategi som hjelper dem med 6
kunne overleve vinteren. Det er den kompliserte
utviklingen fra eggtil voksent insekt. Under denne
utviklingen gir de gjennom flere stadier. Diapausen
kan inntreffe i hvilket som helst stadium. Det
avhenger av insektets levevis og hvilken nrering det
tar til seg. En sommerfugl som lever av nektar fra
tjereblom, mi vrere pi vingene rundt sankthans. For
den passer det d6rlig h vnre egg under vinterens
diapause, for da rekker den ikke gjennom larve-
stadiene og puppestadiet for tjrereblommen er visnet.

Diapausen gjennomfores gjeme i et stadium som gir
god beskyttelse. Det kan v&re mens insektet fortsatf
bare er et srlite egg, skjult i en barksprekk, i en knopp
eller under et vissent blad. Eller det kan vrere i
puppestadiet, spunnet inn i en kokong i lynlen,
begravd i jorda eller i en gresstust. Men ikke alle
insekter gjennomgir noen total ombygging mellom

larven og voksenstadiet, s6nn som sommerfugler,
biller, veps og fluer. Bide for dem og for andre vil
larvestadiene - for det er flere av dem - vrere
aktuelle. Og noen arter overvintrer som voksne ogs6.
Sinne arter er ofte de forste som viser seg om viren:
neslesommerfugl, dagpflfugloye og sitronsommer-
fugl er sinne arter, som klekkes pi seinsommeren,
og gir i dvale pi et skjult sted, i et hult tre, pi et loft
ellerlignende. Forst neste vir parer de seg, legger
egg, og overlater stafettpinnen til neste generasjon.

Vi tenker p6 oyenstikkerne som store, elegante
insekter som patruljerer lufta over sivbeltene og
jakter smiinsekter med en presisjon enhver
jagerflyger mi misunne dem. Men det er bare det
voksne stadiet. Insektets liv varer som regel lengst i
larvestadiet. Oyenstikkerens larve er et brunspraglete
uhyre med en skummel fangstkjeve, den kryper
omkring pi bunnen av vannet og glefser i seg alt
den greier 6 sl6 kloa i. Som a4dre insektlarver er
den forst og fremst en etemaskin. Kanskje er det
larven som egentlig erinsektet?

Nei, insektet er hele syklusen. Bide egget, larven,
puppen og det voksne individet som skal forplante
seg. Selv om du ikke ser dem sverme omkring i
kulda, si er insektene der hele tida. De ligger i ro,
og overlever over alt. Under los bark, under vissent
|ov, nedgravd i jorda, inni torre plantestengler eller
under en stein, i en greinklsft eller en bergsprekk,
under mose og lav. De rorer seg ikke og du finner
dem som regel ikke, selv om du leter. Men de er
der. Og nir sommeren kommer, starter de utvik-
lingen pi nytt der de stoppet opp i host. Bare vent -

ni er det like for de kommer.

Morten Falck

Fem fugler pe en stokk
Fem fugler i rad pi en stokk,

men stokkender var det ikke

bare sothoner i flokk

som var der for i kikke.

Kjellaug og Reidar Simonsen
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Karnappmannen
og andre viderverdigheter fra vilr nere historie - del 2

Tekst og Erik Henning Edvardsen

Den fsrste privatperson som fikk skjote pd Abildso var overhoffrettsassessor Knud
Frantsen, som dsde ca. 1680. Frantsen overtok eiendommen i 1663, men solgte den

allerede neste host til Peder fensson [HagedomJ, som ogsii ska] ha satt opp den eldste
hovedbygning ui har omtale av pd Abildso. Etter at Peder fensssn dsde i 1674 var det

odelsssnnen Jens Pede,rssn som arvet og overtok giirden.

Grethe von Sundt selger skjote pfl Abildso
Major Michael von Sundt (1617 1679 - T8/6 T753)
kjapte og overtok Abildso i 1720. Den davrerende
ingeniorkaptein, generqlkvartermester og midler-
tidige sjef for fortifikasjonsetaten flyttet inn pi
Abildss sarnmen med sin forste hustru, Margrethe .
Cathrine von Buchwaldt (1690 - 1722).Ilapet av
14 6rs ekteskap hadde de f6tt 2 ssnner og3 datre,
menunder store smerter dsde Margrethe Cathrine i
barselseng p5 Abildso 13. april 1722,bare 32 ir
gammel.

2. marc 1723 giftetmajor v. Sundt seg pi nytt; denne
gang med Dorothea Sophie Tuchsen (1695 - l4l4
11 59). Med henne fikk han enda 1 0 barn, blant disse
sonnene Johan Ludvig f. I3l2 1726 og Michael
Wilhelm (1216 ll29 - 19110 Il59). Minnene om
dsdsfallet til Margrethe var ikke lett 6 takle, og v.
Sundt foltq for i fi Abildso ph avstarrd. Han m6tte
vekk. Med skjote av 18. desember 1726k<lapte de
Evjegird i Smilenene, like syd for Moss, og flyttet
dit med familien viren 17 21 . Likevel valgte v. Sundt
ibeholde Abildso, og satte 15. februar 1729 opp en ^

<<Contract med Peder Madsem> om bruksrett til
jorda. Plassen Rustad, som v. Sundt hadde skaffet
seg fire Fr far, valgte han derimot i selge.

For noen av familiemedlemmene rakk i bosette seg
pi Abildso igjen solgte Michael von Sundt 4. j ailtar
17 37 enobligasjon pi I 600 riksdaler i girden til en
geistelig enke. I 1744 fild<enav dstrene fra forste
ekteskap, 'Grethe', eller ved fullt dopenavn, Anna
Margrethe von Sundt (I2l8I7I2 - 1758), anledning
til 6 overta Abildss. Hun var 3. juni 1739 blitt gift
med sin fetter, ingeniorkaptein Michael Jansen Sundt
(ca. I70l- 1614 l74g), hvilket faren mi ha syntei
var et godt parti og fornuftig valg. At han syntes
godt om sin brorssnn og kommende svigersonn, kan
vi forsti av en konduitliste som Michael von Sundt
skrev, i rosende ordelag, like for forlovelsen. Listen

Postkofi stempelet 16.1X.1909, med Ostensjo gdrd,
Ostensjovannet og Abildso giird i bakgrunnen.

er datert <Euje 3/1-173h, og lyder'. <<Har en
andselig Statur og godt Exterieur Haver ingen
inclination til nogen U-dyd. Er af et godt og hurtig
Begreb, der snart kand fatte, hvad som forestaar,
applicerer sin Tiid udi Stsrste Flittighed paa sin
Fonction og Tieneste. Findes habil og bequem til
af forestaae hoyere Charge og Commandoe samt'dbgtig 

til Major. Ridzer og tegner vel samt formerer
Prospect-Cott, hvorudi det skulle vnre:>r

Siden de tre barnatil Grethe og Michael alle dsde i
ung alder, var det siledes hun som, etter athun kom
i enkestand, solgte girden videre til trelasthandler
Christen Brochmann. Ved skjote av 30. juni 1751
lot Grethe von Sundt hele <<Abildso med under-
Iiggende Langerud og lIaslefeb> (og plassene
Ulsrud, Holmbraaten og Vinterkiernet) gi over i
Brochmanns eie. Vi gjengir teksten i skiftet: <<Anna
Margrethe von Sundt, Augangne Ingenieur Major
og General Qvarteermaster Lieutenant Michael
Iansen Sundts Enke Frue, Kiendes og gior hermed
uitterligt, at have Solgt, Skiodet og auhendet, som

jeg og i kraft av dette mit udgiune Skiste, Snlger
og auhender fra mig og mine aruinger, til Monsr.
Christen Brochman hans Hustrue og deres Aruinger,
min Ejede og tilhorende Gaard Abelsise med
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vedhsrende Langrnossen kaldet, der skylder i alt Et
ogEthalvt Skippund tunge med boxel ogherlighed,
samt de underliggende Gaarde Langeru[dJs
skyldende Fem listunge og llaslefet Ti listunge alt
udi Aggersherred beliggende, hvorfore mig er betalt
Contant 2 000 rl Sknver Toe Tusinde Rigsdr Courant
og som bemt. min Sal. Mand sig samme den 23de
Junij 1744 av min Kiere fader General Lieutenant
Michael von Sundthaver tilforhend bod, saa folger
samme Skiode med andre i lIands havende
adkomster hermed Ti skal bemt. Gaard Abelsse med
underliggende som forbemelt, efter adkomster ere
formeld folger bemt. Mr Christen Brochman, hans
Hustue og atuinger til Et faldkommen Hiemled odel
og Ejendom av mig og mine aruinger, eller andre
odels Pretendenter, hvorfra de end maatte komme,
og han samme av Skoug, Mark, Ager og Eng,
Fiskevand og Fe\gang, Huuss e bygninger og andet
meere, saavit som na bebygt og indhegned
forefindes og med Rett hid indtil fulgt og folge bot;
Iigesom ieg det brugt haver, uden nogen Slags
forbeholdenhed i Ringeste maader, at giore sig saa
og til hue og gawlig som han best ved, vil og kan
og adkomstene herunder Herom til Stadfestelser
haverjeg med Haand underskrevet, og mit Signet
hostrogt, og formaaed min kiere Fader General
Lieutnant Michael von Sundt som min Laugverge,
med mig at underslrrive og forsegle. Navestad d:
30rc funij A" 1751.

A.M: Sal. Maj Sundtes Enke e.s. Til Vitterlighed
efter begier M v: Sundt. - e.s. Anuist paa Aggers
anordnede tingsted den 13de lulij 1751, til
almindelig tagetings holdelse Test. - Andreap
AIbum.>>2

Ovennermte skjote er et viktig historisk dokuarent
for eiendomssalget ble ikke akseptert av Grethes
mange sosken, og da deres faq majorv. Sundt dode
kom til 6pen krangel. Familien v. Sundt gjorde
gjentakende forsok ph 6 ta girden tilbake pi odel.
Handelen fikk siledes et langt etterspill. Dermedble
det ogsi hold{ 6bot- og transaksjonsforretning pe
Abildso i 17 55. Ved den anledning kom det frem at
den gamle vaningsbygning envar <<nedfaldt af,Eldo>,
allerede like etter at Brochmann hadde overtatt, og
at han pi sarnme tomt hadde latt oppfore et nltt hus
av liknende storrelse oe beskaffenhet som den
fonige.

Christen Brochmann blir byggherre pi Abildso
Den nivrerende hovedbygning pi Abildso gird ble
altsi oppfort l ike far 1755. Byggherren var

trelasthandler Christen Jorgensen Brochmann
( l4 l I0  1719-214 1790) .  Han var  bygut t  f ra
Christiania og hadde tilbrakt bameirene i foreldrenes
gird i Tollbugaten, hvor faren, JargenChristiansen
Brochmann (1. 68 6 - 13 I 3 17 3 6), var sadelm aker. 2l .
mai 1715 hadde faren giftet seg med Karen
Christensdatter Wahrkrog, og Christen var den eldste
av barna som vokste opp. Faren dade da Christen
fylte 17. Aret etter, i 1737, ble han sendt fra
<<Moderens IIus>>, til tjeneste hos sokneprest Jacob
Carlsen iDrsbak. Karen satt som enke i 3 6r, men
giftet seg 14. mai 1739 med Amund Robsahm
(d. t74t).

Christen Borchmanns far, Jorgen Brochmann, var
saddelmaker, men hadde tydeligvis drevet svrert
godt. Han spekulerte i eiendomskj ap,ogetterlot seg
flere girder. Christen arvet bide Siggerud, like syd
for Svrersvann i Ski, og Syverud ved Arungen i As,
mens morenble sittende med ettidligere krongods,
Skjerven ved Maridalsvannet,3 som Jorgen hadde
skaffet seg ved skjote av 14. november 1729.

Karnappmhnnen har sitt varelse i vdningshuset, rett over
det tidligere kamapp ved inngangspartiet.

Gardene var rene investeringsobj ekter. 1 2. desember
l74l giftet Christen seg med ssskenbarnet Karen
Hansdatter Brochmann (I7 I 6-1 6 I 12 17 5 4),som han
i alt fikk 9 barn med.a De nygifte kjopte fsrst et
mursteinhus av bindingsverk pi hjornet av Prinsens
gate og Akersgaten (senere nr. 25), beliggende
omtrent hvor Wessels plass befinner seg i dag.s I
1742 flyttet de nygifte opp til Skjerven, men snart
kom moren, Karen Christensdatter, for annen gang
i enkestand, og onsket 6 selge Skjerven.6 Derfor
kjapte og bosatte Christen og Karen Brochmann seg
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iITT4piNordseter gird, men dade solgte den igjen
med skjote av 2I. mars 1152, hadde ekteparet
allerede tatt permanent residens pi Abildss. Derimot
beholdt Brochmann sine to girder i Ski og As, og
kjaptedessutenved skjoter av2I. februar 1767 bhde
Gjersrud og Klemetsrud. Ved auksjonsskjste av
26. januar 1768l<1apte han ogsi Munkerud g6rd.
Selv om Christen Brochmann i 1782 valgte 6 selge
hovedbolet pi Gjersrud var han ni blitt en av de
storste proprietrerer og eiendomsbesittere i
Christiania omegn. Ingen av de resterende girder
ble solgt ut av familiens ete fff etter Christen
Brochmanns dod.

Karnappmannen; gflrdsvette og gienferd
Sagnet fortel ler at den siste natt det gamle
viningshuset pi Abildso sto, knaket og braket det
slik i bygningen, at detvar helt umulig 6 fi blund pi
oynene. Det hsrtes et aldeles forferdelig leven i huset.
Merkelig nok satte ikke beboere larmen og stAket i
forbindelse med morkent stokkverk og den
kjensgjerning at bygningen faktisk knakk sammen
den neste dag. Nei, de holdt pA at det var stedets
husvette, <<Karnap-Mandem>, som hadde brikt og
romstert rundt i  huset denne skjebnesnatta.
Oldebarnet, Henrik J ar gen Huitfeldt-Kaas mente,
trolig for spok, at uroen skyldtes at husvettet pakket
sakene ograrrftebygningen, fordi han forsto at den
ville falle sammen, og han karakteriserte skikkelsen
som<<et Slags Nisse, ellerhvad Tydskerne kalde en
'Poltergeist'> .7

Vi vet ikke hvorvidt opplysningen om at puslingen
tok sitt pikk og pakk og rsmte skyldtes familie-
anekdoter eller om forklaringen bare var et pifunn
fra Huitfeldt-Kaas' side. Historikeren Huitfeldt-Kaas
gjor i hvert fallnarc av tradisjonen, og karakteriserer
hele opptrinnet som en eventyrlig variasjon over den
i taksasjonsforretningen omtalte hendelse, at huset
den pifolgende dag knakk sammen av elde. H.J.
Huitfeldt-Kaas konkluderer nemlig med at dersom
dette er <skeet i en sterk Stormnat, ligger jo den
prosaiske Forklaring lige for Haanden.>>8

Girdsvettet som hadde vart pi ferde denne natta
var imidlertid godt kjent pi stedet fra fsr. Navnet
fikk den av i oppholde seg i etvrerelse i annen etasje
som li rett over karnappet som utgjorde inngangs-
partiet. Sporsmilet er bare som hva slags veffe vi
skal klassifi sere Karnappmannen.

Vi vet at benevnelsen 'nisse' ikke er norsk og at
denne ikke er stort mer enn 200 6r gammel i Norge,e
men det er interessant at Huitfeldt-Kaas betrakter

ham som en kombinasjon av nisse og bankeind, for
phAsilandet kom nettopp nissen til5 fortrenge de
gamle girdsvettene som bar betegnelsene; tomte,
girdbo, gardvor, tunkall ,  tuftekall ,  rudkall ,
haugebonde eller godbonde. Navngivningen skyldes
variasjoner over samme tema, og beror pi sivel
geografi"ske som dialektale forskjeller. Felles er at
betegnelsene etymologisk sett refererer til gjenferdet
av girdens grunnlegger, den fsrste hjemmelsmann

Abildso gdrds vemednd, Kamappmannen,
egen hoye person.

pi stedet, den som fant tomta, grunnet tuftene,

ryddet tunet eller haugen hvor husene ble lagt. Det
er altsi snakk om et husvette som folger og trygger
slekta, og derfor viser serlig stor omsorg for stedet.
Slike gjenferd omtales gjerne som utgamle
enstoinger, som mest av alt vil ha ro og orden. Fra
Hardanger fortelles det f.eks. om en gardvor som i
sinne lsftet to omfar pi huset og kikket inn i med
stygge ayne etter 6 ha blitt uroet om kvelden. Det
finnes nesten ingen opplysninger om gardvor eller
haugebonde pi Ostlandet, men her viser til gjengjeld
husvettet de samme karakterdrag som nissen, ved 6
v&re mer skoyeraktig ennpi andre kanter av landet,
og gjennom i passe pi hestene. Dessuten klortel0
han den som sov for lenge om morgenen. For sin
vokterrolle skulle husvettet ofres ol, brennevin,
kjernemelk, humle etter brygginga, og kjott, lefse
ellerjulegrot.
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Enkelte steder var* husvettene spesielt knyttet til

tuntreet, andre plasser oppholdt de seg i haugen, i

{oset, vedskjulet, hayloaeller i viningshuset. Til og
med om bord i bAter fantes det husvetter som kunne
rasle med kjettinger for i varsle uvrer. Om noen sdela
sengatil husvettetbrikte han og gjorde ugagn.}J.arte
girdsfolket gardvorens tassing og romstering i

stuekroken etter at de hadde lagt seg folte de seg
trygge, for han vernet om folk og dyr, men det var
sjelden de fikk se ham. Det er gierne opplyst at
godbonden var lodden og si romskinnet at dersom
det lyktes noen 5 gripe fatt i ham fikk de*rele hinda
full av skinn.

I motsetning til hva tilfellet er med den kortvokste
nissen gis det sjelden opplysninger om stsrrelsen til
husvettene. Likevel horer vi fra enkelte tradisjons-
samlingerat gardvpren elierhaugebonden var si liten
at han kunne sette seg pi skuldrene til folk, men
ogsi at han var i stand til i vokse seg sA stor at han
kunne sti pi bakken og legge begge albuene oppi
monsisen. I slik utstrakt tilstand kunne han favne
om hele bygningen og verge girden for brann og
forsvare den mot bide trollty og ulykker.ll

Det tar vrere forestillingene om et slikt girdsvette
vi mster reminisenser av i Karnappmannen pA

Abildso. At det fulgte lykke og velstand med
girdsvettene er et kjennetegn som forsvrig har
smittet overpi nissen (: kjrelenavn for ty. Nicolaus
og sv. Nils). Var det da likt seg at selveste girdens

beskytter skulle vrere den forste til i romme stedet,
slik Huitfeldt-Kaas pist&r? Mer naturlig hadde det
nok vrefi om romsteringen siste natt i det gamle
v6ningshus skyldtes indens desperate forsok pi I
holde bjelkelagene salnmen, og at dette mitte vairb
grunnen til at puslingen gikk fullstendig amok'

Dessuten forsvant ikke Karnappmannen selv om det
gamle v6ningshusetble borte. Han fant seg tvert imot
godt til rette i det nyoppforte bygg, som var sA til
forveksling likt det forrige, at vettet igien kunne
gjenoppta en tilsvarende plass i gjestevarelset rett
over karnappet ogsi i den nye bygningen.l2 Om
viningshuset som Christen Brochmann lot gjen-

oppfore fortelles det at dette inneholdt 6 vrerelser i
underetasjenog2 i overetasjen. <<En gang gikk tvers
igjennom bygningen, tre av vrerelsene var trukket
med seilduk og 5 hadde bordpaneling.)t3 I tillegg
ble ogs6 tegl- og murstein benyttet fra det'gamle
huset, mens tsmmer og annet trevirke ble skflret og
sendt inn til Abildso fra Brochmanns gird pi

Siggerud.

I neste nummer: Mer om kamappmannen.

Fotnoter:

Carl Johan Anker: Biografiske data om 330 norske,

norskfsdte eller for nogen tid i den norske arm6 ansatte
generalspersoner 1628-1885. Kristiania 1885, s. 258.

Riksarkivet. Aker Sorenskriveri. Pantebok 3 (1750-1761)

f .94b-95a.

Da Peder Anker kjopte Skjerven i 1797 ble den lagt inn

under Bogstad. Viningsbygningen pi Skjerven, hvor

Christen Brochmann og hustru bodde fra 1742 til 1748,

er fra midten av 1600-tallet og stir fremdeles.

Karen,  g.  von Fangen ( l l4  1142-2918 1798),  Anne

Cathrine, ugift (dopt l 4 l l 0 ll 43 - b egr. 24 / 2 1 7 6 6), Matte

Magdalene 'Marlene', g. von Hegermann (1146-17 14

1 807), Johanne Christiane, ugift (17 47 - begr. 21 I 3 17 66),

Jargen (dapt 3111 1748- begr. 2613 I75l), Hans (dopt

2713 1150- begr. 215 1750), Maren Georgine 'Jatinna' 
,

g .  Bierregaard (dopt  l2 l5 175l -1215 1825),  Anne

Hedevig, g. Prydz (dapt l5l5 l '752-2219 1834) og ei

dsdfsdt datter (begr. 3l12 17 54). Se H.J. Huitfeldt-Kaas:

Om Familien Brochmann i Norge. Kbh. 1895, s. 69ff.

I huset ble det pi den tid, og i mgnge 6r senere, drevet

veveri.

Pantebok 2 (1741-1149) for Aker forteller at <Enken

Karen>> solgte <avgangne Amund Robsahms Shisde

under dato 19 Martij 1748> tll Poul Nielsen.

Henrik Jorgen Huitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann
i Norge. Kbh. 1895, s. 6. (Utgitt som srertrykk av

Personalhistorisk Tidsskrift 3 R IV B. Kbh. 1895, s. 107.)

Henrik Jorgen Huitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann

i Norge. Kbh. 1895, s. 10.

De eldste skriftlige kilder vi kjenner til hvor nissen fimes

omtalt er Hans Lauritzons Sielebog. Kbh. 1537 og De

Panurgia Lamiarum. Hamburg 1587.

I et bygdemAlsskrift fra Sogn ca. 1700 forklares
'voorkloor' som rifter i huden. Disse var forirsaket av

en tunvord som ville vekke den sovende fordi ved-

kommende var i fare.

Kristian Rostvig: 119. Gardvoren. Ord og sed X. Oslo
1943-1947,s. l7ff.

Det vanlige var imidlertid at gardvoren hadde sengeleie
i hoyladen, i hus som var brukt til srerlige form6l, f.eks.

til sengeplass for barn og tjenerskap eller p& gflrdens

stashus, loftet, som hadde sengerom for fremmedfolk og
gjester. Som oftest si senga ut som et dyrebol, men pf,

Brakvatne i Valestrand sto ei flott seng alltid oppredd

for tunkallen inne i v6ningshuset. Se Svale Solheim:
Gardvoren og senga hans. Maal og minne 1951, s' 143ff.

13 Karl Haugholt: Abelss. St. Hallvard nr. 26 - 1948, s.

211. Op. cit. Sothsna nr. 4 - mars 1992, s. 28.
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Vi ser tilbake i tidert:

Planene for @stensioomrddet fra 19fu og fuerene
og "Representantskapet for Astensioplanen"

Ostensjovannets Venner fikk en bunke avisutklipp av efferkommeme til Erling Austad,

sekretaren til "Representantskapet for Ostensjoplanen" som var en del av
O s ten sj ovann e ts forkj emp ere p ii I 9 6 0 - tal I e t.

Avisartiklene forteller at allerede i 1952 fikk Plan-
og anleggskontoret i Oslo kommune i opp{rag 6
utarbeide en skisse for Ostensjsomridet. Skissen
inneholdt sporsmil om badeplasseq adgang til ro-
og kajakksport. Syd for vannet ble det foreslitt
idrettsanlegg pi Bogerudmyra. Badeplass ble ogsi
bakt inn i omridet.

Etter hvert som disse planene ble kjent, vokste
naturlig nok bekymringen hos naturforskere og
naturvernere. Heller ikke den gang kjente allmenn-'
heten til verken kulturminnene eller den seregne og
interessante flora og fauna omridet kunne by pi.
Om disse kvaliteter ville bli domt nord og ned, var
den viktigste oppgaven som "Representantskapet for
Ostensjoplanen" skulle undersoke. Representant-
skapet ble konstituert i begynnelsen av 1959 og
bestod av representanter fra alle organisasjoner
rundt Ostensjovannet. Representantskapets arbeids-
utvalg bestod av Johs. Hedemann fra Abildso
Arbeiderforening, formann, Arne Loken fra Oppsal
Idrettsforening, visefofinann, Erling Austad fra
Bryn-Vellene s fellesrid, sekretrer, Reidar Pettersen
fra Oppsal krets av Oslo Hoyre, kasserer og Arne
Hjorth fra Abildso Vel, sfyremedlem.

Pi viren 1959 deltok representantskapet i en
befaring rundt Astensjavannet etter initiativ av
"Komit6en for bevaring av de gamle Akerg6rder".
Her deltok ogsi plansjefen og bygartneren samt
komit6ens sakkyndige dr. H. L. Lovenskiold og
professor i botanikk ved Universitetet, Arbo Hoeg.

I november safllme flr vedtok Representantskapets
arbeidsutvalg en henstilling til Formannskapet om I
p6begynne Ostensj oplanen snarest:

'Oslo, den 10. desember 1959.

Til Oslo formannskap
Herr ordfsrer Rolf Stranser '

Ridhuset
Oslo

Vedr. Ostensjo-planen
Vi tillater.oss 6 gjore kjent at det etter oppfordring
fra plansjef Eyvind Strom er opprettet et repre-
sentantskap i Ostensjsdistriktet, med form8l 6
arbeideforgjennomfanngavAstensjaplanenogsom
representativt organ for distriktets befolkning vere
ridgiver for de kommunale myndigheter.

Virt arbeidsomride omfatter Abildso, Manglerud,
Hoyenhall, Bryn, Godlia, Hellerud, Oppsal, Baler
og Bogerud. Samtlige velforeninger, idretts-
foreninger og politiske partier, samt Nordstrand
Jeger- og Fiskerforening deltar. Desspten er knyttet
kontakt med Oslo og Omlands Friluft;rid og
Foreningen for bevarelse av de gamle Akergirder.
Vi vedlegger kopi av Representantskapets vedtekter.

Det nedsatte arbeidsutvalg besluttet pi et mote
13. november i 6r i sende en henstilling til Oslo
Formannskap s6 snart som mulig. Vi er kjent med at
Oslo Bystyre godkjente planen i prinsippet allerede
i I952,men fremdeles er ingen del av den satt iverk.
Med den store befolkningsokning i distriktet stirni
det sjeldne fuglelivet ved Ostensjovannet i fare for 6
rfiryddes, og ungdomsproblemene stiger fordi man

-ikke har egnete omrider 6 vise ungdommcn til.
Dessuten sker kravet fra distriktets befolkning om
ettidsmessigparkomr6de forunge og eldre. Alt dette
kan tilfredsstilles ved gjennomforing av Ostensjo-
planen.

Som fsrste etappe foreslir Arbeidsutvalget at
idrettsanlegget pi Manglerud-Abildss blir igangsatt
etter Manglerud-planen.

Samtidig mi foretas en opprydding ved Ostensjo-
vannets sydvestre del, med en gangvei langs vannet
frem til idrettsanlegget. Oppryddingen vil ogsi
hindre mindreirige barn i i komme ut pi det farlige
myromridet.

I den tid fuglene hekker ved vannet blir det tvingende
nodvendig med vakthold, hvis den sjeldne athaksjon
i Oslo skal kunne bevares.
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Arbeidsutvalget henstiller til Formannskapet it
foranledige at forste etappe pibegynnes innen vire
1960 og ber om i bli holdt underrettet med sakens
gang."

, E r b o d i g s t
For Arbeidsutvalget
Johs Hedemann
E. Austad"

Graving av kanal og anlegging av gangveien ble
stottet av den faglige kompetansen Representant-
skapet ststtet seg til.

Den2l. januar 1960 hadde arbeidsutvalget et mote
med representanter fra Plan- og anleggskontoret,
idrettsvesenet, Norsk Motorklubb, Godlia en stud.
Agric., Oppsal Vels veikomit6 og Nordstrand krets
av Akers Velforbund.

Her ble problemene rundt planen inngiende droftet.
Av spesiell interesse var innlegget til stud. Agric.
Bjarn Bjornsrud som bygget pi hans inntrykk av
studier om Ostensjovannets flora og fauna 1951-
55 .

Han understreket at det ville vrere vanskelig 5
oppdrive et si sammensatt og variert dyre- og
planterike som det er i og ved Ostensjovannet
innenfor et si snevert omride.

Vannet er et ideelt ekskursjonsomride for zoologer
og botanikere og skoleelever og lrerere.Vi mi i dag
vrere fullt oppmerksommepikonsekvensene av det
som eventuelt blir gjort med Ostensjovannet, slik at
vi ikke om noen 5r oppdager atvi har klusset med
vannet fordi vi ikke visste bedre, fremholdt
Bjornsrud.

Bjornsrud tvilte ogsi sterkt ph at det var mulig i
kultivere nordenden av vannet og samtidig bevare
sydenden for fuglelivet. Briket fra badeplassen ville
odelegge fuglelivet, og omvendt ville tilsig fra
reservat i sydenden forurense vannet og gjore en
eventuell badeplass helsefarlig.

Professor Haegh gikk ogsi ut med en klar analyse:
Enten kunne man legge forholdene til rette for bade-
og bitlivet eller si mitte man frede det helt. Han
pipekte ogsi at vannet var meget verdifullt for
Universitetet til studier og ekskursjoner og slik ville
det vrere en fordel med fredning.

Instituttet for vannforskning pipekte ogs6 at de var
interesert i alle fremskritt for i fA vannet fredet, men
distriktets folk m6tte ta avgjorelsen. Representant-

skapet for Ostensj aplanen satt altsi med et stort
ansvar.

Bjolr' Bjornsrud skrev om sine studier til arbeids-
utvalget der han fremhevet at "vannet har meget
gunstige temperatur og nreringsforhold og huser
plankton, alger, forskjel l ige krepsdyrformer,
ferskvannsmuslinger, abbor, gjedde, moft, karpe og
en meget sjelden spissnutet frosk. Karakteristisk
vegetasjon: Dunkjevle (populrert kaldt bambus),
tal<rar, sverdliljer, den meget sjeldne planten vasspest
som foruten i Ostensjovannet bare finnes fA steder
pi Ostlandet. Av fuglearter som holder til ved
Ostensjavannet er det ca. 50 forskjellige, bl.a.
sothons, sivhons og sivspurv som ikke finnes i andre
vann i mils omkrets."

Arbeidsutvalget ville ha alle foreningers og lags
uttalelser pi bordet far man sammenkalte til nytt
representantskapsmote. Det var imidlertid ingen
hemmelighet at arbeidsutvalget gikk sterkt inn for
at hele vannet burde fredes. Man regnet ogsi med 6
gA inn for fredning av Bogerudmyr1men man ville
awente utsagn fra Zoologisk laboratorium. Pi
Universitetet ventet man pi uttalelse fra fas.-
gruppene.

I pressen ble det etter utspilll frajournalist Skjegstad
i Aftenposten gjort sammenligninger med Utterslev
Mose i Ksbenhavn .Ifalge Skjegstad var det en rekke
sliende likheter med Ostensjovannet.

I april 1960 var Johs. Hedemann, Erling Austad og
Odd Litun, formann i Norsk Omitologisk forening
pi befaring ved Utterslev Mose. 12. mai var det
Arsmote i "Repre sentantskapet for O stensj ovannet. "

Til motet forelA det uttalelser fra Universitetets
zoologiske og botaniske laboratorier, limnologisk
institutt og Norsk institutt for vannforskning.
Konservator Edvard K. Barth og Odd L6tun hadde
utarbeidet forslag til fredningsbestemmelser.

<30 foreninger vil frede Ostensjovannet. Stor plan
om fuglepark og friluftsliv oversendes Oslo Kom-
mune. Kobenhavn vil gi en ny fugleart som gave>
var Dagbladets innledning 13.05. 1 960 til en artikkel
om motet.

Og avisen fortsatte:

"Folgende forutsetninger ble enstemmig godkjent
og anbefalt av mstet:.

Hele omridet fredes ved naturvern.
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Bading skal ikke tillat"es i Zstensjovannet, isteden
anlegges et friluftsbad pi omridet mellom vannet
og Ostensjoveien.

All ferdsel phAstensjavannet i rugetiden mi vrere
forbudt. Utenom rugetiden m5 bare et begrenset
antall biter etter srerskilt tillatelse kunne benvttes.
f. eks. for vitenskapelige studier.

Eventuelle kolonihager bsr i sin helhet legges ost
for den nye Ostensjoveien. Alt omride mellom
Astensja girds grunn, mi vrere tilgjengelig for
publikum til rekreasj onsformil.

Sivbelter og krattskog ved Ostensjovannet og
Bogerudmyra, n&nnere angitt i medfolgende kart,
skilles i sin helhet fra landfast grunn med kanaler,
minst 3 meter brede.

Fiske bor tillates bare pfl nrermere angitte steder, bl.
a. vedNordstrands Jeger- og Fiskerforenings brygge
pi vestsiden av vannet."

OSTENSJOVANNET FOR 40 AR STNNN _

VAREN 1961
Hele sju mS,neder hadde gitt siden Arbeidsutvalget
for Ostensj aplanen hadde oversendt sin plan til
kommunen v/ teknisk ridmann. Intet hadde skjedd
og intet hadde manhsrt

Den oversendte planen skilte seg klart ut fra plansjef
Strsms utkast. Utvalget ville ha naturfredet hele
omridet begrenset mot vest ved Abildsa gird,mot
osttil Ostensjoveien og mot sydtil Ssndre Langerud
gird. Hele Bogerudmyra og den sorlige delen av
vannet onsket man 6 totalfrede. Her ville utvalget
ha ferdselsforbud fra 15. mars til 31. juli. Utenom
denne tiden kunne biter benyttes pi vannet, merl
bare etter tillatelse og anbefaling fra Universitetet.

Arbeidsutvalget ipnet for at det etter spesiell
tillatelse kunne drives gartner og forstmessige
anlegg, anlegges idrettsplasser og lekeplasser,
friluftsbad, lages kanaler og kunstige byeL

Bilveier, hus - bortsett fra nodvendige innretninger
til anleggene - mitte ikke bygges. Fortsatt drift pn
innmarka var onsket. Bading i vannet skulle vrere
forbudt. Fiske pi anviste plasser skulle man fortsbtt
fi anledning til.

Pi bakgrunn av Ostensjoplanen til nevnte plansjef
Strom skrev journalist Jon Dorsjo kronikken i
Dagbladet den 21. april 1961. Kronikken var en
knallhard kitikk av planen og datidens manglende

evne til6lytte til fagfolkenes argumenter. Kronikken
gjengis i sin helhet et annet sted i "Sothona".

I bystyrets aprrlmate ble folgende forslag fra Ame
Finstad fra Oppsal oversendt formannskapet:

"Bystyret ber om at det f6r seg forelagt en
rammeplan for utbygging av Ostensjo-omridets
park- og friarealer, at hele omridet fredes etter
naturvernloven pi en slik mhte at alle former for
friluft sliv innp as se s, o g at administrasj onen knytter
til seg vilenskapelige ridgivere ved utformingen av
behovsprogrammene." Saken passerte formann-
skapet sombesluttet i sende dentil tekniskridmann
for uttalelse.

Ni ble debatten intens. I Arbeiderbladet den 18. mai
kunne man lese at plansjefen "mi vrere fullstendig
ukjent med slmet av alle de ivrige amatorzoologer
som fl okker seg om veststranden til O stensj ovannet
hver ssndag etter at isen er gitt. I fagfolkenes
utredninger mA han ha oversett beskrivelsen av alle
ekskursjonene som studentene foqetar til denne
zoologiske gullgruven". I '

Bladet "Arkitektnytt"
Arkitektnytt fulgte opp samme mined med knallhard
kitikk av plansjefen.

"Det er enestiende for en storby 6 ha fugleliv i vill
tilstand si rikt og merkelig innenfor sine grenser. Vi
sikter til Ostensj ovannet og myrene under B o gerud...
Og her er det faktisk tale om uproduktivt terreng
som ikke ligger i veien for utviklingen. Tvert imot

lnngir den i byplanen som sentralt friomride for de

- store boligstrokene pi Oppsal, Baleg Lambertseter,
Oppsal, Langerud og Manglerud. For si vidt skulle
ahvr;e i sin skjonneste orden. Forholdene innbyr
til den rene idealfredning hvor ingen naringsinteresse
eller prestisje behover 6 komme i klemme. Ikke desto
mindre er kranglingen i gang. Friomridet skal
brukes, sierplansjefen, det skal ikke bare ligge der
til fugleliv og ingen nytte. Deler av vannet skal
omlegges til bading og kajakksport, og myrene sor
for vannet - hvor fuglene har lekt og hekket i
irhundrer - er nA avsatt til lek- og ovingsfelt for
kommunen i stedet.

Her mi det vel kunne gh an i stoppe i tide?
Badeplasser kan myndighetene legge hvor som helst

- - det er Frognerbadet et bevis p6. Men et nytt fugleliv
kan vi ikke f6 i stand i Oslo pi bystyrevedtak - om
vi siden skulle ansrs oss."
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Plansjefen svarte: '?.Jeg har med interesse lest lederen
"Fugl i byplanen" i Arkitektnyu. ..

Alle er vel enige i at det bor legges en plan for
Ostensjoomridet som byen er tjent med. Det er ni
fremmet en plan som skal behandles av de
interesserte og berarte administrasjoner og
folkevalgte instanser for saken er offisiell. At saken
i mellomtiden diskuteres, vil jo aktivisere den, men
ville det ikke vrere en id6 6 vente med i uttale seg
om en plan til man har anelse om hva den 96r ut
pi?" gjengir Gamle Aker Budstikke 27,junil96L

Preparant Odd LAtun ivrer i sarnme avis for hlage
en variant av Utterslev Mose av "vhr" innsjo.
"Ostensjavannet er den eneste muligheten vi har til
A la folk fA betrakte et rikt fugleliv pi nrert hold og
derved skape merkultur og pietet for dyrelivet, ikke
bare her, men overalt ellers." .... "En fornuftig
fredning av Ostens javannet vil opplagt ske
bestanden av fugl, bide med hensyn til antallet arter
og antallet innen hver art."

Avisens leder minner om at det er snart et 5r siden
Arbeidsutvalget for Ostensjoplanen sendte inn sitt
forslag til Plan- og anleggskontoret.

Universitetet og flere Osloskoler har allerede i ti ir
brukt omr6det som undervisninsslokalitet.

r976-1979
I I976 var fortsatt ikke Ostensjovannet vernet (!).
Med bakgrunn i behov for vemetiltak (forurens-
ningssituasjonen og inngrep i omridet omkring
vannbt), sendte Miljovem-departementet i mars d.i.
en henvendelse til Fylkesmannen der han ble bedt
om 6 ."urdere vernetiltak og eventuelt utarbeidd
forslag til avgrensning og bestemmelser for et

naturvernomride ved Ostensj sv anneti samr6d med
Oslo kommune. Oslos kontor for Park oe idrett ble
nevnt som en aktuell samarbeidspartner.

Henvendelsen og arbeidet etterpi endte i "Skjotsels-
planen for Ostensj bvannet" som ble ferdig i januar
191.9. Alle trodde ni omridet var reddet for
fremtiden. Bare fire 6r etter ble det fremmet store
utbygningsplaner innenfor "Skjotselsplanens"
grenser.

Ostensjovannets Venner ble da dannet som en los
gruppe som ved lobbyvirksomhet bidro til at disse
planene ble forkastet.

OSTENSJOOMRADET FOR TI AR SIDEN -
t99l
Et av landets stsrre entreprenorfirmable oppfordret
av Byridet i 1988 6 fremme reguleringssak for deler
av "Skjotselsplanomridet" - n&rmere bestemt store
deler av Abildso gird. Asbnsjovannets Venner ble
ni dannet for 6 forsoke i danne en opinion mot disse
planene. "Verneplanen for v6tmarker i Oslo og
Akershus" innbefattet ogsi Ostensj ovannet,men
planen inkluderte ikke ettilstrekkelig omride rundt
vannet. Oslo bystyre bad om et landsskapsomride i
trfld med "Skjotselsplanens grenser" med unntak av
vestsiden av Abildso g6rd.

OW fortsatte sin lobbyvirksomhet. Da regulerings-
planen for Abildss ble fremmet for bygningsridet
v6ren I 99 1 , trakk entreprenoren utbygningsforslaget
sitt: Forslaget ville blitt forkastet. Forslaget om
gravlund pi Abildso g6rd ble ogsi forkastet, og
bygningsridet oppfordret statlige myndigheter til fl
4vklare girdens vemeverdi.

Vedtaket var en milepel for Venneforeningen.

Din merke- og medalie-
Ieverandsr i nermiljoet

HN$$4 AS
I ndustri- og reklamemerking

Harry Fetts vei 10, postboks 130 Bryn, 061't Oslo
E-post: post@barra.no Internett: http://www.barra.no

Tlf .: 22 27 74 00 . Fax'. 22 27 12 55
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En hilsen fra Ahildsa Gdrd
Tekst: Asgeir Foyen, Abildso gdrd Foto: Iom Ostbye

Kjare medlemmer av Ostensjovannets Venner,
Det var en glede;i holde;fipen gdrd lordag 11. november2000. Virkelig flott ii se at sii

mange kunne komme og at det var en sd stor interesse for btffie gdrden og aktiuitetene der,

Jeg tror jeg trygt kan si at innsatsen til
Ostensjovannets Venner har vrert
avgjorende i arbeidet med 6 bevare
girden og landskapet rundt. Denne
innsatsen over mange 6r onsker jeg

virkelig i takke foreningens med-
lemmer for. Den er ikke annet enn
imponerende! Gled dere over den
innsatsen for den har gitt gode resulater
si langt; girden er bevart og istand-
settingsarbeidet er kommet langt. Jeg
haper virkelig at vi som har fbtt ansvaret
med i forvalte eiendommen vil greie 6
gtrare detphen god mite. Det er et stort
ansvar som koster mange penger, og
det er i grufllen ingen lett oppgave! Det
er mange hensyn 6 ta.

[ngen lemmer for
vinduene lenger.

en opprydningsdugnad rundt stall-
bygningen i fior host. Kjempebra
innsats! Spesielt imponerende 6 se
hvordan den eldre garde stiller opp.

Parallelt med dette arbeidet har det
pitgirtt viktig landskapsarbeid pi og
rundt girden. Dette har vrert mulig
gjennom et samarbeid mellom OW,
4H og Abildss Gird. Svein Valdem
har i stor gradvnrt den utfsrende og
har gjort en flott jobb. T6kk igjen til
AYY,4H og Svein ]aldem. Arnt
Myrvoll fra Maridalen forpakter j orda
rundt Abildso Gird inntil videre.

Restaureringsarbeidet har si langt
kostet ca. 6 millionerkroner. Ikke noe

Det er lagt vekt pi hfsre girden mest mulig tilbake
til det den var fra 1790 til midten av 1800 tallet.
Rittent tammer er skiftet ut med nytt tamme4
vinduer restaurert, farger og tapeter er kopiert og
reprodusert. En givende, men kostbar affrere.Vi tror
og hiper at dette har vnrt en riktig satsing bide for
dagens og fremtidens aktiviteter p5 girden. For at
girden skal kunne fungere under dagens krav og
utfordringer har det selvfolgelig vrert nsdvendig med.
modeme innstallasjoner pi garden som nytt elektrisk
anlegg,dataanlegg og vanneanlegg. Nir det gielder
varmeanlegget har vi satset pi bruk av varme fra
grunnvannet. Dette varmepumpeanlegget reduserer
driftskostnader (stromutgifter) til oppvarming.

Restaureringsarbeidet startet i oktober 1998, og
Drengestua stod ferdig til innflytting 1 . februar I 999.
Deretter har istandsettingsarbeidet pigitt jevnt frem
til idag hvor sidebygningen og store deler av
hovedbygningen er satt istand. Stallbygningen er
ogsi reddet og delvis restaurert. Stallbygningen er
reddet takket vrere frivillig innsats fra Svein Kjolstad
(pensjonist). Ostensjovannets Venner har nA kontor
i det gamle "Grisehuset" i stallbygningen. Med-
lemmer fra Ostensjsvannets Venner deltok ogsi i

sm6belop, men her er det ikke sdslet med midlene,
si dette er hva det virkelig koster. Girden har r dag
en gjeld pi 7 millioner kroner som primrert betjenes
gjennom leieinntekter fra Vannakademiet og
CESAR. Nye friske midlermitil omvi skal fi fullfot
istandsettingsj obben. D et anbefales ikke ytterligere
16n, si vi hiper at vi i Iapet av 2001 skal fA inn

-t{lstrekkelig bidrag til at restaureringen kan fullfbres.
Det arbeid som i hovedsak gjenstir er nesten hele
forste etasje (inklusiv det gamle kjokkenet), kjelleren
og deler av grunnmuren, i tillegg til fl fullfsre
stallbygningen.

Vi har under utarbeidelse en del forskjellige planer
for videre utvikling av girden i et lokalt perspektiv.
I denne prosessen er AYY en viktig diskusjons-
partner. Vi h6per at vi skal greie i konkretisere noe
ilopetav 2}}Linnenfor dette omridet, men onsker
ikke A gi for fort frern. gVV holdes lopende
orientert.

Aktivitetene pi girden omfattes av de to organisa-
' sjonene/stiftelsene CESAR og Vannakademiet. Vi
fikk som kjent en god ipning av girden og dens
aktiviteter i april2000 medKong HaraldV og Kong
Abdullah II av Jordan pi besok.

:
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CESAR har som fsrmil i bidra til i
forebygge og lose internasjonale
naturressurskonflikter. I disse dager
er CESAR fullt opptatt med inter-
nasjonale vannkonflikter, spesielt i
Midtosten. Diplomati, nreringsliv,
forskning, m. fl . mobiliseres sammen
med CESARtil fredsbyggende tiltak
ved bruk av vannet som fellesnevner
i samarbeidet.

Vannakademietpi sin side bygger opp
et globalt nettverk av personer (med
varierte kvalifikasjoner), nreringsliv,
institusjoner, universitet, m.fl. i et
forsok pi 6 styrke evnen til en
samordnet mobiliserins for en bedre

Hovedtrappen er nii llott
restaurerr. med godt /ys.

kortsiktige okonomiske og politiske
mil settinger fir dom i nere.

Organisasjonene pi Abildso har et
snske om at Norge vil ta en aktiv
ledelse for i snu den negative trenden
vi ser innenfor naturressursforvaltring
generelt og vannforualtning spesielt.
Abildso Gflrd vil gjerne vrere et
hovedkvarter for denne satsingen.
Dette er en stor, langsiktig og am-
bisios satsing, og vi hiper at vi vil
lykkes.

Jeg faler meg priviligert som har en
s8 flott arbeidsplass som Abildso
Gird. Det finnes knapt noen bedre
arbeidsomgivelser i hele Oslo! Jegforvaltning av verdens vannressurser. Akademiet har

en rekke spennende prosjekter innenfor forskning
og utvikling av samarbeidloverfaring av kunnskap
omkring vannrelaterte forhold.

Fred og forsoning er ingen selvfolge i en verden hvor
jaget etter materielle verdier og ressurser er i en
nesten ubehagelig ubalanse med andre viktige
grunnleggende verdier. Dette racet vi ni ser tror jeg
dessverre ikke vil gi oss den fremtid vi onsker oss,
om det fhr fortsette. Kortsiktige milsettinger fra
politikere, nreringsliv og den enkelte mann i gata
preger vir evne negativt t1l hta gode beslutninger.
Vi erfarer f.eks at viktige vannressurser flere steder
i verden blir odelagt for hundrevis av 6r, ikke fordi
man ikke forstir hva som skjer, men bl.a. fordi de

bor selv pi Rognerud og har bare 15 minutters gange
til arbeidet, og da trenger jeg ikke engang gi pA
veien. Og det midt i Oslo!

Jobben med istandseffingen av Abildss G6rd er som
tidligere nevnt ikke ferdig. , 1 '

Skulle noen ha lyst og anledning til i hjelpe oss med
hlage blomsterbed utenfor hovedhuset til viren, si
er dere hjertelig velkommen til det.

Til slutt vil jeg snske AVy et godt foreningsir og
takke for samarbeidet si langt. Mitt snske for OW
og Abildso Gird er et samarbeid som pi sikt gir
flere gode resultater for Ostensjoomridet.

Asgeir F ay en, Abildso gird.

En liten kommentar fra redaktsren:

Mer detaljer om oppussingen av Abildss gird kommer i neste nummer.

For de som snsker 6 gi et direkte bidrag til det videre restaureringsarbeidet er adressen
Abildso Gird, Postboks 61 Manglerud,06I2Os1o ogkontonummereter 1594.09.01992.

For de som onsker i hjelpe til med 6 lage blomsterbed pi girden er det bare i ringe til
Astrid ph22 76 96 50.

Manglerud Senter
Tlf . :22 26 34 07

LAMBERTSETER APOTEK
Langbolgen 1
1150 Oslo
T l f  . 22  28  2275
Velkommen til Lombertsefer qpotek
Vi hor 6pent alle dager fro kl. 09 00-17 00
Lsrdoo kl.09 00-14 00 Manglerud Senter, t l f .  227577 00
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Redaksjonen har hatt den glede 6 fi inn enda flere
gamle bilder fra omridet. Bildet ovenfor er vi ikke
helt sikre pi hvor er tatt - tips mottas med takk! De
ovrige bildene er fra en ovelse i nordenden av vannet
og (overst til hoyre) utenfor Asl:unsja skole.

Vi har fortsatt ikke fitt inn tips om hvor bildene i
nufirmer 20 er tatt, si boken kan man fortsatt skaffe
seg ved i hjelpe oss finne ut hvor bildene er tatt.

Dessverre vet ikke redaksionen hvem som har tatt
bildene.
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Verite flom i manns minne?
B e tydelige skadevirkninger for O s ten sjovann et.

Siden utsendelsen av siste nummer av Sothsna har
vi opplevd storre vammasser og hoyere vannstand i
Ostensjovannet ennnoen gang siden omridene rundt
ble utbygget. Fossen i Bolerbekken var et mektig
skue, og vi hadde ingen problemer med 6 forst6 at
det en gang var mulig med kverndrift her. Vann-
faringenbide her og i de avrige tilforselsbekkene
var storre far, idet all nedbar fra OstensjoVannets
nedborsfelt fsr eller senere havnet i bekkene. Ni
havner mye i avlopsnettet. Flom var derfor i tidligere
tider en normal foreteelse, men hadde da begrensede
konsekvenser.

Situasjonen n6 er imidlert id en helt annen.
Vitmarksomridene er blitt betydelig redusert i
irenes lap, og de oppgravde kanalene gjor aI
vannstrsmmene river opp vegetasjonen fra to sider
i stedet for en. I tillegg er ferdselen til bide publikum
og gjess en faktor sombegrensernaturens mulighet
til i rehabilitere ses selv.

Utlapet fra Bslerbekken er ganske sd uglenkjennelig.
Foto: Johan Mollatt

I flomperioden i fior host kunne vi se at den ene oya
etter den andre loste seg opp og forsvant. Andre
steder mistet trrer rotfestet og veltet overende. Noen
oyer med flyetorv ble revet lss fra sitt feste og drev
inn over land, der de ble liggende landfast etler at
vannet trakk seg tilbake. Pi denne miten mistet vi
verdifulle, skjermede hekkeomrider for fugl. For
publikum innebar vel flommen fsrst og fremst
begrenset fremkommelighet idet gangveiene i stor
utstrekning sto under vann, og gangbroen losnet fra
sitt fundament og mitte flyttes. En mer helhetlig
oversikt over skadevirkningene fir vi ikke for utpi
sommeren en gang.

Ostensjovannet hadde tidligere Ostensjobekken som
sitt naturlige avlap. Ni ledes vannet ut gjennom en
tunnel som er sprengt ut i {ellet og som leder vannet
ned omtrent under kjopesenteret pi Bqm, forbi Bryn
Torg og ut i Alna ved Bryn jernbanestasjon. Dette

Benken ved oppslagstavten pd Abildsosiden.
Foto: Johan Mollatt

anlegget var i fior stedvis i ferd med fl rase sammen,
og truet derved bl.a. jembanelinjen. Utbedrings-
arbeidene kunne ikke gjennomfores uten i begrense
avtappingen av Astensjovannet, og dette skjedde
selvfolgelig pi det verst tenkelige tidspunkt. I tillegg
rev vannmengdene los mye vasspest som ble sittende
fast i risten ved avlopet. Resultatet ble derfor store
vannstandsvariasjoner og tidvis si hoy vannstand at
?stensjovannet og Bogerudmyra utgjorde ett
'saminenhengende 

vannspeil.

Ostensjovannets Venner h ar vrrt i dialog med bide
Fylkesmannen, Vann og avlopsetaten, NVE og
andre, for 6 fi vurdert hvilke tilpasninger i
avlopskonstruksjonen som mi til for 6 kunne takle
slike ekstremsituasjoner. I tillegg forberedervi tiltak
for 6 prove i gjenskape vitmark der flommen har
vasket ut bredden. Det i ffl satt gangbroen tilbake
pi plass burde likevel vrert en overkommelig
oppgave for kommunen, og det er med undring vi
konstaterer at selv en si vidt liten sak skal ta si lane
tid.

Red.anm.: Vi har ogsi fargebilder fra
flommen pi baksiden av bladet.
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God dugnadsinnsafs pd
Abildss gdrd

En grd dag i oktober mottes en opplagt og dugnadsvillig glleng til innsats

ved Abildss gdrd. Omtrent 20 personer trakk pd seg arbeidshansker og rettet seg i

ryggen. Oppgavene var mange for at vi skulle f,i det fint rundt den gamle ldven og ved

<<Grisehuseb. <Grisehuset>; er stedet hvor styret i Ostensjovannets venner mstes. Det
gamle grisehuset har for ourig blitt veldig fint. A ha sine moterpd tomta til denne gamle

arverdige gdrden og kunne skte utover Ostensjovannet er direkte inspirerende.

Traktoren til Svein ble et nyttig vipen i kampen for
det ipne landskap da gjerdet ble revet. Noen tok
penselen fatt og satte fersk radfarge pi 16ven og
<Grisehuseb. Andre ryddet noysomt opp rusk og
rask. Selv ble jeg imponert over den eldre garde som
fryktlose lsftet stokker og stein. Tydelig at
pensj onistgenerasj onen ikke var uvant med kropps-
arbeid.

Vi middelaldrende hadde antagelig veldig godt av 6
komme ut av datastolen og la kroppen kjenne et sus
av fortidens arbeidsformer. Vir leder Amund Kveim
viste seg som en meget dyktig taksteinstabler. Med
god hjelp av sin datter jobbet han systematisk med 6
ta imot takstein som ble trillet innunder liven av de
mange hjelpere. Steiner ble sortert og stablet pent
og pyntelig til lagring. Og det var mye stein. Selv
hadde jeg folelsen av at dette mitte rekke til 6
taklegge slottet.

Gledeii var stor da vi fornemmet lukten av kaffe og
polser som snek seg ut av hovedbygningen. Vi fikk '

gleden av i sitte ved bordet i den nyrestaurerte,
hovedbygningen og spise polser, fylle opp vreske-
tapet og klarne hjernen med litt kaffe. CESAR er
organisasjonen som har overtatt Abildso gflrd og
deres mann ga et informativt innblikk i CESARs liv
og virke. Deretter fikk vi en omvisning inne i
hovedbygningen. Selv var jeg inne og kikket for noen
6r siden far manbegynte 6 rehabilitere. At det i det
hele tatt var mulig 6 redde hovedbygningen var jeg

den gang i sterk tvil om. Derfor ble jeg dypt imponert
over det jeg si pi omvisningen. Det har blitt veldig
fint og man har bevart den gamle stilen.

Etter p6fyll i bide ktopb og sjel var innsatsen
upiklagelig ogsi i siste runde av dugnaden. Ea vi
etter hvert begynte 6 samle inn arbeidsredskapen og
skuet ut over virt dagsverk, var vi rett og slett
fornoyd med oss selv. Vi hadde helt klart bidratt til
en vellykket ansiktsloftning av omridet.

Da jeg vandret hjem var jeg lys til sinns. Det er
j ammen hyg gelig il garenoe praktisk nyttig sammen
med andre. A vare sammen pi tvers av tre
generasjoner med samme m51 for dagen er en god
folelse. Praten gir lett i slike sammenhenger, man
hilser pi mennesker man ikke har snakket med fsr
og neste gang man gir tur rundt Aslensjavannet har
man enda flere i hilse pi.

Takk for innsatsen til alle som bidro!

Hilsen Trond Stromdahl.

Foto:
Paul Fekjer

Foto:
Johan Mollatt

I. oto:

Iohan MoIIatt
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Ostensj ova n nefs rnse ktfau n a
Tbkst: Lars Ove Hansen & Morten Falck

Unikt biologisk mangfold

Bide vannet og de tilgrensende omrfldene hm etmeget
heyt mangfold. Bunndystettheten er noe av den hoyeste
i fenkvann i Norge. I og rundt vannet er det ni pivist
n&rmere 2000 arter av insekter og edderkoppdyr, men
sannsynligvis er det mange flere. Dette er nesten t0 o/o av
a17e arter vi regner med finnes her til lands. Flere titalls
artsr er i Norge kun pivist her, og noen av dem heller
ikke andre steder i Skandinavia, og atter et par kun her i
heleverden.

Bevaring av kulturlandskapet

De fleste insekter lever somvoksne avpollen ellernektar.
Dette henter de fra blomster og disse insektene er avhengig .

av at det finnes blomsterenger i nrrheten. Ogsi mange
av artene som utvikler seg nede i vannetbesokerblomster
som voksne. En av hovedinakene til at omr6det huser
sipass mange arter, skyldes sannsynligvis de store
kantsonene, og de apne omddene med blomsterenger.
Her jakter ogsi en rekke rovinsekter. Hvis engene
bebygges eller odelegges pi annen mite vil dette ikke
bare ramme arter direkte knyttet til engene og kantsonene,
men ogsi arter knyttet til vannet, da disse ogsi fw odelagJ
endel av sitt nreringsgrunnlag. For engene er det ogsi
viktig at de ikke gror igierl da fonvinnerblomstene. Sl6tt
og beitende husdyr hjelper til med i holde engene 6pne,
og blomsterfloret intakt. Da trives mange insekter he4
ikke minst de vakre dagsommerfrrglene.

Blomsterfluene (Syrphidae) er familien som best
dokumenterer at Ostensjovannetmed sine kantsoner og
blomsterenger er nasjonalt vemeverdig. Med 93 piviste

arter mi dette vrere Norgesrekord. Flere av artene er
sjeldne og enkelte er bare funnet her. Noen arter utvikler
seg i mudder og puster med et langt rer de strekker opp
til overflaten. Vktig for samtlige av artene erat de miha
rikelig tilgang pi blomster, da de voksne hl,ppig besoker
blomster for tLthtt seg nektar. Blomsterflua OftInnewa
erythrogonaer meget sjelden og kun tatt noen fi steder i
Nordeuropa, Russland og Sibir. Ikke noe sted er det
regisfiert en si storbestand somved Ostensjovannet. Den
er ikke flrnnet andre steder i Norge. Lengde: 5-6 mm. En
annen art w Lejogastsr tarcati gom finnes ganske spredt
gjenom Europa og deler av Asia, men er sjelden overylt.
Bare ett eksemplar er registrert i Norge. Larven lever i
ritrerde rester av durkjevle. Hannen skinner i rsdt, hunnen
ibHtt. Lengde: 5-6 mm. En slektrring avblomsterfluene
er Solwapenflue Odontomyia atgentak somfinnes ved
Ostensjovannet og noen fi andre steder. Hannens

batrJ<ropp er dekket med solvskimrende her. Pa varme
dager i niai kan du se hannene svefme. Det ser ut som
smi solvsmykker som danser opp og ned i solskinnet.
Lengde:7-10mm.

Ubeskrevne arter

Det er fi.rnnet fire arter nye for vitenskapen i omridet.
Disse hadde ikke noe latinsk narm da de ble funnet. Pi
slutten av 1800-ta11et fanget billeeksperten Thomas G.
Miinster en liten kortvingebille som til da var ukj ent. Den
fikk navnet Omaltum muensteri oppkalt etter finneren.
Den regnes n6 som meget sjelden og er utelukkende
knyttet til vannkanter. I 1958 beskrev billeeksperten
Andreas Stand en annenkortvingebille herfia og ga den
navnet Acrotona convergens.Denne virker noe vanligere
og mer utbredt enn den forste. Det er ogsi pivist to arter
av parasittiske veps herfia . Vi skal vereglad for at disse
finnes, fordi de holdermange skadeins€kteri sjakk. Den
ene fikknarmet Tblenomus ilioneog er ikke $ent fa andre
steder i verden, mens den andre fikk navret Synopeas
bhemani.Denne siste arten ble faktisk samlet av biologen
Hans Kirer i 1888, og har stitt bortgiemt pi Zoologisk
museum i Oslo, inntil denble beskrevet i 1998. Han angir
samtidig et annet funn av arten fra Sande i Vesfold som
ble gjort for noen fi ar siden. Disse vepsene er ogsi
deponert ved Zoologisk museum i Oslo.

Rodlistede arter

Det er ni utgitt rodlister der ogsi insekter inkluderes, og
" 35 av de piviste artene er oppfort pi disse rsdlistene.
Noen trues av utbygging, mens andre trues av at
blomsterengene forsvinner. Flere arter trues grunnet

intensivt skogbruk Dette er gieme arter som er avhengig
av dadved eller forholdsvis urort skogbunn. Et meget
gammelt funn av febukken Monochamus urassoui
foreligger. Denne er oppfortpirsdlista som sannsynlig
utdsdd / forsvunnet fia landet. Anaken er ganske sikkert
mangel pi gamle frer, noe skogbnrket mi ta pi si kappe.
For at skogen skalbeholde sinekvalitetererdetviktig at
dod ved og doende trer ikke flernes. Den lille
sommerfrrglen almes{ertvinge regnes for sfrrbar pi grunn
av almesyke som slar mer og mer om seg i omradet
dessverre. Laruene lever pi blader av alm, og arten er

' k'un funnet i Sorost-Norge. Flere vannlevende artene er
ogsi rodlistede og fiusselen er gjerne drenering og
forurensnmg. Ofu kan awenning av gjodsel frajordbnrket
v€re en fiussel, noe som kan fore til oksygenmangel og
som ogsi kan ha innvirkning pi endel arter.



HAI{DYERKSBYGG AS
Tgmrermester og Entreprengrforretning

n , l E e T E E ) l J l  t c
l U l L - r J  f  b r  l l  f  t  r J

Ryensvingen 9

)

,

)

)

,

,

)

,

,

I
L

Tlf. 22 57 84 70 Faks 22 57 g4 G5
* Inn- og utvendig malerarbeid
* Thpetsering
* Gulvbelegg

Mobil :
Harald Askautrud
Ernst Eide

901 13 570
911 10 196

* Konsulentbistand Ray Martin 952 21 169

. . Marermester MLF 
Kontoradresse:

yv 
'L"t 'esaL'  'Y 'L '  

Ryensvingen 9,  0680 OSLO
.4\

/ l / a \ \  \

J{$TT}| - fagkunnskap gir trygghet.
\xq!t} / 7 1- -,J'i-.J .iJ,tJ,tJ.t].J e,tJ.iJ.t-.J -.tJ.tJ.tG.C.tJ.tJ .t]

Slora og Bakken
I nordenden av Asbnsjovannet 15 husmannsplassen Slora. Navnet var mye brukt pi mindre
boplasser. Felles for disse plassene var at de li ved myr eller vann. En gang i blant kunne
gressbevokste arealer sti under vann pi disse plassene. Folketellingen fra 1865 forteller
oss at Hans Larsson, husmann uten jord, og hans kone, Maria, bebodde Slora pi den tiden.
De hadde tre bam. Solforholdene var dirlige og jorda skrinn.

Fortsatt kan man se tufter etter plassen.

Det er sannsynlig at plassen har ligget under Manglerud gArd i h.h.t. gamle kart. Den kan
ogsi ha tilhsrt Nordre Skoyen.

Nordvest for Oppsal terrassehus sees tufter etter husmannsplassen Bakken. Den mi ha
ligget under Oppsal gArd.

Foreningen tar gjerne imot mer informasjon om disse plassene og hiper i kunne komme
med en fyldigere artikkel ved en senere anledning.
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Like for vi 96r i trykken, fhr redaktsren melding om at omridets skolebarn har gjort en fremragende

ruskeninnsats rundt vannet. Tusen takk til alle som stilte opp! Foreningens medlemmer har ogsi vrert

aktive med opprydding ved vannet, og kan fortelle om at de har fiernet mye skrot som aldri skulle harmet

i narheten av vannet! Mer om Rusken-aksjonen i neste nummer.

Den 8. mai hadde Finn og Amund gleden av fl gi en omvisning rundt vannet til en delegasjon pi 15

representanter for de kinesiske miljovernmyndigheter. Delegasjonen var imponert over hva man hadde ffltt

til rundt vannet. Mer ossi om dette i neste nummer av Sothsna.

@stensjavannets Venner Onsker d rette en
stor takk til alle bladets stgtteannonsqrer!

Vi minner om at Ostensjovannets Venner har mange nyttige ting til salgs. Blant

annet kan man fhkjaptpraktboken om Ostensj svannet (avbildet). Foreningen

selger ogs6 T-skjorter, postkort, akvareller, kopier av opplysningsplakatene
som man ser pA oppslagstavlene ved vannet, Jorn Areklett Omres bilde

"Hostflukt" i A3-format og Erik Damsgaards luftfotografi av vannet (ogsi A3),

medlemsniler, diverse srertrykk av interessant informasjon vedrorende vannet
(bl.a. insektrapporten), almanakker og klistremerker med foreningens 1ogo.

Alt sammen kan kjopes ved henvendelse til styret via telefon, brev eller e-post.
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x

OPPSIAL
Ahnstntonctdn,

SVEIN CHRISTOFFERSEN

BalerGarneris kunder
onskesvelkommen

HaakonTveters vei 98, 0686 Odo
T lt. 22 26 41 9 4- F ax. 22 26 42 64

Superzoo Bgler
Bslerlia 2,0691 Oslo

Ttf. 22 27 40 10
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;;il-,",""*"." Tlf: 2274 22 25

Apningstider 9-18 & 9-15
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W:'t:h1'.'','
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Returadresse:
OYY,
Pb.77 - Oppsal,
0619, Oslo

Mange forsgkte seg pfl en tur ved vannet
under flommen. Disse bildene har Amund Kveim
tatt. Legg merke tll at @stensj@vannet var si h@yt
at det hadde felles vannspeil med Bogerudmyra.
Godt var det at den nye sterke terskelen var
ferdig f@r flomvannet kom. Uten denne, kunne
det gitt mye veffe med anleggene i sydenden og
selve Bogerudmyra.

Si stor er det fi som har sett fossen i Bolerbekken. Bildet har Johan Mollatt tatt.
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