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Mitt Ostensjovann

SveinValdem
i nterujuet av redaksjonen
"Furet, varbitt" Iyser over ansiktet hans.
Iurig opptatt av Ostensjovannetsfremtid
dukker Svein opppti vdrt nye kontor Veien
fant han utenproblemer. Dette er nemlig
snekkeren og altmuligmannen som har
snitt for restaureringen av grisehusetpd
Abildso gdrd der kontoret ligger.
Vokst opp oversti Solbergliveienpi Oppsal,knyttet
Svein tidlig trider til Ostensjoomridet. Overfylte
Trasop og Oppsal skole gjorde at Svein tilbragte
tiden fra 1960- 64 phZstensjoskole.Tilfeldighetene
gjorde at han fikk en av initiativtakemetil OW som
lmerphZstensjo. Den hyggelige,ungeValdemskled
ned Assidenefra Solbergliveientil Ostensjoskole.
Pjokken stortrivdes.Inntrykket av Asbnsjovannet
var skummelt der frostroyk ofte ga en trolsk
stemning. De voksne snakket ofte om hvor farlig
hengemyrenerundt vannet var. I et ungt barnesinn
Foto: PauI Fekjer
sattedettefantasieni sving.Bessk i Almedalen satte
Svein Valdem er vant med ii ta i et tak.
ogsi fantasien i sving. Her var det msrkt selv
midtsommersog de gamletrrernega dalenet dystert firbente. Han har ogsi tatt i et tak i vanskelige
preg.
perioder der vi har vrert avhengig av en som har
Sveinhuskergodt et barneskirennpi Asbnslo skole. hatt muligheter til 6 st6pi hele dagen.
Starten gikk fra omridene nord for vannet Han har ledet prosjektet "Kulturlandsskapspleiei
(vadedammen). Smirosset fikk en kjempelang Oslo og Akershus" i over tte itr, de to siste med
bakke opp"paTalberget rett etter start.
basepi Abildso gird. Sveinfortellerat hansinteresse
Bakkenmi ha vrertmye brattereog lengredengang, for biologisk mangfold faktisk bare blir stone og
minnes Svein. Sistedel av laypa gikk over vannet stgrre.
som var mye lengre den gang manvar tolv ir - enn Hvilken betydning har landbruket for Ostensjoi dag.
omridet, Svein?
- For at Ostensjoomr6detskal besti slik det gSari
dagmi det drives landbruk pi hver side av vannet
som i dag. Dette er den sikreste garantien for 5
opprettholdekulturlandskapet.I tillegg erjordbruksarealeneen nisje for flere arter trekkfugler. Fortsatt
respektererfolk dyrket mark. Her fir fuglenevrerei
Etter at ryggen streiket, var det ingen bann, han fred for menneskermens de raster pi vei videre
mitte la ssnnen overta bruket og sattekursen mof nordover. Ved siden av gjesseneer det mange
j
Tigerstaden og Lindeberg AH-gird. Her ble smifugler sombenytter ordenetil 6 hentespillkom,
kontakten med OstensjovannetsVenner knyttet., mark og annen mat mens de raster. Dersom
jordveiene forsvinner vil det bli et hull i de
Svein, som ikke vet hva NEI er, har betydd utrolig
mye for foreningen. Han sorget for ku, geit, sau, sammensattenaringskj edenerundt vannet.
kaniner etc. pi flere av vire tidligst arrangerte Du har ansvaret for en del av den naturfaglige
"Astensjadager"fritt tilkjort fra Lindeberg.Blir det skjotselen rundt Ostensjovannet. Hvordan
aktuelt igjen, stiller han atter opp sammenmed de fungerer det?
Etter endtskolegangrealiserteSveinsinebarndomsdrsmmer. Han ville bli bonde. Trysil la forholdene
til rette for bureising, og Svein med familie bygde
bolig, driftsbygning og redskapshus.Utrolig hva
disseOsloguttakan! Som bureiserog smibruker
var han opptatt av biologisk mangfold.
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- I samarbeidmed OstensjovannetsVennerog Park
og idrett har vi lageten skissetil skjotselav omridet.
Det er ganskekomplisert fordi enkelteplenarealer
skal gro igjen og bli enger for 6 hindre ytterligere
vekst av gisebestanden.De elsker nemlig spirende
plengress.

uten at det fir konsekvenser.En sfl vanlig fugl som
sanglerkehekker ikke her lenger.Det er et signalpi
at man har trhtt over en grense. I folge gamle
avisutklipp var Ostensjsomridet et av landetsbeste
hekkeomr6derfor lerkepi 1950-og 60{allet. Man
mi sporresegom irsaken til at det har blitt slik. For
6 uringi slike konsekvenser,mi omridet ni fi ro.
Omr6der der det tidligere var beitemark, skal sl6es
Vi mi oke innsatsen med skjotsel pi naturens
en gang pr. fr for i opprettholde mangfoldet av
premisserder detteer nsdvendig.Sveiner ivrig. Han
planter. Dette skal gjores midt i juli. Dersom dette
er nestenikke til 6 stoppe.Dette er noe han brenner
ikke gjores, vil de over tid gro igjen, og artsmangfor.
foldet svekkes.Mange planter er avhengig av slitt
eller beiting for 6 overleve.Her har Osterisjovannets Du passetpi Abildso Gflrd i tre uker for CESAR
Vennertatt etprisverdig initiativ somjeg gjennom- like etter at de overtok. Du har ogsi bistitt dem
i flrene etter. Artige episoder?
fffieL
Rydding rundt kulturminner som gravhauger og
ruiner av brenneribygningenfalger ogsi med. Her
venter jeg pi tillatelse fra Fylkesmannen fordi
brenneribygningenligger i reservatet,og da efdet
selvfolgeligikke barei barberetrrerog veksterrundt
ruinene.(Red.anm.Brajobbet, Svein!Ruinenesynes
sAfint n6!)
Det er si mange verneverdier i omridet at en er
nsdttll6 vrere observant,ridfare segmed fagfolk
og fi tillatelse fra det offentlige. Noen stederer det
enbalansegangmed vurderingerbiologisk mangfold/
kulturminner. Her mi myndighetenebestemme.Pi
slittenga ved bakken opp mot Manglerud skole
finnes faktisk verdensstorstebestandav blomsterfluen ofihonewa erythrogona.Her har jeg forhart
meg med insektsforskerneom hva sombsr st6igjen
nirjeg slir.

Det var en artig tid der drengestuavarhjemmetmitt.
Ridyr var til stadighetinnom. Det skjer fortsatt.
En senkveld siste6ret dajeg restaurertegrisehuset,
harte jeg et forferdelig leven i stallen. Jeg hadde
stengtdara.Hvahaddeskjedd?Jeglistetmegtilbake,
ipnet dsra forsiktig.. . . . .. Der stoil Mikkel. Reven
var stengt inne. Vi si pi hverapdre et minutt. Si
snuddereven,sneksegforsikti{it donog denhvite
haletippenavslsrte kort hvilken retning den tok.
Din drom om omrfldet og fremtiden?

- Langsiktig forvaltning er viktig for omridet. En
av de beste grepenevi kan gtrarcer 6 fi engasjert
barn og unge, gjerne i samarbeidmed eldre. Greier
vi 6 engasjerede unge,vil dettegi sikre grupperinger
som interessererseg for omridet i fremtiden. En
4H klubb i omridet vil vare med pi i sikre
AstensjavawtetsVenner en god rekruttering med en
Det folk flest ikke tenkerp6, er at OstensjoomrideJ positiv
holdning til naturen,avslutter Svein fsrhan
er svrertlite i biologisk sammenheng.
Man mi derfq
glr for 6 ordne utstyr til traktoren.
ikke tro at det er mulig 6 ta en bit her, og en bit der

Vdropplevelserved vannet
H6kan Billing forteller fra enmorgenttx2.mai;"2 SORTHVIT FLUESNAPPER (beggehanner,
den ene ikke fullt utfarget sommerdrakt)og I BLAMEIS, sloss si busta foyk om den samme
fuglekasse(i skogennedenforManglerud skole). Hver gang en av de nrrmet segkassa,kom de
andreto i full fart og jaget den vekk. Slik holdt de pi i lang tid, ingen var villig til 5 gi seg. De
var meget aggressivemot hverandre!-Er det for fi fuglekasserrundt Ostensjovannet?
Neste morsommc hendelse: En SILDEMA{E jaktet over jordet ved Ostensja gLrd,,styrtet
plutselig rett ned og kom opp med en gediger.rROTTE i nebbet! Fuglen floy ned til vannetog ga
rotten til sin <forlovede>. Jegerenhold effektivt alle andremiker 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!"

net
FIaggermus(tur) ved Ostensjovan
Tekst:Kari Rigstad og Kjell Magne Olsen Foto: Kjell Abyholm
Fredag 16.juni 2000 ble det i samarbeidmellom Asbnsjovannets Vennerog Norsk
Zoologisk Forenings flaggermasgrappe arangert en tar for d se og lytte etter
flaggermus ved naturperlen Ostensjouannet.Vi msttes kl. 2200 ved sarendenav vannel
og ble vel en giengpd ca.15 stykker til slutt. Fsrst ble det gitt litt generell informasjon
om Ilaggermus. Blant annet ble flaggermaseneslyde4 slik de fremstdr etter d ha gdtt
igi ennom en ul tralydsdetEktor,demonstrert pid en kassettspiII er.
enn lavfrekevente lyder. De lydene
I det morketfaltph for alvor bevegetvi
mennesketkan frembringe er svrert
oss nordover langs gangstienpi vestlavfrekvente i forhold til flaggerklare.
siden av vannetmed detektorene
musenes,og vi klarer kun 6 produsere
Det varte ikke lenge fsr de forste av vire
ekko fra svrertstoregjenstander,f.eks.
flagrendevennervistes0g.Like nordfor
resteneav den gamle bryggen frkk vi
fiellvegger. Forskjellene i frekvens
mellom deulike flaggermusenehenger
bide se oghare flere nordflaggermus.
ogsi sammenmed dyrends storrelse
Dette er den vanligste arteni Norge, og
(eller mer presist, byttedyrenes
en av de stbfie, med vingespennpi ca.
storrelse): pygmeflagg6rmusenspiser
27 cm. Vi klarte ogsi ved hjelp av en
mindre insekter enn nordflaggennus,
stor hflv 6 fangeennordflaggermus,slik
og trenger derfor lyder som gir ekko
at alle fikk tatt den i nrrmere oyesyn.
Selvekroppen er liten, omtrent som en I{jell Magne Olsen fanger fra mindre gjenstanderenn det nordflaggermusengjor. Derfor har pygmeinn llaggermus med
finstikkeske,og de flesteble overrasket
et
sfurt
neft.
flaggermusenmer hoyfrekvente lyder
over hvor smi dissedyreneer da de fikk
ennnordflaggermusen.
seenpi nrerthold. Det er forst og fremst
den store flygehuden som dannervingene, og som
Pi turen fikk vi ogsi se oghare vannflaggerr.nus.
ogsi hengersammenmed halen, som gjor at de ser
Dette er en art man kan gjenkjenneogsi uten bruk
mye storre ut nir de flyr.
av ultralydsdetektor,siden den svrert ofte er i se i
I skogholtet like etter var det pygmeflaggermusi
sitt karakteristiskeflukwis like over vannflaten. Den
hore (dette er den arten som tidligere ble kalt holder en konstant hayde over vannet og svinser
dvergflaggermus).Denne er mye mindre enn rundt i sirkler og ittetall pi jakt etter vanninsekteq
nordflaggefinusen,her fir omtrent tre dyr plassi en av og til kan den ogsi ta byttedyr som ligger pi
vanlig fyrstikkeske.Forskjellener imidlertid ikke si vannoverflaten.Den kan oss6lett skilles fra nordlett 6 se i felt, da vingeflyhuden ogsi her gtrarat og pygmeflaggermus p5
dyrene ser mye storre ut. Man kan med en del lyden, bflde pi frekvensen
erfaring se forskjeller i fluktvis og vingeslags- og pi rytmen. Storrelsenpi
frekvens,men det er fsrst og fremst lydene dyrene en vannflaggermusligger
gir fra segsom gjor at vi kan skille dem.Nordfl agger- mellom nord- og dvergmusen senderut lyder pi rundt 32kIlz (kilohertz), flaggermusens, og dette
menspygmeflaggermusensskrik ligger pArundt 55 gjenspeilesi frekvensenpi
kHz. Til sammenlikning kan mennesketkun hsre lydeneden senderut,ca.45
lyder pi opp mot 20klIz, og derfor kaller vi lyder WIz.
som er mer hoyfrekvente enn dette for ultralyder.
Oqtensjovannet er en rik
(<seD)
Flaggermusene
i storgradmed arene,ettersom
lokalitet nir det gjelder
de ved hjelp av svrertfolsomme arcrkanfange opp
flaggermus,selv om vi ikke
ekko fra skrikene de senderut, tilsvarende sonar
Forsiktig tas fangsten
fikk registrertflere enn disse
eller ekkolodd i bruk i b6ter.Hoyfrekvente lyder vil
ut av nettet.
tre artene denne kvelden.
sendetilbake et ekko fra mindre gjenstanderlflater

oppforsel og lyder at man ikke kan skille dem fra
hverandreuten 6 ha dyrene i h6nden(hannenekan
skillespi penisfasong,beggekjonn kan skillespA
tennene,men da mi man ha en god lupe) eller ved 6
analyserelydopptak. Begge er noe mindre enn
vannflaggefinusen,menjakter pi bynedyr av salnme
storrelse,og har folgelig ogsfl skrik som er svart
med frekvenspi ca.45kJIz.
like vannflaggennusens,
Det er ogsi grunn til 5 tro at langareflaggermus
finnes ved vannet. men sividt vi vet er dette enni
ikke bekreftet.Denne arten skiller segen del fra de
andrenorske artenemed hens;mpi ultralyder. For
det fsrste sender den ut veldig svake lyder, med
Kari Rigstad viser forsiktig frem llaggermusvingen.
detektor er de ikke harbare pA mer enn noen f6'
metersavstand.Dettehengerpi sittvis sammenmed
Dette skyldesnok delvis at det efferhvertble ganske stsrrelsenph arene:for 5 fange opp ekkoet fra si
kaldt, bare ca.-r4"oC-da vi forlot stedetklokken svakelyder er man avhengigav storeog fslsomme
0 1.00. Stedeter imidlertid kj ent for ogsi i inneholde orer. Poengetmed 6 sendeut si svake lyder er at
minst tre andre arter: storflaggermus, skimmel- mangeav flaggermusenes
byttedyr,og i srerdeleshet
flaggermus og 6n av, eller begge, de to svrert'like langarefTaggermusens,som i stqr grad er nattarteneskjeggflaggeffnusog brandtflaggermus.Nest sommerfugler,har lert seg6kjenne igjenultralyder
etter det fsrste funnet i Rogaland i 1987, var det som en fare, og vil derfor setteinir tiltak for 6 unng6
ved Ostensjovannet vi fsrst hadde sikre lydkilden. Ved fl sende ut (og ikke minst kunne
observasjonerav storflaggennusi Norge. Dette er oppfatte ekkoet fra) svakelyder, kan langoreflaggertidligere beskreveti Sothona.Dette er den stsrste mxsenkomme n&nnere byttet fsr det blir klar over
fl aggermusarteni Norge, med vingespennp h ca. 40 faren. For det andre senderlangoreflaggermusenut
cm. Den spiser ogsi de storsteinsektene,og har lyd bide gjennom nesen og gjennom munnen, de
folgelig de mestlavfrekventelydene,ca.I8-20kllz,
andre norske artene sender lyden kun gjennom
hvilket betyr at menneskermed god horsel sSvidt munnen. Frekvensen er ca. 40 kHz, hvilket ikke
skal kunne hore dem uten detektor. Skimmel- samsvarerhelt med at den tar mangestorebyttedyr,
flaggermusen er noe stsrre enn nordflaggeflnus, men som sikkert henger sammen med bl.a.
frekvens rundt27 kHz. Begge disseto artenejakter tilpasningenenerrntover.
ofte ganskehoyt oppei luften, og er vanskeligei fi
aye ph selv om man horer dem pi detektoren.De Jq At hele ifite arter mi ansessom sannsylig 6 finne
arteneskjegg-og brandflaggermuser nrrt beslektet iirnen et si begrensetomride som Ostensjovannet
med vannflaggeflnusen,menjakter oftest over land utgtrar,viser at vi her har med en virkelig flott
eller langs busker og kratt som stikker ut over lokalitet 6 gare.Ingen andrestederi Norge kjenner
vannet. De er inbyrdes si like bide i utseende, vi til et si hsvt antall arter.
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Hvem blomsfer fgrst?
AvAstrid Skrindo
Ndr isen fremdeles dekker Ostensjovannetog de Ileste trekkfuglene har langt iglen
for d nd hekkeplassene,blomstrer hasselen.Hvor tidlig den blomstrer i iir, auhengerav
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 -lrjennerdette treet?
Alle kjenner antagelighasselnsttenel Helt tilbake til sagatiden finnes det historierder
hasseler ansettsom en si
viktig matkilde at det ikke er
lov til i hoste hasselnotterpA
annenmannseiendom.Som
om ikke det er nok, var hassel
sett pA som et hellig tre.
Hasselhjelper mot trollskap,
og om du fangerdenmeterlange
hvite slangen som lever under
hasselkrattetvil du kunne forsti alle dyrs
tale samt gjore seg usynlig! Dens latinske navn,
Corylus avellana.er nok et tegn pi at denneplanten

har vrert kjent lenge: Corylus er
romersk navn pi hassel og
avellanakofirmerav enby i Italia
somvar blant de forstestederder
hasselble dyrket.

For i finne hasselblomstene
om
viren der du ferdeshjelper det
lite om treet sa inntekt til eiernei
oldtiden eller at dine forfedre ble
usynlig nir de fangaslangen?Hasseler
entenen stor busk eller et lite tre som vokserrundt
Ostensjovannet.Om viren kan vi ikke gjenkjenne
den ved hjelp av de myke, pusetebladene,da de
enn6:bare er knopper. I stedet kan vi se etter
blomstene: Om hosten anlegges
blomsterknoppene,klare for en tidlig
start n6r forholdene tillater det. Hannblomsterog hunnblomsterhver for seg,
men gjerne pi samme grein. Hunnblomstene er sA smi at de fleste har
trolig aldri sett dem. Her slosesingen
energibort pA storeflotte kronblad eller
god lukt. Ettersomdet fremdelesnesten
Fornoyd
medditt gamlebad?
er vinter,er de tilpassetkulda ved at det
lkkedet?Kontaktossdavel,.,
enestesom stikker fram, er noen knall
Vdrspesialitet:
Full
rade an som serut som en liten borste
badogkjakken.
sorn stikker opp fra en gronn-brun
knopp.Bzrsteneerbareca 5 mm lange,
men meget vakre hvis du stopper opp
serpi dem! Litt seinerespretterde mer
i oyenfallendegule hannraklene.Hannraklenesprerpollen (blomsterstav)og
noe av dette fester seg til arrene
(hunnblomstene).
Forstetterbladsprett
befiuktes eggcellenei hunnblomsten
Aut. rorleggermesterFreddyBotner
som etterhverl blir til hasselnotter.
Da
Butikkog kontor:
Ostensjovn.
16
har vi for lengst glemt de bitte smi
(Bryn)
0661Oslo
hunnhasselblomstene
somvar det forste
Tlf.:22974297
Fax:22970A66
pi
tegnet at sommerenog alle de vakre
blomstenerundt Ostensiovannetatteret
ir blomstrer.
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In Memoriam- HermanBerger
Tidligere ekspedisjonssjefi Justisdepartementet,Hermen Berger, dode 1. desemberi sitt 81. ir.
Edith, i Bslerskogen.Han
Gjennom sitt rike liv bistod
bistod oss pi mater i
han ogsi med en stor innsats
Stortinget, i Ridhuset, hos
i sitt nrermiljo.I arbeidetmed
og FylkesRiksantikvaren
vern av Ostensjoomridet,
mannensamtved befaringer
fikk vi gleden av i bli kjent
rundt
As@nsjovannet.
med HermanBergeri 1990.
Overalt ga han verdifulle
ForeningenOstensjovannets
bidrag og holdt klart for alle
Venner var knapt eIt hr
de lange linjer i fredningsgammel da vi forespurte
sakenvedr. Abildso gflrd og
Berger om han kunne tenke
vemesakenvedr. Ostensjoseg6 stille opp som lederav
omridet for owig. Det gav
OstensjovannetsKlrlturfond,
oss en indre trygghet A ha
en stiftelsebest$endeav Oslo
HermanBergerpi slike
med
Byes Vel, Fortidsminnemster med denlangeerfaring
foreningen, VerdensNaturhan hadde fra-eget arbeid i
fond, 4H og Ostensjovannets
byrikratiet. .Han imponerte
Venner. Formilet med
stiftelsen var hfalge opp de
Fotograf ukjent oss med sih fremragende
evnetil i se fremover,og til
nasjonaleverneinteressene
vedr. bygningsmassenp5 Abildso og Ostensjo 6 trekke derettekonklusjonerom hvordanvi burde
arbeidevidere. I samarbeidmed Venneforeningen
gird.
arrangerteKulturfondet innsamlingsaksjoner.
Pi sin beskjednemite svartehan umiddelbut ja,
Under Bergers ledelse ble intet overlatt til
dersomhankunnevreretil noenhj elp, si. Og hj elp
tilfeldighetene.I T992vanket det en stor pris til
ble det. Han ledet Kulturfondet med sikker hind,
OstensjovannetsKulturfond fra Bryn Lions. Da
bidro med avisinnlegg og deltok med sin store
en av kommunens etater fremmet forslag til
erfaring og viten i strategimoter.Mster som ogsfl
golfbane pi Abildso gfrd, var Herman Berger
hjemmehosham selv og hanskone,
bl"ear:rangert
tindrendeklar: Fredningssakvar underarbeid,s6
her hadde"noen i etatenfulgt dirlig med".
i tggl ble Abildss gird fredet, og fredningssak
ble igangsattvedr. Ostensja gfnd.Begge girder
ble overtatt av eiere som ogsi signaliserteat de
ville restaurere de verdifulle bygningene.
Kulturfondet hadde oppnidd m61et,og Herman
Berger signaliserteat fondetburde ar,'rrikles.Slik
ble det, og de innsamledemidler ble brukt til
istandsettingav deler av bygningsmassenp6
Abildss samttil stell av kulturlandsskapet.
Bergervar en mesteri i oppmuntreossi arbeidet
pi sin stille og rolige mite. Vi i Venneforeningen
er svrerttakknemlige over at vi fikk nyte godt av
" hanslange erfaring, hansryddighet, hans evnetil
Foto:Greb Zahl
i sefremover og til 6'vrerekonstruktiv. Vi takker
tidligere
ledere
i
OVV
Herman Berger sammen med
for vennskapetog godt samarbeid.Vire tanker
Erik Damsgaard og Finn Gulbrandsen ved
gir til hanskone Edith og den owige familie.
utdelingen av Bryn Lions lokale priser i
1992 pti Nordre Skoyen Hovedgdrd.

Styret

'

Minnadagen2001
Tekst: Hanne Blesuik

Foto: Paul Fekiar

Den 18.mars var det atleren gang Minna Wetlesen
dag ved Ostensjovannet.
Det var hyggelig 6 sti der nedeog hore alle positive
kommentarernir folk blir oppmerksommepAat 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
Ostensjovannetog om OstensjovannetsVenner.
Kanskjeble det noennye medlemmer?

Pensjonistgruppa
Foto: Finn Gulbrandsen

Den nyopprettetepensjonistgruppamster hver fredag
phvirtnye kontor i grisehusetpi Abildso gird. Det er. .
bestemtat ihvertfall mellom kI. 12 og 14 er det alltid
folk tilstede. Her gir praten over kaffekoppen og vi
har alleredefitt et trivelig mllja.
Det har vart innom fra sekstil ni personer.Gruppahar
sorgetfor 5 stryke gardiner,hengt dem opp, hengt opp
bilder og laget en hyggelig innredning. Det er sendtut
vervebrev og takket vere gruppa, har vi begynt i fi
skikkpi avisutklippfra 1950og 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 arbeideutenfor liverVgrisehuset. '
Vi oppfordrer flere pensjonistertil i henge segpi. Vi
har det hyggelig sammensamtidig som vi hjelper til
med praktiske ting for foreningen.Det er bare Amsrc
opp pe fredager.Velkommen skal du vrere.
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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
Steensrudjobber med utHippsarkivet.

Omvisningpd Ahildss gilrd
Foto: Ism Ostbye

Lardag, 11.november2000
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
menneskersom motte oPP!
Vi ble delt inn i 4 grupper, slik at alle skulle fi en
sjanstil Ahsredet somble sagt.Amund Kvpim viste
rundt og fortalte i hovedbygningen.Asgeir Foyen
om stiftelsenesomni eier
holdt <informasjonsmote>
girden i msterommet (som tidligere var vognskjul
SveinValdemviste og fortalte om
og <<vaskerom)).
utebygningene,da hovedsakelig stallen og grisehuset, siden de fortsatt stir og er rehabilitert nylig.
Og Finn Gulbrandsenfortalte om girdens historie.
Alle sammensirkulerterundttil disse4 og fikkrriye
god og nyttig informasjon om blde fortid og n6tid.

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

Jegvil, pi vegne av oss alle sammen,takke Asgeir
Fayen, CESAR og Vannakademietsi 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).

BOLERAPOTEK

AS
WRIGIEYScondinovio

09.00-17.00
Mandag-Fredag
09.00-14.00
Lardag
BslerSenter, Bslerlia2-4, 0691 Oslo- Tlt.22 26 44 95

biloppretting
OPPSALAPOTEK Ingus
pA Ryen
Bildskadesenteret
09.00-17.00
Mandag-Fredag
09.00-14.00
Lardag

Ryensvingen2-4
T1f22673110

HaakonTvetersvei94,0686Oslo- Tlf.23 12 68 80

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

0680 Oslo
Fax.22678446

StatoilICA ExpressAbildsa

Ny vaskemaskin' Ny butikk

Butikldutstilling
Man-Fre:
08-17 ' Tor:08- 19' La( 10-14
Apningstider:
1107Oslo.Tll:2219 2900
123,Pb.18SimensbrAten,
Enebakkveien

Lambertsetervn.70, 1187 Oslo - Tl'f.: 22 28 22 90
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Svartstrupe(Saxrcolatorquata)
gjester@stensj
ovannet
Den 14. november oppdagetJarl
Den er noksi vrerhardog prover fra
Nystrom en hunnfargetsvartstrupeav
tid til annen fl overvintre slik som
Den
vestligunderafi.
holdt til ved det
dissefuglene.Pi detpunktetskiller
store informasjonsskiltetnord for
artensegfra sin mer varmekjere og
fotballbanenpi den vestre siden av
alminneligeslektningbuskskvetten.
vannet. Fuglen holdt seg i omrAdet
Bildet er et videoutklipp,hentetfra
fremtil minst9. desember.
Detble sett
digitalvideo, som er tatt gjennom
enda en fugl samme sted noen fi
Foto: Andreas Gullberg
ganger i minedsskiftet november- Svartstrupe (Saxicola torquata) teleskoppi sirka 50 metershold
underdirlige lysforhold. Onskerdu
desember.Funnenevar det andre og
ved Ostensjovannet
6 seflere videoutklipp,/bildereller et
3. desember 2000.
tredjefor lokaliteten,og det tredjeog
filmklipp
sAkan du surfepi internett
{erde for Oslo og Akershus.
til www. digitalbirding.com/svartstrupe.htm
Svartstrupenforekommer sparsomt i Norge og
hekker med en liten bestandpi Nord-Vestlandet.

Sfa ren - Arets fugl 2001
'Arets
A

.

G

Hvert dr velger landsstyret i Norsk ornitologisk forening ut
fug|".
I iir har valget falt pd star Den er nok velkjent for de fleste av "Sothsna"s lesere.
Den er knyttet til ipent landsskapsomjordbruksmark, beitemarkeller plener.Her vil man som oftest
finne denneafien hekkende.I si mite er Ostensjoomr6det et godt eksempel.Strerener en av de
vanligstefugleartenei Norge.En regnermed at det
er over en million par her i landet.
Etter at hannenhar ankommet i februar eller mars
finner hannen en hekkeplass.Ofte er det sarnme
reirplasssom 6retfsr.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,undertaksteinetc.Den setterstorpris
pi fuglekasser.Omkring egglegging og i rugeperioden er strerenmest sangaktiv.
Den leggervanligvis 5 egg i mai. Ungenestigging
ettermat er sipasshay at de avslorerredet.

Foto: Kjetil Knudsen

I juni-juli drar store mengderungstar for i myte* Flere hundre strerkan overvintre i strsk av kysten
pi kontinentet.De voksnesamlersegi storeflokker som har milde vintere som f.eks.Lista og Jreren.
utover hosten. Voksne og gjenvrerendeunge strer
Norskestrerovervintreri hovedsaki Englandogpi
drar i august- september.
FrankrikesNordsjokyst.
Ved Ostensjovarrnelkan man se flokker pi 1000
*myte:skifte av rerdrakt.Det er ennaturlig prosess
f
1500strerpi hssten.Det storsteantallstar man har
der de gamlefirerenefelles.Nye firer vokserut.
observertved vanneter anslitt til 6000. Strerflokker
kan vi observereher ut i oktober.
Kilde: Norsk Fugleatlas.Strerav Ays@inStorkersen.
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Gresshoppesanger ved Ostensjavannet
Hdkan Billing var ogsdpd tur ved vannet den 9. mai. Da skrev han
"rapport" til fugletiuenes mailingliste, og redaksjonen takker for at ui flir
Iov til d giengi opplevelseneher i bladet.
Kl 04:30 i dag morges sang en GRESSHOPPESANGER ved Ostensjovannet,like ved Bslerbekken. En MA tidlig opp, skal en fi med seg slikt
godteri...denga seg ca 04:45. Flott stemningvar
det i fullminen ogs6, sjekk selv pi www.sys-x.no/
Hakan/Fugler/OsloAkershus/OsloAkershus_maiaugust-2001/index.html

Slissinga om fuglekasse,somjeg skrev om i forrige
uke, har medfsrt at den fullt utfargete sorthvit
fluesnapperendro det lengste strflet. I busken der
hvor en sivspurvmed hvitt hodehar holdt til, s5mger
ni en <<normabsivspurv.

Hele lista: Toppdykker ca2},knoppsvane I par + 1
juv, grigis, kanadagis, hybrid kanadagisXgr8gis
Men si en trist sak.Ved sammetidspunkt sto det to 2, hvitkinngis 1 par, stokkand, krikkand I par,
typer (ca 20 itr) ved de to bryggerestenepi vestsida toppand, kvinand, lappfiskand 1 F, laksand 2 M,
og FISKET! De tok ingen som helst hensyn til sivhone, sothone,strandsnipe,rodstilk, gluttsnipe,
fuglelivet, de banet segvei gjennom takrorskogen, hettemike, fiskemike, grimike, sildemike,
og viftet med armdnefor i skremmevekk fuglene svartbak,bydue,ringdue, gronnspettl,lAvesvale 1,
i veien>.Nir j egkom rundt sjoen heipiplerke 8, linerle 6, gulerle 6, gjerdesmett,
som 6penbart<<var
var de i ferd med 6 gi seg,de si meg og tok hurtig rodstrupe, miltrost, rodvingetrost, gritrost,
en annen retning vekk fra sjoen. Skulle jeg glede svarffrost,munk 6, mallet 1, gresshoppesanger1,
eller deppe over rorsanger 3, lavsanger, gransaqger, fuglekonge,
meg over gresshoppesangeren,
hvor likeglade noen menneskerer overfor livet i ivarthvit fluesnapper,kj ottmeis,bihmeis,spettmeis,
skjrere,kaie, krike, strr, pilfink (4 itak'rarskogeni
naturen?
ost), bokfink, stillits l, grannftnk, gronnsisik,
Men kl 8:15 mitte jeg dra pi smilebindene.Da
sivspurv,gulspurv. 56 arter ialt.
passertejeg en middelaldrendeman, uten noe annet
HikanBillins
pi eller med seg,ennjoggesko og en tangatruse...
Men han forstyrret i hvert i fall ikke!

- din totalleverand6r au:
" DagIIgbanktjerlester
s Finansiering
# Investerlng

Tsre l-gvluftd
Avdelingsbanksjef

" Forslkring
" KjaplSalgav elendom
" Sankb*ker

l{om innsm din lskale bank p* lvtanglerudfsr en hyggelig prat
€g personlig r*dgivning ogi service

Htffiffiffi*#ff

manglerud@nsr.n0
Tlt:2231905S
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Drengestuapd Ssndre @stensjo
Tbkstog foto: antikvar Siri Hoem
Nir du folger middelalderveienValborgsvei mellom
de to Ostensjogirdene,gir du like forbi drengestua
pi Sondre.Bygningenavgrensertunet mot vest og
ligger med utsikt utover vannet.Tunet er et sjeldent
fint eksempelpi girdsbebyggelsei empirestil,der
v6ningshuset,l6ven og drengestuautgjor en
arkitektonisk helhet. Bygningene er organisgrti et
firkanttun, som var typisk for distriktet.

Nir ble drengestuaoppfort?
Apoteker Ditlev Wilhelm Falkenbergkjopte Sondre
Asl.ensjoi 1785.Det er muligensi hanstid at den
eldste delen av drengestuable oppfort, da som
viningshus.I 1838overtokHalvorTveter,somsnart
oppforte eksisterende6netasjesviningshus i
empirestil. Ting tyder ph at han ogsi oppfarte
drengestuai den formen vi kjenner den i dag.

Drengestuasies 6 vare den eldste bygningen pi
girden. Envanlig oppfatninger at dener fra omkring
6r I 800,og at dentidligerevar girdensviningshus.
Pi arkitekt Eyvind Moestuesoppmilingstegninger
fra 1940 stir det "Drengestue,oprindelig Hovedbygn". Hvordan si dette viningshuset ut, og nir
oppstodrengestuaslik vi kjennerden i dag?Jeghar
ingen fasit pi disse sporsmfllene,men det finnes

Amo Berg omtaler Sondre Astensja i en artikkel i
St. Hallvard 1933.Han har lest gamlebranntakster
og funnet flere interessanteopplysninger.I 1755
brant alle husenep5 girden. Etter dette er ikke
bebyggelsenkjent far i 1814,da largen Young var
eier. I branntakstenbeskrives da et sekslaftet
v6ningshusi to etasjermed svalgang.Sekslaftetbetyr
at husethar sekstommerlengderutvendig,noe som
gir to hovedrom.Dette husetnevnesogsfli 1838,
da Halvor Tveter kjopte g6rden.Viningshuset
haddesekstensprossevinduer,
hvorav stuaog salen
hadde fire hver. Bygningen mi ha vart i dirlig
forfatning, siden verdien ble satt til kun 150
I takstfra 1838og 1843nevnesingen
spesiedaler.
drengestueellerbryggerhus,men i sistnevntetakst
st6rdengamlehovedbygningenfortsatt.Arno Bergs

Planav Drengestue1940,oprindelig
Hovedbygn
Talleneviser hoydeforskiellerpa gufuet i forhold til nullnivaetved inngangsdora

opplysningersomtyder ph at drengestuaer fra 18406ra, mens tre rom i forste etasje stammer fra et
viningshus fra slutten av 1700-tallet.De forste
hundre irene hadde drengestuatilnrermet 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
potensialetil e bt enperlemed historisksus.Huset
skjuler,bokstavelig talt, en spennendehistorie. B ak
paneletligger det gamle tbmmeret,som kan gi svar
pA en del ubesvartesporsmil.

teori er at andreetasjei dette viningshuset ble tatt
ned og restenebrukt i drengestua.Den sekslaftete
forsteetasjenble bygget pi til dagensSttelaftete
bygning og fikk et innebyggetskur i nordenden.Det
er uvisst om viningshusetble flyttet i forbindelse
Hssten 2000 gjennomfsrte jeg et etterutdannings=
med ombyggingen, eller om det beholdt sitt
kurs i tekniskbygningsvemhosByantikvareni Oslo.
opprinnelige stedi tunet.
Drengestuapi SondreAsl.snsjovar studieobjektfor
bygningsarkeologiske
og tekniskeundersokelser.
I Det er sannsynligat denkvadratiskelaftekjemen som
tillegg til disse feltstudienehar jeg funnet opp- utgjores av rom 2 og 3, har trlhart det gamle
lysninger i Byantikvarensarkiv og i tidsskrifter. Ut viningshuset.Disseronlmenehar like takhoyderog
over dettehar jeg ikke gjort kildeundersokelser.
samme type profilerte takbjelker. Skilleveggen
mellom rommeneble sannsynligvisoppfart sentpi
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FasademotVest1940

muligensi bindingsverk.Rom 2harto
1800-ta11et,
og dora
typer staffpanel,somtyder pi sent 1800-ta11,
mellom rommeneer i typisk sveitserstil.Rom 3 har
kun etterkrigspanel som er slfltt rett ph tammerveggen.I beggedisserommenefinnesdet gammelt
treverk med en brunsort overflate som antas6 vrere
nedvasketsot, trolig etterrayk fra grua. Grua, som
er registret i 1940,kan ha stett pe samme sted i
tyderpi at rom
viningshuset.Disseregistreringene
213 har vert ett Spentrom med synlige tsmmerveggerog bryggerhusfunksjon.

Varmenville dermedspresinn mot bakrommet.Det
er derfor sannsynligat rom 213og 4 har tilhart det
eldre v6ningshuset.Rom 4 har takbord med
karnissprofil,og paneleter alderdommelig.Det kan
vreresent1700-ellertidlig 1800tall.
Rom t har ogsi takbord og panel med karnissprofiler, men her er trebordenetynnere. Jeg antar
dette er elementer fra da drengestuafikk sin
nivrerende form. Ifolge takst skal dette ha skjedd
etter 1843.PAgrunn av stileni eksterisretantarjeg
bygningen stammerfra 1840-ira, da empirestilen
fortsatt var vanlig pi Akershusgirdene. Under
rom 1 er det en kjeller med tykke murvegger av
naturstein.Inne kan vi sespor etteren vindusipning
mot vest, men det er usikkert hva rommet har vrer1
brukt til.

Alle rommeneog skjulet ble utvendig kledd med
stiende vekselpanelog samlet under en felles
ble det pimalt
halwalmet takform. Pi vestfasaden
Fasademot@st1940
to blindvinduer mot rom 4 og skjulet for 6 skape
illusjonen av en enhetlig bygning. Dette var en
Hvis hele forsteetasjei det gamleviningshusetble
utbredtskitrrkpi 1700-1800-tallet.Arsakentil at man
innlemmet i drengestua,skal den gjenbrukte delen
malte slike vinduer var i hovedsak estetisk; man
hato hovedrom.Det innebrereratrom 1 eller rom4
en enhetligog symmetriskfasade.Detbevarte
onsket
ogsi tilhorte viningshuset. Dette er litt mindre
blindvinduet pi skjulet er malt med hvite ralnmer
opplagt, siden begge disse rommene har stsrre
og sorte"glass".For i gjore illusjonenperfekt,har
takhoyder enn midtdelen. De ulike romhoydene i
det f6tt ordentlige vannbord som stikker ut fra
forste etasjedannersprangi loftsgulvet pi inntil 60
veggen.
cm. Flere registreringertyder allikevel ph at rom 4
var del av det opprinneligeviningshuset.
Mot tuneter detto dbrer,sombeggehar fire liggende
Daratllbryggerhusdelenhar enklefyllinger
Inne i skjulet er tammeweggenmot nord synlig, og f'llinger.
og to flotte bukkehornhengsler.Kanskje dennedsra
stokkeneer like i hele hoyden.Gamleriteskader og
stammer fra det opprinnelige viningshuset? Dsra
slitasjefyder pi at veggenhar stitt lengeute. Denne
til rom 1 er trolig fra 1840-ira,denhar rikt dekorerte
ytterveggenstammersannsynligvisfra et toetasjes
profi ler og innstikkhengsler.
hus. I fsrste etasjeer det spor etter et vindu, som er
lavere enn de andre.Apningen kan ha hatt et tofags Drengestuasopprinnelige bruk
smirutete 1700-tallsvindu. Vindusipningeneble Tegningene fra 1940 viser tilnarmet opprinnelig
sannsynligvis utvidet, eller fikk ny plassering, da planlosning.Drengestuavar i bruk som bolig og
Hvis grua
viningshusetble byggetom til drengestue.
bryggerhus.I bryggerhusetsto den store grua hvor
er eldre enn den nivrerende drengestua,er det man kokte mat og vasketklrer.Dennedelenav huset
sannsynligat denhar stitt innebyggetogs6i bakkant. haddesannsynligvissteinhellerpi gulvet, somvi ser
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DeW av
hengsel

antydetp6tegningenfra 1940.Dette
var trygt i forhold til bruk av ipen
ild, og sikkertpraktisk med tankepir
vann- og matsol. I rom 1 sto det
opprinnelig en skillevegg som
avdelte et forrom ved ytterdara.
Veggener nylig revet, men i gulvet,
veggeneog taket vises umalte spor.
Dette tyder pi at skilleveggen ble
oppfart tidlig. Lignende spor seesi
rom2, hvor det har vart avdelt et
{
kammers.

Lengdsnitt. De skjulte gulvene er ikke tegnet

rflteskader.Det er ogs6 sannsynlig at de gamle
gulvene er skadet,siden disseligger nrer terrenget.
Fra bryggerhusetgikk det ei bratt loftstrapp, som Selve takkonstruksjonen er i god stand, men
fortsatt eksisterer.Pi tegningen fra 1940 er det bordtaket har flere riteskader. Det er spor etter
inntegnetet empirevindumed to fag d tre storeruter gamletaklekkasjerlangsmanet,mendisseer senere
i loftsrommet mot sor. Dette rommet var sann- tettet med takpapp under teglpannene.Utvendig
synligvis innredet pA r18O0-tallet,noe de gamle panel er ogsi riteskadet, sarlig i nedre del. I den
sveitserstilsgeriktenerundt dsra tyder pi. Det kan regntungehssten 2000 var panelet svrertfuktig og
ha vrrt i bruk som boligrom. Over skjulet er det mykt. Sannsynligvis hadde det skader ogsi da
ogsi avdelt et rom, men dette har tynne, trekkfulle Moestuegjordesineregistreringeri 194Qfor relativt
vegger av bindingsverk og panel og kun ei enkel fi hr etter ble det satt sokkelbord p6,nedre del av
labankdsr.Restenav loftet er ipent og kaldt, og var panelet.Dette ble nok gjort for 6 skjuld riteskadene.
sannsynligvisi bruk som lager og torkeloft.
De storste skadeneer i den sondre delen ved
kjellernedgangen.Her har konstruksjonen sviktet
Endringer etter 1940
-frable
I 1940
det foretatt omfattendeombyggings- helt, og deler av kjellermuren er fernet. Dette har
arbeider.Det er sannsynlig at Moestue milte opp fsrt tll store setninger. I tillegg er de kraftige
huset nettopp fordi det skulle bygges om. Det ble tommerstokkenesom ligger i etasjeskilletmot rom
etablertnye lettveggerog installertvitrom, gulvene 1, pill ritne i endene.Her er mange flyvehull etter
ble foret opp, det ble sl6tt ny panel p6 flere vegger, borebiller, som har gnaget ganger inne i stokkene
grua ble fiernet og nye loddpiper ble murt opp. og spisttreverk, slik at vedener blitt myk som smor.
Heldigvis er de nye elementenestort settlagtutenpi Som vi ofte sier om gamlehus: Det stir pi viljen!
de gamle. I alle hovedrommene er det funnet
Tfoss disse skadeneer det mulig 6 reparere
gammeltpanel,takbordog takbjelker,og sannsynligblgnihgen uten at det historiske preget gir tapt.
vis ligger de opprinnelige bordgulveneunder de nye.
Store deler av utvendig panel mi fornyes, men
I eksterisretble det skiftet ut en del materialeri 1940- innvendig er det mulig 6 avdekke opprinnelige
hra. Alle vinduene ble skiftet til nye koblete typer. overflateri alle rommene.Selvebryggerhusdelenkan
Unntatt fra dette er loftsvinduet mot nord, som kanskje fi tilbake steingulvet og de sotete
muligenser et 1700-ta1ls
vindu som erbruktp6nytt tommerveggene,slik at denopprinneligebrukenblir
her. I rom 4 ble blindvinduet erstattet med et lesbar igjen? I forbindelse med istandsettingenvil
ordentlig vindu. Grunnmurenble pusset,mens den deler av tommerkjernenbli blottlagt, og da kan spor
tidligere bare var kalket. Gavlfasadenmot ssr har ettervinduer,skjoterog slitasjegi viktig informasjon
om husetshistorie.
fitt nytt panel utenpi det gamle, sannsynligvispi
198O-tallet.
Hva vet leserne?
De teoriene som er framsatt om drengestuasalder
Riteskader og tanker om istandsettingen
gi
Det erumulig fl et fullstendigbildeav skadenepA og bruk, kan vrere feil. Jeg regner med at Sothona
bygningen, for store deler av konstruksjonener har mange lesere som har slitt sine barnesko ved
eller somer opptattav lokalhistorie.
skjult. Dette gjelder sarlig tommerveggeneog Ostensjovannet,
gulvene.Vedititte og stikkeinni smiglipermellom
Det haddevrert morsomt om derekunne bidra med
panelbordog rundt ventiler er det allikevel mulig i
kunnskap om bryggerhuset.Jeg oppfordrer derfor
fE et inntrykk. Nedre del avtommerveggenehar flere lesernetil i komme med sinehistorier.
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Fugler
Te{e Bohler

Et ide- og aktivitetshefte

Fugler

Norsk Ornitologisk Forening, Asker og Brerum
lokallag har nylig utgitt et 44 siders hefte inneholdendeen rekke ideer for konkretetiltak som kan
iverkseffes i ulike ungdomsmiljoer for fl fremme
interessenfornaturen genereltog fuglelivet spesielt.
Heftet er fsrst og fremst ment til bruk for lerere,
ungdomsklubbledere,speiderledereog andre som
har ei snske om 5 bruke fugleprosjekter i sine
aktiviteter rettet mot ungdom. For mange av
prosjektene som er beskreveti dette hefte, kreves
ikke mye forkunnskaperom fugl.

Et ide- og aktivitetshefte

Astensjovanneter et flott omride der mange av de
foreslStteaktivitetenekan iverksettes.
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Heftet er utarbeidet av Terje Bohler (Norsk
Ornitologisk Forening,Asker og Brerum Lokallag)
med okonomisk stotte fra: Akershus Fylkeskommune (Kontaktridet forAgepda 21 i Akershus)
BrerumKommune (Ungdomstjenesten)Glimrende
fugletegningerav Rune Roalkvam !

Besok
distriktets oase!
Ett av Norgesstorstehagesentre...
-en naturopplevelse
for storeog sma!
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Vdrenved Ostensjovannet
Det er farst i mars mdned. Isen ligger pd vannet ennii. Noen fii fugler ved nordenden av
vannet ved brua. Vi venterpid vdren!
Sporsm8leter: Kommer alle vire bevingedevenner bridene er altsi en krysning mellom kanadagis og
stripegis,og for osslitt spesielle.Ellers er detmange
i ir ogsi?
hybrider av grigis og kanadagflsved vannet.
Helt sikkert - de svikter ossaldri. Vi kommer til i se
etterflere av de fastegjestene,men vi vil vel ogs6 Etter hvert som vannet blir isfritt vil vi nok fa se
I fior si vi
mangearter som er pi <gjennomreise>>.
prCIveom vi kan fi aye ph noen sjeldnegjesterpi
pi
kretset
25-30
som
over
flokk
storspover
bl.a. en
gjennomreise.
vannetfar de dro nord-vestover.I hsst si vi ogs6et
Hvert hrhar vi settetter
svanepar,men de tror vi ikke vil komme til 6 hekke
den lett gjenkjennelige
her.
<fregnegisa>>.
Det var
Bildeneviser <<fregnegisa
og dennoelyserebroren,
opprinnelig tre slike
og ett bilde av svaneparetved Bolerbekkenhar vi
hybrider som ble klekogsi tatt med.
ketuti 1987,menenble
borte etter bare 3-4 ir.
Kjellaug og ReidarSimonsen
Hvis de gjenvarende
to dukker opp i ir
ogs6, sfl blir det 14.
iret de er der. De to
fsrste flrene var de
sammenmedmorenen stripegis, men s6:
dukket ikke hun opp
igjen sammen med
familien. -Disse hy-

En liten kommentar fra redaktsren:
Jegvil si gjeme takke Kjellaug og Reidar Simonsen
for de hyggelige brevenede sendertil redaksjonen,
og oppfordre andre lesere tll 6 gtraredet samme.
Samtidig vil jeg ogsi takke Ketil Knudsen for
tillatelsetil 6 brukebildenehansi bladet.Tilfeldigvis
harhanogsi sendtossetbilde av <fregneg6sunylig.
Ketils bilde av <fregnegisa)serderetil hoyre.
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lnsekteneom vinteren
Vinteren legger islokk pi Ostensjovannet.Norda- larven og voksenstadiet,s6nn som sommerfugler,
vinden ribber trrerne for lov og kler jordene med biller, veps og fluer. Bide for dem og for andrevil
sns. Det virker som livet forsvinner.En liten rest av larvestadiene- for det er flere av dem - vrere
fuglelivet biter nebbet sammenog holder ut i den aktuelle.Og noenarterovervintrersomvoksneogs6.
ipne riken pi Bogerudmyra,det er alltid noenender Sinne arterer ofte de forstesomviser segom viren:
i mate. Men de surrende, flagrende, vimsete neslesommerfugl,dagpflfugloyeog sitronsommerinsektene,som Srller solrike sommerdagermed sin fugl er sinne arter, som klekkes pi seinsommeren,
og gir i dvale pi et skjult sted,i et hult tre, pi et loft
myke summing - hvor har de gjort av seg?
ellerlignende.Forst nestevir parer de seg,legger
Insektene
trekkerikke sorover.slik somfuslene.De egg, og overlaterstafettpinnentil nestegenerasjon.
mi overvintre i den norske naturen. De mA gjore
Vi tenker p6 oyenstikkerne som store, elegante
som bjornen,de gir i dvale.De senkertempoetpi
alle prosesseri kroppen,og all utvikling stopperopp. insekter som patruljerer lufta over sivbeltene og
Det skjer gjerne fsr frosten kommer. Derfor er det jakter smiinsekter med en presisjon enhver
si lite insekterseintpi hosten.Dennedvaletilstanden jagerflyger mi misunne dem. Men det er bare det
er mye mer innviklet enn det som skjer hos.en voksne stadiet.Insektetsliv varer som regel lengsti
larvestadiet.Oyenstikkerenslarve er et brunspraglete
sovendebjam. Vi kaller den for diapause.
uhyre med en skummel fangstkjeve, den kryper
Insektenehar en strategi som hjelper dem med 6 omkring pi bunnen av vannet og glefser i seg alt
kunne overleve vinteren. Det er den kompliserte den greier 6 sl6 kloa i. Som a4dre insektlarver er
utviklingen fra eggtil voksent insekt. Under denne den forst og fremst en etemaskin.Kanskje er det
utviklingen gir de gjennomflere stadier.Diapausen larven som egentlig erinsektet?
kan inntreffe i hvilket som helst stadium. Det
avhengerav insektetslevevis og hvilken nreringdet Nei, insektet er hele syklusen.Bide egget, larven,
tar til seg. En sommerfugl som lever av nektar fra puppen og det voksne individet som skal forplante
tjereblom, mi vrerepi vingenerundt sankthans.For seg. Selv om du ikke ser dem sverme omkring i
den passer det d6rlig h vnre egg under vinterens kulda, si er insekteneder hele tida. De ligger i ro,
diapause,for da rekker den ikke gjennom larve- og overlever over alt. Under los bark, undervissent
stadieneog puppestadietfor tjrereblommener visnet. |ov, nedgravdi jorda, inni torre plantestenglereller
under en stein, i en greinklsft eller en bergsprekk,
Diapausengjennomforesgjeme i et stadiumsom gir under mose og lav. De rorer seg ikke og du finner
god beskyttelse.Det kan v&re mensinsektetfortsatf
dem som regel ikke, selv om du leter. Men de er
bareer et srlite egg, skjult i enbarksprekk,i enknopp der. Og nir sommerenkommer, starter de utvikeller under et vissent blad. Eller det kan vrere i lingen pi nytt der de stoppetopp i host. Bare vent puppestadiet, spunnet inn i en kokong i lynlen,
ni er det like for de kommer.
begravd i jorda eller i en gresstust.Men ikke alle
Morten Falck
insektergjennomgir noentotal ombygging mellom

Femfugler pe en stokk
Fem fugler i rad pi en stokk,
men stokkendervar det ikke
bare sothoneri 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 overhoffrettsassessorKnud
Frantsen, som dsde ca. 1680. Frantsen overtok eiendommeni 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
odelsssnnenJensPede,rssnsom arvet og overtok giirden.
Grethe von Sundt selger skjote pfl Abildso
Major Michael von Sundt(16171679- T8/6 T753)
kjapte og overtok Abildso i 1720.Den davrerende
ingeniorkaptein, generqlkvartermesterog midlertidige sjef for fortifikasjonsetatenflyttet inn pi
Abildss sarnmenmed sin forste hustru, Margrethe .
Cathrinevon Buchwaldt (1690 - 1722).Ilapet av
14 6rs ekteskaphadde de f6tt 2 ssnner og3 datre,
menunder storesmerter dsdeMargretheCathrinei
barselsengp5 Abildso 13. april 1722,bare32 ir
gammel.

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

2. marc1723 giftetmajor v. Sundtsegpi nytt; denne
gang med Dorothea SophieTuchsen(1695 - l4l4
1159).Med hennefikk han enda10 barn,blant disse er datert <Euje 3/1-173h, og lyder'. <<Haren
sonneneJohan Ludvig f. I3l2 1726 og Michael andselig Statur og godt Exterieur Haver ingen
Wilhelm (1216 ll29 - 19110Il59). Minnene om inclination til nogen U-dyd. Er af et godt og hurtig
dsdsfallet til Margrethe var ikke lett 6 takle, og v. Begreb, der snart kand fatte, hvad som forestaar,
Sundt foltq for i fi Abildso ph avstarrd.Han m6tte applicerer sin Tiid udi Stsrste Flittighed paa sin
de Fonction og Tieneste.Findes habil og bequem til
vekk. Med skjote av 18. desember1726k<lapte
forestaae hoyere Charge og Commandoe samt
Evjegird i Smilenene, like syd for Moss, og flyttet af
'dbgtig
til Major. Ridzer og tegner vel samt formerer
dit med familien viren 1721. Likevel valgtev. Sundt
^
Prospect-Cott,
hvorudi det skulle vnre:>r
ibeholde Abildso, og satte15.februar1729oppen
<<Contractmed Peder Madsem>om bruksrett til
Siden de tre barnatil Grethe og Michael alle dsde i
jorda. PlassenRustad, som v. Sundt hadde skaffet
ung alder,var det siledes hun som, etterathun kom
seg fire Fr far, valgte han derimot i selge.
i enkestand,solgte girden videre til trelasthandler
For noen av familiemedlemmenerakk i bosetteseg ChristenBrochmann.Ved skjote av 30. juni 1751
pi Abildso igjen solgteMichael von Sundt4. j ailtar lot Grethe von Sundt hele <<Abildsomed under1737 enobligasjonpi I 600 riksdaleri girden til en Iiggende Langerud og lIaslefeb> (og plassene
geistelig enke. I 1744 fild<enav dstrene fra forste Ulsrud, Holmbraaten og Vinterkiernet) gi over i
ekteskap,'Grethe', eller ved fullt dopenavn,Anna Brochmannseie.Vi gjengir teksteni skiftet: <<Anna
Margrethevon Sundt(I2l8I7I2 - 1758),anledning Margrethe von Sundt, Augangne Ingenieur Major
til 6 overta Abildss. Hun var 3. juni 1739blitt gift og General Qvarteermaster Lieutenant Michael
med sin fetter,ingeniorkapteinMichael JansenSundt Iansen Sundts Enke Frue, Kiendes og gior hermed
(ca. I70l- 1614l74g), hvilket faren mi ha syntei uitterligt, at have Solgt, Skiodet og auhendet,som
var et godt parti og fornuftig valg. At han syntes jeg og i kraft av dette mit udgiune Skiste, Snlger
godt om sin brorssnn og kommendesvigersonn,kan og auhender fra mig og mine aruinger, til Monsr.
vi forsti av en konduitliste som Michael von Sundt ChristenBrochman hansHustrue og deresAruinger,
skrev,i rosendeordelag,like for forlovelsen.Listen min Ejede og tilhorende Gaard Abelsise med

20

vedhsrendeLangrnossenkaldet, der skylder i alt Et
ogEthalvt Skippund tungemed boxel ogherlighed,
samt de underliggende Gaarde Langeru[dJs
skyldende Fem listunge og llaslefet Ti listunge alt
udi Aggersherred beliggende,hvorfore mig er betalt
Contant2 000rl Sknver Toe TusindeRigsdr Courant
og som bemt. min Sal. Mand sig samme den 23de
Junij 1744 av min Kiere fader General Lieutenant
Michael von Sundthaver tilforhend bod, saafolger
samme Skiode med andre i lIands havende
adkomsterhermed Ti skal bemt. GaardAbelsse 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, Huusse 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.

trelasthandler Christen Jorgensen Brochmann
( l 4 l I 0 1 7 1 9 - 2 1 41 7 9 0 ) . H a n v a r b y g u t t f r a
Christiania og haddetilbrakt bameirene i foreldrenes
gird i Tollbugaten,hvor faren, JargenChristiansen
Brochmann(1.686- 13I 3 1736), var sadelmaker.2l .
mai 1715 hadde faren giftet seg med Karen
ChristensdatterWahrkrog, og Christenvar den eldste
av barna som vokste opp. Faren dade da Christen
fylte 17. Aret etter, i 1737, ble han sendt fra
<<Moderens
IIus>>,til tjenestehos sokneprestJacob
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 spekulertei eiendomskjap,ogetterlot seg
flere girder. Christen arvet bide Siggerud,like syd
for Svrersvanni Ski, og Syverudved Arungeni As,
mensmorenble sittendemed ettidligerekrongods,
Skjerven ved Maridalsvannet,3som Jorgen hadde
skaffetsegved skjoteav 14.november1729.

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
Ovennermteskjote er et viktig historisk dokuarent
for eiendomssalgetble ikke akseptert av Grethes
mangesosken,og da deresfaq majorv. Sundtdode
kom til 6pen krangel. Familien v. Sundt gjorde
gjentakendeforsok ph 6 ta girden tilbake pi odel.
Handelenfikk siledeset langt etterspill.Dermedble
det ogsi hold{ 6bot- og transaksjonsforretningpe
Abildso i 1755.Ved den anledningkom det frem at
dengamlevaningsbygningenvar <<nedfaldt
af,Eldo>,
alleredelike etter at Brochmann haddeovertatt, og
at han pi sarnmetomt haddelatt oppfore et nltt hus
av liknende storrelse oe beskaffenhet som den
fonige.
Christen Brochmann blir byggherre pi Abildso
Den nivrerende hovedbygningpi Abildso gird ble
altsi oppfort like far 1755. Byggherren var
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Karnappmhnnen har sitt varelse i vdningshuset, rett over
det tidligere kamapp ved inngangspartiet.

Gardenevar rene investeringsobjekter. 12. desember
l74l giftet Christen seg med ssskenbarnetKaren
Hansdatter
Brochmann(I7 I 6-16I 12 1754),somhan
i alt fikk 9 barn med.a De nygifte kjopte fsrst et
mursteinhusav bindingsverkpi hjornet av Prinsens
gate og Akersgaten (senere nr. 25), beliggende
omtrent hvor Wesselsplass befinner seg i dag.s I
1742 flyttet de nygifte opp til Skjerven,men snart
kom moren, Karen Christensdatter,for annengang
i enkestand,og onsket 6 selge Skjerven.6 Derfor
kjapte og bosatteChristen og Karen Brochmann seg

iITT4piNordseter gird, mendade solgtedenigjen
med skjote av 2I. mars 1152, hadde ekteparet
alleredetatt permanentresidenspi Abildss. Derimot
beholdt Brochmann sine to girder i Ski og As, og
kjaptedessutenved
skjoterav2I. februar1767bhde
Gjersrud og Klemetsrud. Ved auksjonsskjsteav
26. januar 1768l<1aptehan ogsi Munkerud g6rd.
Selv om ChristenBrochmann i 1782valgte 6 selge
hovedbolet pi Gjersrud var han ni blitt en av de
storste proprietrerer og eiendomsbesitterei
Christiania omegn. Ingen av de resterendegirder
ble solgt ut av familiens ete fff etter Christen
Brochmannsdod.

ham som en kombinasjonav nisseog bankeind, for
phAsilandet kom nettoppnissentil5 fortrengede
gamle girdsvettenesom bar betegnelsene;
tomte,
girdbo, gardvor, tunkall, tuftekall, rudkall,
haugebondeeller godbonde.Navngivningenskyldes
variasjonerover sammetema, og beror pi sivel
geografi"skesom dialektale forskjeller. Felles er at
betegnelsene
etymologisksettrefererertil gjenferdet
av girdens grunnlegger,den fsrste hjemmelsmann

Karnappmannen; gflrdsvette og gienferd
Sagnet forteller 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 aldelesforferdelig leven i huset.
Merkelig nok satteikke beboerelarmen og stAketi
forbindelse med morkent stokkverk og den
kjensgjerning at bygningen faktisk knakk sammen
den nestedag. Nei, de holdt pA at det var stedets
som hadde brikt og
husvette, <<Karnap-Mandem>,
romstert rundt i huset denne skjebnesnatta.
Oldebarnet,Henrik Jar gen Huitfeldt-Kaas mente,
trolig for spok,at uroen skyldtesat husvettetpakket
sakeneograrrftebygningen,fordi han forsto at den
ville falle sammen,og han karakteriserteskikkelsen
som<<etSlags Nisse, ellerhvad Tydskernekalde en
'Poltergeist'> .7
Vi vet ikke hvorvidt opplysningenom at puslingen
tok sitt pikk og pakk og rsmte skyldtes familieanekdotereller 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 taksasjonsforretningenomtalte 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
prosaiskeForklaring lige for Haanden.>>8

Abildso gdrds vemednd, Kamappmannen,
egen hoye person.

pi stedet, den som fant tomta, grunnet tuftene,
ryddet tunet eller haugenhvor huseneble lagt. Det
er altsi snakk om et husvettesom folger og trygger
slekta,og derfor viser serlig stor omsorgfor stedet.
Slike gjenferd omtales gjerne som utgamle
enstoinger,som mest av alt vil ha ro og orden. Fra
Hardangerfortelles 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
Girdsvettet som hadde vart pi ferde denne natta finnes nesteningen opplysninger om gardvor eller
var imidlertid godt kjent pi stedet fra fsr. Navnet haugebondepi Ostlandet,men her viser til gjengjeld
fikk den av i oppholdesegi etvrerelsei annenetasje husvettetde sammekarakterdragsom nissen,ved 6
som li rett over karnappetsom utgjorde inngangs- v&re mer skoyeraktigennpi andrekanterav landet,
partiet. Sporsmilet er bare som hva slagsveffe vi og gjennom i passepi hestene.Dessutenklortel0
han den som sov for lenge om morgenen.For sin
skal klassifisereKarnappmannen.
vokterrolle
skulle husvettet ofres ol, brennevin,
'nisse' ikke er norsk og at
Vi vet at benevnelsen
kjernemelk, humle etter brygginga, og kjott, lefse
denneikke er stortmer enn200 6r gammeli Norge,e
ellerjulegrot.
men det er interessantat Huitfeldt-Kaas betrakter
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Enkelte steder var*husvettene spesielt knyttet til I nestenummer: Mer om kamappmannen.
tuntreet, andre plasseroppholdt de seg i haugen,i
Fotnoter:
{oset, vedskjulet,hayloaeller i viningshuset.Til og
Carl Johan Anker: Biografiske data om 330 norske,
med om bord i bAterfantesdet husvettersom kunne
eller for nogen tid i den norske arm6 ansatte
norskfsdte
noen
Om
sdela
uvrer.
for
i
varsle
raslemedkjettinger
1628-1885.Kristiania1885,s. 258.
generalspersoner
sengatilhusvettetbriktehan og gjordeugagn.}J.arte
girdsfolket gardvorens tassing og romstering i
Riksarkivet.Aker Sorenskriveri.Pantebok3 (1750-1761)
f.94b-95a.
stuekroken etter at de hadde lagt seg folte de seg
trygge, for han vernet om folk og dyr, men det var
Da Peder Anker kjopte Skjerven i 1797 ble den lagt inn
sjelden de fikk se ham. Det er gierne opplyst at
under Bogstad. Viningsbygningen pi Skjerven, hvor
Christen Brochmann og hustru bodde fra 1742 til 1748,
godbondenvar lodden og si romskinnet at dersom
er fra midten av 1600-tallet og stir fremdeles.
hinda
det lyktes noen 5 gripe fatt i ham fikk de*rele
full av skinn.
K a r e n , g . v o n F a n g e n( l l 4 1 1 4 2 - 2 9 1 81 7 9 8 ) ,A n n e
Cathrine,ugift (dopt l 4l l 0 ll 43- b egr.24/ 2 1766), Matte
'Marlene', g. von Hegermann (1146-1714
Magdalene
1807),JohanneChristiane,ugift (1747- begr.21I 3 1766),
Jargen(dapt 31111748- begr. 2613 I75l), Hans (dopt
'Jatinna'
2713 1150-begr. 215 1750),Maren Georgine
,
g . B i e r r e g a a r d( d o p t l 2 l 5 1 7 5 l - 1 2 1 5 1 8 2 5 ) , A n n e
Hedevig, g. Prydz (dapt l5l5 l'752-22191834) og ei
dsdfsdtdatter(begr.3l12 1754). SeH.J. Huitfeldt-Kaas:
Om Familien Brochmanni Norge. Kbh. 1895, s. 69ff.

I motsetningtil hva tilfellet er med den kortvokste
nissengis det sjeldenopplysningerom stsrrelsentil
husvettene.Likevel horer vi fra enkeltetradisjonsvar si liten
samlingeratgardvprenelierhaugebonden
at han kunne sette seg pi skuldrenetil folk, men
ogsi at han var i standtil i vokse segsAstor at han
kunne sti pi bakken og legge begge albueneoppi
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 KarnappmannenpA
Abildso. At det fulgte lykke og velstand med
girdsvettene er et kjennetegn som forsvrig har
smittetoverpi nissen(: kjrelenavnfor ty. Nicolaus
og sv.Nils). Var det da likt segat selvestegirdens
beskytterskulle vrereden forste til i romme stedet,
slik Huitfeldt-Kaas pist&r? Mer naturlig haddedet
nok vrefi om romsteringen siste natt i det gamle
v6ningshusskyldtes indens desperateforsok pi I
holde bjelkelagenesalnmen,og at dettemitte vairb
grunnentil at puslingengikk fullstendig amok'
Dessutenforsvantikke Karnappmannenselv om det
gamlev6ningshusetbleborte.Han fant segtvert imot
godt til rette i det nyoppforte bygg, som var sAtil
forveksling likt det forrige, at vettet igien kunne
gjenopptaen tilsvarendeplassi gjestevarelsetrett
over karnappet ogsi i den nye bygningen.l2 Om
viningshuset som Christen Brochmann lot gjenoppfore fortelles det at dette inneholdt 6 vrerelseri
ganggikk tvers
underetasjenog2i overetasjen.<<En
igjennom bygningen, tre av vrerelsenevar trukket
med seilduk og 5 haddebordpaneling.)t3I tillegg
ble ogs6 tegl- og murstein benyttet fra det'gamle
huset,menstsmmer og annettrevirke ble skflretog
sendt inn til Abildso fra Brochmanns gird pi
Siggerud.

I huset ble det pi den tid, og i mgnge 6r senere,drevet
veveri.
Pantebok2 (1741-1149) for Aker forteller at <Enken
Karen>>solgte <avgangne Amund Robsahms Shisde
under dato 19 Martij 1748> tll Poul Nielsen.
Henrik JorgenHuitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann
i Norge. Kbh. 1895, s. 6. (Utgitt som srertrykk av
Tidsskrift3 R IV B. Kbh. 1895,s. 107.)
Personalhistorisk
Henrik JorgenHuitfeldt-Kaas: Om Familien Brochmann
i Norge.Kbh. 1895,s. 10.
De eldsteskriftlige kilder vi kjenner til hvor nissenfimes
omtalt er Hans Lauritzons Sielebog.Kbh. 1537 og De
Panurgia Lamiarum. Hamburg 1587.

l 0 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 vedkommende var i fare.

ll

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

12 Det vanlige var imidlertid at gardvoren hadde sengeleie
i hoyladen, i hus som var brukt til srerligeform6l, f.eks.
til sengeplassfor barn og tjenerskap eller p& gflrdens
stashus,loftet, som hadde sengeromfor fremmedfolk og
gjester. Som oftest si sengaut som et dyrebol, men pf,
Brakvatne i Valestrand sto ei flott seng alltid oppredd
for tunkallen inne i v6ningshuset.Se Svale Solheim:
Gardvorenog sengahans.Maal og minne 1951,s' 143ff.
13 Karl Haugholt: Abelss. St. Hallvard nr. 26 - 1948, s.
211. Op. cit. Sothsnanr. 4 - mars 1992,s. 28.
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Vi ser tilbakei tidert:

fra 19fu og fuerene
Planenefor @stensioomrddet
for Astensioplanen"
og "Representantskapet
OstensjovannetsVennerfikk en bunke avisutklipp av efferkommeme til Erling Austad,
sekretaren til "Representantskapetfor Ostensjoplanen" som var en del av
Ostensjovannets forkj emperep ii I 9 60-talI et.
Avisartiklene forteller at alleredei 1952fikk Planog anleggskontoreti Oslo kommune i opp{rag 6
utarbeide en skisse for Ostensjsomridet. Skissen
inneholdt sporsmil om badeplasseqadgangtil roog kajakksport. Syd for vannet ble det foreslitt
idrettsanleggpi Bogerudmyra.Badeplassble ogsi
bakt inn i omridet.

Vedr. Ostensjo-planen
Vi tillater.oss 6 gjore kjent at det etter oppfordring
fra plansjef Eyvind Strom er opprettet et representantskapi Ostensjsdistriktet, med form8l 6
arbeideforgjennomfanngavAstensjaplanenogsom
representativtorgan for distriktets befolkning vere
ridgiver for de kommunalemyndigheter.

Etter hvert som disse planene ble kjent, vokste
naturlig nok bekymringen hos naturforskere og
naturvernere.Heller ikke den gangkjente allmenn-'
hetentil verken kulturminneneeller den seregneog
interessanteflora og fauna omridet kunne by pi.
Om dissekvaliteter ville bli domt nord og ned, var
for
denviktigste oppgavensom"Representantskapet
Ostensjoplanen"skulle undersoke. Representantskapetble konstituert i begynnelsenav 1959 og
bestod av representanterfra alle organisasjoner
arbeidsRepresentantskapets
rundt Ostensjovannet.
fra
Abildso
utvalg bestod av Johs. Hedemann
Arbeiderforening,formann,Arne Loken fra Oppsal
Idrettsforening, visefofinann, Erling Austad fra
Bryn-Vellenes fellesrid, sekretrer,ReidarPettersen
fra Oppsal krets av Oslo Hoyre, kassererog Arne
Hjorth fra Abildso Vel, sfyremedlem.

Virt arbeidsomride omfatter Abildso, Manglerud,
Hoyenhall, Bryn, Godlia, Hellerud, Oppsal, Baler
og Bogerud. Samtlige velforeninger, idrettsforeninger og politiske partier, samt Nordstrand
Jeger-og Fiskerforeningdeltar.Dessptener knyttet
kontakt med Oslo og Omlands Friluft;rid og
Foreningenfor bevarelseav de gamle Akergirder.
vedtekter.
Vi vedleggerkopi av Representantskapets

Pi viren 1959 deltok representantskapeti 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
professori botanikk ved Universitetet,Arbo Hoeg.

Det nedsattearbeidsutvalgbesluttet pi et mote
13. novemberi 6r i sendeen henstilling til Oslo
Formannskaps6snartsommulig. Vi er kjent med at
Oslo Bystyre godkjenteplanen i prinsippet allerede
i I952,men fremdeleser ingen del av den sattiverk.
Med den storebefolkningsokningi distriktet stirni
det sjeldnefuglelivet ved Ostensjovanneti fare for 6
rfiryddes,og ungdomsproblemenestiger fordi man
-ikke har egnete omrider 6 vise ungdommcn til.
Dessutensker kravet fra distriktets befolkning om
forunge og eldre.Alt dette
ettidsmessigparkomr6de
kan tilfredsstilles ved gjennomforing av Ostensjoplanen.

Som fsrste etappe foreslir Arbeidsutvalget at
idrettsanleggetpi Manglerud-Abildssblir igangsatt
I november safllme flr vedtok Representantskapets etterManglerud-planen.
arbeidsutvalgen henstilling til Formannskapetom I
Samtidig mi foretas en opprydding ved Ostensjop6begynneOstensjoplanensnarest:
vannetssydvestredel, med en gangveilangsvannet
'Oslo,den 10.desember1959. frem til idrettsanlegget.Oppryddingen vil ogsi
hindre mindreirige barn i i komme ut pi det farlige
Til Oslo formannskap
myromridet.
'
Herr ordfsrer Rolf Stranser
I dentid fuglenehekker ved vannetblir det tvingende
Ridhuset
nodvendigmed vakthold,hvis den sjeldneathaksjon
Oslo
i Oslo skal kunne bevares.
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Arbeidsutvalgethenstiller til Formannskapetit skapet for Ostensjaplanen satt altsi med et stort
foranledigeat forste etappepibegynnes innen vire
ansvar.
1960og ber om i bli holdt underrettetmed sakens
Bjolr' Bjornsrud skrev om sine studier til arbeidsgang."
utvalget der han fremhevet at "vannet har meget
,Erbodigst
gunstigetemperaturog nreringsforholdog huser
For Arbeidsutvalget
plankton, alger, forskjellige krepsdyrformer,
JohsHedemann
ferskvannsmuslinger,abbor,gjedde,moft, karpe og
E. Austad"
en meget sjelden spissnutetfrosk. Karakteristisk
vegetasjon:Dunkjevle (populrertkaldt bambus),
Graving av kanal og anlegging av gangveien ble
tal<rar,sverdliljer,denmegetsjeldneplantenvasspest
stottet av den faglige kompetansenRepresentantsom foruten i Ostensjovannetbare finnes fA steder
skapetststtet segtil.
pi Ostlandet.Av fuglearter som holder til ved
Den2l. januar 1960haddearbeidsutvalget
et mote Ostensjavanneter det ca. 50 forskjellige, bl.a.
med representanterfra Plan- og anleggskontoret, sothons,sivhonsog sivspurvsom ikke finnesi andre
idrettsvesenet,
Norsk Motorklubb, Godlia en stud. vann i mils omkrets."
Agric., OppsalVelsveikomit6 og Nordstrandkrets
Arbeidsutvalgetville ha alle foreningersog lags
av Akers Velforbund.
uttalelser pi bordet far man sammenkaltetil nytt
Det var imidlertid ingen
Her ble problemenerundt planeninngiende droftet. representantskapsmote.
hemmelighet
at
gikk sterkt inn for
arbeidsutvalget
Av spesiellinteressevar innleggettil stud. Agric.
Bjarn Bjornsrud som bygget pi hans inntrykk av at helevannetburdefredes.Man regnetogsi med 6
studier om Ostensjovannets
flora og fauna 1951- gAinn for fredning av Bogerudmyr1men man ville
awente utsagn fra Zoologisk laboratorium.Pi
55.
Universitetet ventet man pi uttalelse fra fas.Han understreket at det ville vrere vanskelig 5 gruppene.
oppdrive et si sammensattog variert dyre- og
planterike som det er i og ved Ostensjovannet I pressenble detetterutspilll frajournalistSkjegstad
i Aftenpostengjort sammenligningermed Utterslev
innenfor et si snevertomride.
Mose i Ksbenhavn.Ifalge Skjegstadvar det enrekke
Vanneter et ideelt ekskursjonsomridefor zoologer sliendelikhetermed Ostensjovannet.
og botanikereog skoleeleverog lrerere.Vimi i dag
vrerefullt oppmerksommepikonsekvensene
av det I april 1960var Johs.Hedemann,Erling Austadog
som eventueltblir gjort med Ostensjovannet,slik at Odd Litun, formann i Norsk Omitologisk forening
vi ikke om noen 5r oppdageratvi har klussetmed pi befaring ved Utterslev Mose. 12. mai var det
for Ostensjovannet."
vannet fordi vi ikke visste bedre, fremholdt Arsmotei "Representantskapet
Bjornsrud.
Til motet forelA det uttalelser fra Universitetets
zoologiskeog botaniskelaboratorier,limnologisk
Bjornsrud tvilte ogsi sterkt ph at det var mulig i
kultivere nordendenav vannet og samtidig bevare institutt og Norsk institutt for vannforskning.
sydendenfor fuglelivet. Briket fra badeplassen
ville KonservatorEdvard K. Barth og Odd L6tun hadde
odeleggefuglelivet, og omvendt ville tilsig fra utarbeidetforslag til fredningsbestemmelser.
reservat i sydendenforurense vannet og gjore en
<30 foreningervil frede Ostensjovannet.
Stor plan
eventuellbadeplass
helsefarlig.
om fugleparkog friluftsliv oversendesOslo Kommune.
Kobenhavn vil gi en ny fugleart som gave>
ProfessorHaeghgikk ogsi ut med en klar analyse:
Entenkunneman leggeforholdenetil rettefor bade- var Dagbladetsinnledning13.05.1960til en artikkel
og bitlivet eller si mitte man frede det helt. Han om motet.
pipekte ogsi at vannet var meget verdifullt for
Og avisenfortsatte:
Universitetettil studierog ekskursjonerog slik ville
det vrereen fordel med fredning.
"Folgendeforutsetningerble enstemmiggodkjent
og anbefalt av mstet:.
Instituttet for vannforskningpipekte ogs6at de var
intereserti alle fremskritt for i fA vannetfredet,men Hele omridet fredesved naturvern.
distriktets folk m6tte ta avgjorelsen.Representant-
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Bading skal ikke tillat"esi Zstensjovannet,isteden
anleggeset friluftsbad pi omridet mellom vannet
og Ostensjoveien.

evnetil6lytte til fagfolkenesargumenter.Kronikken
gjengis i sin helhet et annetsted i "Sothona".
I bystyrets aprrlmateble folgende forslag fra Ame
Finstad fra Oppsaloversendtformannskapet:

All ferdsel phAstensjavanneti rugetiden mi vrere
forbudt. Utenom rugetiden m5 bare et begrenset
"Bystyret ber om at det f6r seg forelagt en
antall biter etter srerskilttillatelse kunne benvttes.
rammeplan for utbygging av Ostensjo-omridets
f. eks. for vitenskapeligestudier.
park- og friarealer, at hele omridet fredes etter
Eventuellekolonihagerbsr i sin helhet leggesost naturvernloven pi en slik mhte at alle former for
for den nye Ostensjoveien.Alt omride mellom friluft sliv innpasses, og at administrasjonenknytter
Astensja girds grunn, mi vrere tilgjengelig for til segvilenskapeligeridgivere ved utformingen av
behovsprogrammene."Saken passerteformannpublikum til rekreasjonsformil.
skapetsombeslutteti sendedentil tekniskridmann
Sivbelter og krattskog ved Ostensjovannetog
for uttalelse.
Bogerudmyra,n&nnere angitt i medfolgendekart,
skilles i sin helhet fra landfast grunn med kanaler, Ni ble debattenintens.I Arbeiderbladetden 18.mai
kunne man lese at plansjefen"mi vrere fullstendig
minst 3 meter brede.
ukjent med slmet av alle de ivrige amatorzoologer
Fiske bor tillates barepfl nrermereangitte steder,bl.
som fl okker segom veststrandentil Ostensjovannet
a. vedNordstrandsJeger-og Fiskerforeningsbrygge
hver ssndag etter at isen er gitt. I fagfolkenes
pi vestsidenav vannet."
utredningermAhan ha oversettbeskrivelsenav alle
ekskursjonenesom studentenefoqetartil denne
OSTENSJOVANNET FOR 40 AR STNNN_
I '
zoologiskegullgruven".
VAREN 1961
Hele sju mS,neder
haddegitt sidenArbeidsutvalget
Bladet "Arkitektnytt"
for Ostensjaplanen hadde oversendt sin plan til
Arkitektnytt fulgte opp sammemined med knallhard
kommunen v/ teknisk ridmann. Intet haddeskjedd
kitikk av plansjefen.
og intet hadde manhsrt
"Det er enestiendefor en storby 6 ha fugleliv i vill
Den oversendteplanenskilte segklart ut fra plansjef
tilstand si rikt og merkelig innenfor sinegrenser.Vi
Strsms utkast. Utvalget ville ha naturfredet hele
siktertil Ostensjovannetog myreneunderB ogerud...
omridet begrensetmot vest ved Abildsa gird,mot
Og her er det faktisk tale om uproduktivt terreng
osttil Ostensjoveienog mot sydtil SsndreLangerud
som ikke ligger i veien for utviklingen. Tvert imot
gird. Hele Bogerudmyra og den sorlige delen av
den i byplanensom sentraltfriomride for de
vannet onsket man 6 totalfrede. Her ville utvalget lnngir
- store boligstrokenepi Oppsal,Baleg Lambertseter,
ha ferdselsforbudfra 15. mars til 31. juli. Utenom
Oppsal,Langerudog Manglerud. For si vidt skulle
dennetiden kunne biter benyttes pi vannet, merl
ahvr;e i sin skjonnesteorden.Forholdeneinnbyr
bare ettertillatelse og anbefalingfra Universitetet.
til denreneidealfredninghvor ingennaringsinteresse
Arbeidsutvalget ipnet for at det etter spesiell eller prestisjebehover6 komme i klemme. Ikke desto
tillatelse kunne drives gartner og forstmessige mindre er kranglingen i gang. Friomridet skal
anlegg, anleggesidrettsplasserog lekeplasser, brukes, sierplansjefen,det skal ikke bare ligge der
til fugleliv og ingen nytte. Deler av vannet skal
friluftsbad, lageskanaler og kunstige byeL
omleggestil bading og kajakksport, og myrene sor
Bilveier, hus - bortsett fra nodvendigeinnretninger for vannet - hvor fuglene har lekt og hekket i
til anleggene- mitte ikke bygges.Fortsatt drift pn irhundrer - er nA avsatt til lek- og ovingsfelt for
innmarka var onsket. Bading i vannet skulle vrere kommuneni stedet.
forbudt. Fiske pi anvisteplasserskulle man fortsbtt
Her mi det vel kunne gh an i stoppe i tide?
fi anledningtil.
Badeplasserkan myndigheteneleggehvor somhelst
Pi bakgrunn av Ostensjoplanentil nevnte plansjef - - det er Frognerbadetet bevis p6. Men et nytt fugleliv
Strom skrev journalist Jon Dorsjo kronikken i kan vi ikke f6 i standi Oslo pi bystyrevedtak- om
Dagbladet den 21. april 1961. Kronikken var en vi sidenskulle ansrsoss."
knallhard kitikk av planen og datidensmanglende
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Plansjefensvarte:'?.Jeg
har med interesselestlederen naturvernomrideved Ostensjsv anneti samr6dmed
"Fugl i byplanen" i Arkitektnyu. ..
Oslo kommune.Osloskontor for Park oe idrett ble
nevnt som en aktuell samarbeidspartner.
Alle er vel enige i at det bor legges en plan for
Ostensjoomridetsom byen er tjent med. Det er ni
Henvendelsenog arbeidetetterpi endtei "Skjotselsfremmet en plan som skal behandles av de planen for Ostensjbvannet" som ble ferdig i januar
interesserte og berarte administrasjoner og 191.9.Alle trodde ni omridet var reddet for
folkevalgte instanserfor sakener offisiell. At saken fremtiden. Bare fire 6r etter ble det fremmet store
i mellomtidendiskuteres,vil jo aktivisereden,men utbygningsplanerinnenfor "Skjotselsplanens"
ville det ikke vrere en id6 6 vente med i uttale seg grenser.
om en plan til man har anelseom hva den 96r ut
OstensjovannetsVenner ble da dannet som en los
pi?" gjengir GamleAker Budstikke27,junil96L
gruppe som ved lobbyvirksomhet bidro til at disse
PreparantOdd LAtun ivrer i sarnmeavis for hlage planeneble forkastet.
en variant av Utterslev Mose av "vhr" innsjo.
"Ostensjavanneter den enestemulighetenvi har til OSTENSJOOMRADET FOR TI AR SIDEN A la folk fA betrakte et rikt fugleliv pi nrert hold og t99l
dervedskapemerkultur og pietet for dyrelivet, ikke Et av landetsstsrreentreprenorfirmableoppfordret
bare her, men overalt ellers." .... "En fornuftig av Byridet i 19886 fremmereguleringssakfor deler
fredning av Ostensjavannet vil opplagt ske av "Skjotselsplanomridet"- n&rmerebestemtstore
bestandenav fugl, bide med hensyntil antalletarter deler av Abildso gird. AsbnsjovannetsVennerble
ni dannetfor 6 forsokei danneen opinion mot disse
og antallet innen hver art."
planene. "Verneplanen for v6tmarker i Oslo og
Avisens leder minner om at det er snart et 5r siden Akershus" innbefattet ogsi Ostensjovannet,men
Arbeidsutvalget for Ostensjoplanensendteinn sitt planen inkluderte ikke ettilstrekkelig omride rundt
forslagtil Plan- og anleggskontoret.
vannet.Oslo bystyrebad om et landsskapsomridei
trfld med "Skjotselsplanensgrenser"med unntak av
Universitetetog flere Osloskolerhar alleredei ti ir
vestsidenav Abildso g6rd.
brukt omr6detsom undervisninsslokalitet.
r976-1979
I I976 var fortsatt ikke Ostensjovannetvernet (!).
Med bakgrunn i behov for vemetiltak (forurensningssituasjonenog inngrep i omridet omkring
vannbt),sendteMiljovem-departementeti marsd.i.
en henvendelsetil Fylkesmannender han ble bedt
om 6 ."urdere vernetiltak og eventuelt utarbeidd
forslag til avgrensning og bestemmelserfor et

OW fortsattesin lobbyvirksomhet.Da reguleringsplanen for Abildss ble fremmet for bygningsridet
v6ren I 991, trakk entreprenorenutbygningsforslaget
sitt: Forslaget ville blitt forkastet. Forslaget om
gravlund pi Abildso g6rd ble ogsi forkastet, og
bygningsridet oppfordret statligemyndighetertil fl
4vklaregirdens vemeverdi.
Vedtaketvar en milepel for Venneforeningen.
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En hilsen fra Ahildsa Gdrd
Tekst:Asgeir Foyen, Abildso gdrd Foto: Iom Ostbye
Kjare medlemmer av OstensjovannetsVenner,
Det var englede;i holde;fipengdrd lordag 11.november2000. Virkelig flott ii se at sii
mangekunne komme og at det var en sd stor interessefor btffiegdrden og aktiuiteteneder,
Jegtror jeg trygt kan si at innsatsentil
Ostensjovannets Venner har vrert
avgjorende i arbeidet med 6 bevare
girden og landskapetrundt. Denne
innsatsenover mange 6r onsker jeg
virkelig i takke foreningens medlemmer for. Den er ikke annet enn
imponerende!Gled dere over den
innsatsenfor denhar gitt goderesulater
si langt; girden er bevart og istandsettingsarbeideter kommet langt. Jeg
hapervirkelig at vi somhar fbtt ansvaret
med i forvalte eiendommenvil greie 6
gtraredetphen god mite. Det er et stort
ansvar som koster mange penger, og
det er i grufllen ingenlett oppgave!Det
er mangehensyn6 ta.

en opprydningsdugnad rundt stallbygningen i fior host. Kjempebra
innsats! Spesielt imponerende6 se
hvordan den eldre gardestiller opp.

[ngen lemmer for
vinduene lenger.

Parallelt med dette arbeidet har det
pitgirtt viktig landskapsarbeidpi og
rundt girden. Dette har vrert mulig
gjennom et samarbeidmellom 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 forpakterj orda
rundt Abildso Gird inntil videre.

Restaureringsarbeidethar si langt
kostetca. 6 millionerkroner. Ikke noe
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 somprimrertbetjenes
gjennom leieinntekter fra Vannakademiet og
CESAR.Nye friskemidlermitil omvi skalfi fullfot
istandsettingsjobben.D et anbefalesikke ytterligere
16n,si vi hiper at vi i Iapet av 2001 skal fA inn
-t{lstrekkeligbidragtil at restaureringen
kan fullfbres.
Det arbeid som i hovedsakgjenstir er nestenhele
forsteetasje(inklusiv det gamlekjokkenet),kjelleren
og deler av grunnmuren, i tillegg til fl fullfsre
stallbygningen.

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 kostbaraffrere.Vitror
og hiper at dettehar vnrt en riktig satsingbide for
dagensog fremtidens aktiviteter p5 girden. For at
girden skal kunne fungere under dagenskrav og
utfordringer har det selvfolgelig vrert nsdvendig med.
modemeinnstallasjonerpi gardensomnytt elektrisk
anlegg,dataanleggog vanneanlegg.Nir det gielder
varmeanleggethar vi satsetpi bruk av varme fra
reduserer Vi har under utarbeidelseen del forskjellige planer
grunnvannet.Dette varmepumpeanlegget
driftskostnader(stromutgifter) til oppvarming.
for videre utvikling av girden i et lokalt perspektiv.
I denne prosessener AYY en viktig diskusjonsstartet i oktober 1998, og
Restaureringsarbeidet
partner.Vi h6per at vi skal greie i konkretiserenoe
Drengestuastod ferdig til innflytting 1. februar I 999.
ilopetav 2}}Linnenfor detteomridet, men onsker
pigitt jevnt frem
Deretterhar istandsettingsarbeidet
ikke A gi for fort frern. gVV holdes lopende
til idag hvor sidebygningenog store deler av
orientert.
hovedbygningen er satt istand. Stallbygningen er
ogsi reddet og delvis restaurert.Stallbygningener Aktivitetene pi girden omfattes av de to organisareddettakketvrerefrivillig innsatsfra SveinKjolstad ' sjonene/stiftelseneCESAR og Vannakademiet.Vi
(pensjonist).OstensjovannetsVennerhar nAkontor fikk som kjent en god ipning av girden og dens
i det gamle "Grisehuset" i stallbygningen. Med- aktiviteteri april2000 medKong HaraldV og Kong
lemmer fra OstensjsvannetsVenner deltok ogsi i AbdullahII av Jordanpi besok.
:
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kortsiktige okonomiske og politiske
mil settingerfir domi nere.

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

Organisasjonenepi Abildso har et
snske om at Norge vil ta en aktiv
ledelsefor i snudennegativetrenden
vi serinnenfor naturressursforvaltring
genereltog vannforualtning spesielt.
Abildso Gflrd vil gjerne vrere et
hovedkvarter for denne satsingen.
Dette er en stor, langsiktig og ambisios satsing,og vi hiper at vi vil
lykkes.

Vannakademietpi sin sidebygger opp
et globalt nettverk av personer(med
varierte kvalifikasjoner), nreringsliv,
Jeg faler meg priviligert som har en
Hovedtrappen er nii llott
institusjoner,universitet, m.fl. i et
s8 flott arbeidsplasssom Abildso
restaurerr. med godt /ys.
forsok pi 6 styrke evnen til en
Gird. Det finnes knapt noen bedre
samordnetmobiliserins for en bedre
arbeidsomgivelseri hele Oslo! Jeg
forvaltning av verdensvannressurser.Akademiet har
bor selvpi Rognerudog har bare 15minuttersgange
en rekke spennendeprosjekter innenfor forskning
til arbeidet, og da trenger jeg ikke engang gi pA
og utvikling av samarbeidloverfaringav kunnskap
veien.Og det midt i Oslo!
omkring vannrelaterteforhold.
Fred og forsoning er ingen selvfolge i en verdenhvor
jaget etter materielle verdier og ressurserer i en
nesten ubehageligubalansemed andre viktige
grunnleggendeverdier.Dette racetvi ni sertror jeg
dessverreikke 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 vannressurserflere steder
i verden blir odelagt for hundrevis av 6r, ikke fordi
man ikke forstir hva som skjer, men bl.a. fordi de

Jobbenmed istandseffingenav Abildss G6rd er som
, 1'
tidligere nevnt ikke ferdig.
Skulle noenha lyst og anledningtil i hjelpe ossmed
hlage blomsterbedutenfor hovedhusettil viren, si
er derehjertelig velkommen til det.
Til slutt vil jeg snske AVy et godt foreningsir og
takke for samarbeidetsi langt. Mitt snske for OW
og Abildso Gird er et samarbeidsom pi sikt gir
flere gode resultaterfor Ostensjoomridet.
Asgeir Fay en,Abildso gird.

En liten kommentar fra redaktsren:
Mer detaljer om oppussingenav Abildss gird kommer i nestenummer.
For de somsnsker6 gi et direktebidrag til det videre restaureringsarbeidet er adressen
Abildso Gird, Postboks61 Manglerud,06I2Os1oogkontonummereter1594.09.01992.
For de som onsker i hjelpe til med 6 lage blomsterbed pi girden er det bare i ringe til
Astrid ph22 76 96 50.

APOTEK
LAMBERTSETER
Manglerud Senter
Tlf.:22 26 34 07

Langbolgen1
1150Oslo
T l f. 2 2 2 8 2 2 7 5
Velkommen
til Lombertseferqpotek
Vi hor 6pent alle dagerfro kl. 09 00-1700
Lsrdookl.0900-1400

29

Manglerud
Senter,tlf.227577 00

@,u d,stgumlsul,[um

Redaksjonenhar 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 bildeneer fra en ovelsei nordendenav vannet
og (overst til hoyre) utenfor Asl:unsjaskole.
Vi har fortsatt ikke fitt inn tips om hvor bildene i
nufirmer 20 er tatt, si boken kan man fortsatt skaffe
segved i hjelpe oss finne ut hvor bildene er tatt.
Dessverrevet ikke redaksionenhvem som har tatt
bildene.
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Verite flom i manns minne?
B etydelige skadevirkninger for Ostensjovannet.
Siden utsendelsenav sistenummer av Sothsnahar
vi opplevd storrevammasserog hoyerevannstandi
ennnoengangsidenomridenerundt
Ostensjovannet
ble utbygget.Fosseni Bolerbekkenvar et mektig
skue, og vi hadde ingen problemer med 6 forst6 at
det en gang var mulig med kverndrift her. Vannfaringenbide her og i de avrige tilforselsbekkene
var storre far, idet all nedbar fra OstensjoVannets
nedborsfelt fsr eller senerehavnet i bekkene. Ni
havnermye i avlopsnettet.Flom var derfori tidligere
tider ennormal foreteelse,men haddeda begrensede
konsekvenser.
Situasjonen n6 er imidlertid en helt annen.
Vitmarksomridene er blitt betydelig redusert i
irenes lap, og de oppgravde kanalene gjor aI
vannstrsmmeneriver opp vegetasjonenfra to sider
i stedetfor en.I tillegg er ferdselentil bide publikum
mulighet
og gjessen faktor sombegrensernaturens
til i rehabiliteresesselv.

haddetidligere Ostensjobekkensom
Ostensjovannet
sitt naturlige avlap.Ni ledesvannetut gjennom en
tunnel som er sprengtut i {ellet og som ledervannet
ned omtrentunderkjopesenteretpi Bqm, forbi Bryn
Torg og ut i Alna ved Bryn jernbanestasjon.Dette

Benken ved oppslagstavtenpd Abildsosiden.
Foto: Johan Mollatt

anleggetvar i fior stedvisi ferd med fl rasesammen,
og truet derved bl.a. jembanelinjen. Utbedringsarbeidenekunneikke gjennomforesuten i begrense
avtappingen av Astensjovannet,og dette skjedde
selvfolgeligpi detversttenkeligetidspunkt.I tillegg
los mye vasspestsomble sittende
rev vannmengdene
fast i risten ved avlopet. Resultatetble derfor store
og tidvis si hoy vannstandat
vannstandsvariasjoner
Bogerudmyra
utgjorde ett
?stensjovannet og
'saminenhengende
vannspeil.
Utlapet fra Bslerbekken er ganske sd uglenkjennelig.
Foto: Johan Mollatt

I flomperiodeni fior host kunne vi seat den eneoya
etter den andre loste seg opp og forsvant. Andre
stedermistet trrerrotfestetog veltet overende.Noen
oyer med flyetorv ble revet lss fra sitt festeog drev
inn over land, der de ble liggende landfast etler at
vannet trakk segtilbake. Pi dennemiten mistet vi
verdifulle, skjermedehekkeomrider for fugl. For
publikum innebar vel flommen fsrst og fremst
begrensetfremkommelighet idet gangveienei stor
utstrekning sto under vann, og gangbroenlosnet fra
sitt fundament og mitte flyttes. En mer helhetlig
oversikt over skadevirkningenefir vi ikke for utpi
sommerenen gang.

OstensjovannetsVennerhar vrrt i dialog med bide
Fylkesmannen,Vann og avlopsetaten,NVE og
andre, for 6 fi vurdert hvilke tilpasninger i
avlopskonstruksjonensom mi til for 6 kunne takle
I tillegg forberedervi tiltak
slike ekstremsituasjoner.
for 6 prove i gjenskapevitmark der flommen har
vasket ut bredden.Det i ffl satt gangbroentilbake
pi plass burde likevel vrert en overkommelig
oppgavefor kommunen, og det er med undring vi
konstatererat selv en si vidt liten sak skal ta si lane
tid.

Red.anm.:Vi har ogsi fargebilder fra
flommen pi baksidenav bladet.
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God dugnadsinnsafspd
Abildss gdrd
En grd dag i oktober mottes en opplagt og dugnadsvillig glleng til innsats
ved Abildss gdrd. Omtrent 20 personer trakk pd seg arbeidshanskerog rettet seg i
ryggen. Oppgavenevar mange for at vi skulle f,i det fint rundt den gamle ldven og ved
<<Grisehuseb.<Grisehuset>;er stedet hvor styret i Ostensjovannetsvennermstes. Det
gamle grisehuset har for ourig blitt veldig fint. A ha sine moterpd tomta til dennegamle
arverdige gdrden og kunne skte utover Ostensjovanneter direkte inspirerende.
Traktorentil Svein ble et nyttig vipen i kampenfor Da jeg vandret hjem var jeg lys til sinns. Det er
det ipne landskap da gjerdet ble revet. Noen tok j ammenhyg geligil garenoe praktisk nyttig sammen
penselen fatt og satte fersk radfarge pi 16venog med andre. A vare sammen pi tvers av tre
<Grisehuseb. Andre ryddet noysomt opp rusk og generasjonermed sammem51for dagen er en god
rask. Selvble jeg imponertover deneldregardesom folelse. Praten gir lett i slike sammenhenger,man
fryktlose lsftet stokker og stein. Tydelig at hilser pi menneskerman ikke har snakketmed fsr
pensjonistgenerasj
onenikke var uvant med kropps- og nestegang man gir tur rundt Aslensjavannethar
man endaflere i hilse pi.
arbeid.
Vi middelaldrendehaddeantageligveldig godt av 6
komme ut av datastolenog la kroppenkjenne et sus
av fortidens arbeidsformer.Vir leder Amund Kveim
viste segsom en meget dyktig taksteinstabler.Med
god hjelp av sin datterjobbet han systematiskmed 6
ta imot takstein som ble trillet innunderliven av de
mangehjelpere.Steinerble sortertog stabletpent
og pyntelig til lagring. Og det var mye stein. Selv
hadde jeg folelsen av at dette mitte rekke til 6
taklegge slottet.

Takk for innsatsentil alle som bidro!
Hilsen Trond Stromdahl.

Foto:
Paul Fekjer

Gledeii var stor da vi fornemmet lukten av kaffe og
polser som snek segut av hovedbygningen.Vi fikk '
gleden av i sitte ved bordet i den nyrestaurerte,
hovedbygningenog spisepolser, fylle opp vresketapet og klarne hjernen med litt kaffe. CESAR er
organisasjonensom har overtatt Abildso gflrd og
deresmann ga et informativt innblikk i CESARsliv
og virke. Deretter fikk vi en omvisning inne i
hovedbygningen.Selvvar jeg inne og kikket for noen
6r siden far manbegynte 6 rehabilitere.At det i det
hele tatt var mulig 6 reddehovedbygningenvar jeg
dengangi sterktvil om. Derfor blejeg dypt imponert
over detjeg 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
og
etterhvert begynte6 samleinn arbeidsredskapen
skuet ut over virt dagsverk,var vi rett og slett
fornoyd med oss selv.Vi haddehelt klart bidratt til
en vellykket ansiktsloftningav omridet.
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Foto:
Johan Mollatt

I. oto:
Iohan MoIIatt

Ostensjovan nefsrnsektfauna
Tbkst:Lars OveHansen& Morten Falck
Unikt biologisk mangfold
Bide vannetog de tilgrensendeomrfldenehm etmeget
heyt mangfold.Bunndystetthetenernoeav denhoyeste
i fenkvann i Norge. I og rundt vanneter det ni pivist
n&rmere 2000 arterav insekterog edderkoppdyr,men
sannsynligviserdetmangeflere.Detteernestent0 o/oav
artervi regnermed finnesher til lands.Fleretitalls
a17e
artsrer i Norge kun pivist her, og noen av dem heller
ikke andrestederi Skandinavia,og atteret par kun her i
heleverden.

er dekketmed solvskimrendeher.Pa varme
batrJ<ropp
dageri niai kan du sehannenesvefme.Det serut som
smi solvsmykkersom danseropp og ned i solskinnet.
Lengde:7-10mm.
Ubeskrevnearter

Det er fi.rnnetfire arternye for vitenskapeni omridet.
Dissehaddeikke noe latinsknarmda de ble funnet.Pi
fangetbilleekspertenThomasG.
sluttenav 1800-ta11et
somtil davarukjent.Den
liten
kortvingebille
en
Miinster
fikk navnetOmaltummuensterioppkaltetterfinneren.
Bevaring av kulturlandskapet
Den regnesn6 som meget sjeldenog er utelukkende
De flesteinsekterleversomvoksneavpollenellernektar.
knyttet til vannkanter.I 1958 beskrev billeeksperten
eravhengig.
Dettehenterdefrablomsterogdisseinsektene
AndreasStand enannenkortvingebilleherfia og gaden
av at det finnesblomsterengeri nrrheten. Ogsi mange
virkernoevanligere
navnetAcrotonaconvergens.Denne
av artenesomutviklersegnedei vannetbesokerblomster
ogmerutbredtenndenforste.Det er ogsi pivist to arter
som voksne.En av hovedinakenetil at omr6dethuser
av parasittiskevepsherfia . Vi skalvereglad for at disse
sipass mange arter, skyldes sannsynligvis de store
finnes,fordi deholdermangeskadeins€kterisjakk.Den
kantsonene,og de apneomddene med blomsterenger.
ilioneogerikke$ent fa andre
enefikknarmetTblenomus
Her jakter ogsi en rekke rovinsekter.Hvis engene
stederi verden,mensden andrefikk navret Synopeas
bebyggeseller odeleggespi annenmite vil detteikke
bhemani.Dennesisteartenblefaktisksamletavbiologen
barerammearterdirekteknyttettil engeneogkantsonene,
HansKirer i 1888,og har stitt bortgiemtpi Zoologisk
menogsi arterknyttettil vannet,dadisseogsi fw odelagJ
museumi Oslo,inntil denblebeskreveti 1998.Hanangir
For engeneer det ogsi
endel av sitt nreringsgrunnlag.
samtidiget annetfunn av artenfra Sandei Vesfold som
viktig atdeikke grorigierl dafonvinnerblomstene.Sl6tt
ble gjort for noen fi ar siden.Disse vepseneer ogsi
og beitendehusdyrhjelpertil med i holdeengene6pne,
deponertvedZoologiskmuseumi Oslo.
og blomsterfloretintakt. Da trives mangeinsekterhe4
ikke minstdevakredagsommerfrrglene.
Rodlistede arter
Blomsterfluene (Syrphidae) er familien som best Det er ni utgitt rodlisterder ogsi insekterinkluderes,og
sinekantsonerog " 35 av de piviste arteneer oppfort pi dissersdlistene.
dokumentererat Ostensjovannetmed
blomsterengerernasjonaltvemeverdig.Med 93 piviste Noen trues av utbygging, mens andre trues av at
arter mi dette vrere Norgesrekord.Flere av arteneer blomsterengeneforsvinner. Flere arter trues grunnet
sjeldneog enkelteerbarefunnether.Noen arterutvikler intensivtskogbrukDetteergiemeartersomeravhengig
segi mudderog pustermed et langtrer de strekkeropp av dadved eller forholdsvisurort skogbunn.Et meget
gammelt funn av febukken Monochamus urassoui
til overflaten.Vktig for samtligeav arteneerat demiha
rikelig tilgangpi blomster,dadevoksnehl,ppigbesoker foreligger.Denneer oppfortpirsdlista som sannsynlig
blomsterfor tLthtt segnektar.BlomsterfluaOftInnewa utdsdd/ forsvunnetfia landet.Anaken er ganskesikkert
erythrogonaermegetsjeldenog kun tattnoenfi stederi mangelpi gamlefrer, noeskogbnrketmi ta pi si kappe.
Nordeuropa,Russlandog Sibir. Ikke noe sted er det For at skogenskalbeholdesinekvalitetererdetviktigat
Den dod ved og doende trer ikke flernes. Den lille
somvedOstensjovannet.
regisfiertensi storbestand
almes{ertvingeregnesfor sfrrbarpi grunn
er ikke flrnnetandrestederi Norge.Lengde:5-6mm. En sommerfrrglen
annenart w Lejogastsrtarcatigomfinnesganskespredt av almesykesom slar mer og mer om seg i omradet
gjenomEuropaog delerav Asia,mener sjeldenoverylt. dessverre.Laruenelever pi blader av alm, og artener
'
Bare ett eksemplarer registrerti Norge. Larven lever i k'unfunneti Sorost-Norge.Flerevannlevendearteneer
ritrerde resteravdurkjevle.Hannenskinneri rsdt,hunnen ogsi rodlistede og fiusselen er gjerne drenering og
Ofu kanawenningavgjodselfrajordbnrket
ibHtt. Lengde:5-6 mm. En slektrringavblomsterfluene forurensnmg.
og
noe somkan fore til oksygenmangel
en
fiussel,
v€re
er SolwapenflueOdontomyiaatgentaksomfinnesved
Ostensjovannetog noen fi andre steder.Hannens somogsi kanha innvirkningpi endelarter.
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Sloraog Bakken
I nordendenav Asbnsjovannet15husmannsplassen
Slora.Navnet var mye brukt pi mindre
boplasser.Fellesfor disseplassenevar at de li ved myr eller vann.En gangi blant kunne
gressbevokste
arealersti under vann pi disseplassene.Folketellingenfra 1865forteller
ossat HansLarsson,husmannutenjord, og hanskone,Maria, beboddeSlorapi dentiden.
De haddetre bam. Solforholdenevar dirlige og jorda skrinn.
Fortsattkan man se tufter etterplassen.
Det er sannsynligat plassenhar ligget underManglerudgArdi h.h.t. gamlekart. Den kan
ogsi ha tilhsrt Nordre Skoyen.
Bakken. Den mi ha
Nordvest for Oppsalterrassehusseestufter etter husmannsplassen
ligget underOppsalgArd.
Foreningentar gjerneimot mer informasjonom disseplasseneog hiper i kunnekomme
med en fyldigereartikkelved en senereanledning.
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Like for vi 96r i trykken, fhr redaktsrenmelding om at omridets skolebarnhar gjort en fremragende
ruskeninnsatsrundt vannet. Tusen takk til alle som stilte opp! Foreningensmedlemmer 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-aksjoneni nestenummer.
Den 8. mai hadde Finn og Amund gleden av fl gi en omvisning rundt vannet til en delegasjonpi 15
representanterfor de kinesiskemiljovernmyndigheter.Delegasjonenvar imponert over hva man haddeffltt
til rundt vannet. Mer ossi om dette i nestenummer av Sothsna.

Vi minner om at OstensjovannetsVennerhar mangenyttige ting til salgs.Blant
annetkan man fhkjaptpraktboken om Ostensjsvannet(avbildet). Foreningen
selger ogs6 T-skjorter, postkort, akvareller, kopier av opplysningsplakatene
som man ser pA oppslagstavleneved vannet, Jorn Areklett Omres bilde
"Hostflukt" i A3-format og Erik Damsgaardsluftfotografi av vannet(ogsi A3),
medlemsniler, diversesrertrykkav interessantinformasjon vedrorendevannet
(bl.a. insektrapporten),almanakker og klistremerker med foreningens 1ogo.
Alt sammenkan kjopes ved henvendelsetil styretvia telefon, brev eller e-post.

VennerOnskerd retteen
@stensjavannets
stor takk til alle bladetsstgtteannonsqrer!
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Returadresse:
OYY,
Pb.77- Oppsal,
0619,Oslo

Mange forsgkte segpfl en tur ved vannet
under flommen. Disse bildene har Amund Kveim
var si h@yt
tatt. Legg merke tll at @stensj@vannet
at dethaddefelles vannspeil med Bogerudmyra.
Godt var det at den nye sterketerskelenvar
ferdig f@rflomvannet kom. Uten denne,kunne
det gitt mye veffe med anleggenei sydendenog
selveBogerudmyra.

Si stor er det fi som har sett fosseni Bolerbekken. Bildet har JohanMollatt tatt.
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