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AV HaNNe KaMiLLa KveiM

Reven ved Østensjøvannet lar seg ikke lett forstyrre selv om den 
har tilskuere. Den femte mai i år hadde den sin kveldstur ved 
Bølerbekkens utløp og fant et rede med egg den simpelthen 
ikke kunne motstå. Den hentet seg ett og ett egg, hoppet over 
bekken og fant seg et rolig sted for å spise. Hverken syklister, 
joggere, turgåere eller fotografer så ut til å spille noen rolle når et 
slikt kveldsmåltid først var funnet.

EGGTYVEN
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TEkST Liv SoMMer HoLMeN
FOTO LeiF-DaN BirKeMoe

Godt utstyrt med plastposer og engangshansker, myldret 4. trinns 
elever fra skole etter skole ut i terrenget rundt Østensjøvannet 
og plukket søppel. Elever og lærere fra Manglerud, Høyenhall, 
Østensjø, Oppsal, Bøler, Rustad og Abildsø deltok med liv og 
lyst. De “rusket” opp de mest utrolige ting, og fylte den ene sorte 
søppelsekken etter den andre. Det ble mange fulle sekker på 
samlingsplassene. 

Innsatsen disse elevene gjør, år etter år, er fantastisk!

I utgangspunktet skulle det være unødvendig, og vi spør; hvem er 
det som forsøpler? Allerede få dager etter elevenes innsats, fant vi 
igjen søppel folk hadde kastet fra seg.

Noen av elevene ga uttrykk for at de var svært forbauset over 
hva folk kunne finne på å kaste fra seg rundt vannet. De trodde 
knapt sine egne øyne der de dro opp store plastposer, pappesker, 
planker og metallbokser fra bekker og kjerr! 

Ruskenengasjementet til elevene er viktig av flere grunner. De 
gjør på en måte hovedrengjøring rundt vannet. Det er en stor og 
viktig jobb. I tillegg fungerer Rusken som en holdningsskapende 
kampanje, og det er minst like viktig. Elevene får et tettere forhold 
til Østensjøvannet, og de får forståelse for hvor viktig det er ikke å 
kaste søppel i naturen. kanskje oppfordrer de også andre, voksne 
og barn til ikke å kaste søppel, - hverken i miljøparken eller andre 
steder.

TaKK, takk og atter takk til alle 4. trinns elever som deltok i 
rusken Østensjøvannet 2010! 

Takk også til lærerne for positiv respons, for engasjement og 
organisering!

Rusken Østensjøvannet har en vandrerpris: Miljøprisen. Den går 
hvert år til beste skole. Dette året var det Manglerud skole som 
gikk av med seieren! Gratulerer! Se side 6.

RUSKENAKSJON VED ØSTENSJØVANNET 2010 
– kjempeinnsats av skoleelever!

Klasse 4a på Manglerud skole var raske til å finne rusk med lærerassisten 
Terje Nyhaug som veileder. 

Vi traff klasse 4b på Manglerud skole etter endt jobb. Det kom plutselig en regn- og hagelbyge som førte til at elevene måtte avslutte, men humøret var på topp. 
Kontaktlærer var Kristin Johanne Haavind. 
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TEkST aMuND KveiM
FOTO Liv SoMMer HoLMeN

Ruskenarbeidet ved Østensjøvannet engasjerer hvert år en 
lang rekke skoler i vårt distrikt. Elever og lærere stiller opp og 
fjerner søppel som i løpet av året har havnet i Miljøparken og som 
kommunen ikke har klart å fjerne.

Miljøprisen består av et vakkert bilde av en stokkand tatt av 
naturfotografen Ståle Dahlberg og er en vandrepris. Fjorårets 
vinner var Bøler skole og i år var det 4. klasse (nå klasse 5 a og 
5b) ved Manglerud som spesielt utmerket seg ved vårens innsats. 
Store mengder søppel ble samlet, lagt i sekker og senere kjørt 
vekk dit det hører hjemme.  Ved en enkel seremoni på skolen 
2. november minnet foreningens leder Amund kveim elevene 
om at Østensjøområdet er et naturens skattkammer der vi på 
et lite begrenset område midt i en by finner et svært stort antall 
arter, både av fugler, planter, insekter og andre dyr. Det er sett så 
mange fuglearter her at dersom klassene gikk tur ved vannet hver 

ØSTENSJØVANNETS VENNERS MilJØpRiS 2010 
tildelt manglerud skole

Leder i ØVV Amund Kveim med Sofie Nerell 5b (til venstre) og Kaja Waaler 5a(til høyre) som mottok prisen på vegne av skolen.

eneste skoledag og så en ny art hver dag, så måtte de holde på et 
helt skoleår for å få sett alle. Dette er noe vi må gå sammen om 
for å bevare. Elevene var samstemt da de fikk spørsmål om det 
var gøy å plukke søppel etter andre, det er ikke morsomt i det 
hele tatt. Elevene ble takket for innsatsen og fikk en oppfordring 
om at deres generasjon må bli flinkere til å ta vare på naturen 
enn det dagens voksne er. kveim oppfordret elevene til å gå på 
”skattejakt” i miljøparken og fortalte om at en annen av skolens 
elever for noen år siden fant salamander like ved skolen. Alle ble 
derfor oppfordret til å ha øynene med seg og fortelle Østensjø-
vannets Venner om det de ser.

Vandreprisen og et diplom som viste at Manglerud skole var årets 
vinner ble tatt imot av kaja Waaler (5a) og Sofie Nerell (5b) på 
vegne av elevene. Da elevene deltok i Ruskenaksjonen gikk de i 4. 
klasse. Prisen fikk de da de var kommet opp i 5. klasse.
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AV aMuND KveiM

Det var en stor dag for sokneprest Dag Auli da fungerende biskop 
Dag Olav Hauge ledet prosesjonen inn til gudstjeneste. Denne 
ble holdt under nesten åpen himmel i reisverket som skal bli den 
nye kirken. Bøler og Nøklevann musikkorps, samt koret Parenti 
Vocalis, bidro til å gjøre dagen minneverdig for de rundt fire 
hundre fremmøtte Bølerboerne. 

GRUNNSTEiNSNEDlEGGElSE 
i NYE BØlER KiRKE 
- et monumentalbygg med utsikt 
til ØstensjØvannet
Det kalde været stanset ikke Bøler menighet fra å møte mannsterkt frem da grunnsteinen 
til nye Bøler kirke skulle nedlegges søndag 26. september 2010.

Fremdeles fremstår hele området som en stor byggeplass med 
brakker, kran, stillaser og materialer, men vi begynner nå å ane 
konturene av det endelige byggverk og vi er spent på det endelige 
resultat når kirketårnet er på plass og stillaser er fjernet.

Selve grunnsteinen er i sølv og inne-
holder gjenstander fra nåtiden som for 
eksempel menighetsblad, salmebok og 
mynter. Det spesielle med denne ”grunn-
steinen” er at den skal forbli synlig under 
en glassplate i kirkens inngangsparti.

Gudstjeneste under nesten åpen himmel ved grunnsteinsnedleggelsen.

Nærheten til Østensjøvannet fremgår tydelig. Kirken er også godt synlig fra vannet.

Den lave profilen, de brunbeisede veggene og det grå taket på 
den gamle Bølerkirken gled pent inn i landskapsbildet sett fra 
Østensjøvannet. Den nye kirken er langt mer dominerende og har 
motsatt effekt; men fra kirken og kirketomten vil man selvfølge-
lig få et flott utsyn. Dessverre er de grønne åsryggene som omgir 
vannet er med dette blitt enda et hakk mer redusert. 
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langs Ytre Ringvei der bekken nå går i rør var det trolig myrdrag 
i gammel tid. Det var neppe uten grunn at husmannsplassen 
Myrvold under Østensjø (nå mellom Ulsrud VGS og Bøler skole) 
fikk sitt navn. Etter hvert som boligbyggingen tok til på Bøler 
kom kravene om at denne fæle bekken, som man den gang ikke 
anså hadde noen naturlig plass i bybildet, måtte legges i rør. Og 
slik ble det dessverre; her som så mange andre steder i Oslo.

Åpne bekker - en nødvendighet for Østensjøvannet
I dag vet vi heldigvis bedre. Åpne rene bekker, fortrinnsvis i 
grøntkorridorer, er en verdifull del av landskapsbildet også i et 
urbant miljø. Videre er åpne bekker den beste og naturligste 
måten å sikre vannkvaliteten. Bekkevannet har god tilgang til luft 
og jord noe som bidrar til selvrensing. Vann fordrøyes i terrenget og 
bruker lenger tid før det når Østensjøvannet, noe som har den for-
del at man unngår erosjon når store konsentrerte vannmengder 

AV aMuND KveiM

et forsvunnet bekkeløp
Bølerbekken er en av Østensjøvannets viktigste tilførselbekker. 
Den har sine kilder i Østmarka og fanger opp alt vann bl.a. fra 
Ulsrudvann og Skøyenputten. Vassdraget starter i noen myrdrag 
øst for Trasop og på veien sørover kommer det tilførselbekker 
bl.a. fra Skøyenputten, Ulsrudvann, den nå gjenfylte Bølerputten 
(Haraløkka idrettsanlegg), og en bekk som tidligere kom ned 
Bølerlia. Fra markagrensen nordøst for rundkjøringen ved 
Østmarkveien og sørover til Bøler kirke ligger bekken i rør. 
Herfra renner bekken fritt utfor lia, passerer Eterveien, og stuper ut i 
Bølerfossen før den renner rolig over sletten ut mot Østensjøvan-
net. 

Bekkevannet var i gamle dager verdifullt og ble utnyttet til kvern 
i Beverlia og ved Bølerfossen, og en demning så langt inne som 
ved Skøyenputten var med på å regulere vannføringen til Bryns 
mølle helt nede ved Mølledammen. På den flate strekningen 

BØlERBEKKENS
Åpningspotensiale
Fra sine kilder i marka renner Bølerbekken ut i Østensjøvannet. Mesteparten av veien i byggesonen 
ligger den i rør. Før sommeren arrangerte Østensjøvannets Venner en medlemstur langs traséen 
der vi også var innom mange kulturminner i området. Nå er det på tide å få fortgang med prosjektet 
å få bekken opp i dagen.

Bekken på en strekning nedenfor Skøyenputten, omtrent ved markagrensen.
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ved kraftig nedbør renner raskt gjennom rette rør mot utløpet. 
Dessuten vil man raskere kunne oppdage og reagere på eventuelle 
akutte forurensninger.

Store muligheter - store utfordringer
Hvilke muligheter har vi nå til å få Bølerbekken tilbake? Langs 
store deler av Ytre Ringvei (General Ruges vei) er det fremdeles 
grøntdrag. Fra Adventistkirken og sørover i grøntområdet forbi 
Ulsrud T-banestasjon kan vi fortsatt se deler av det gamle, nå 
bortimot tørrlagte, bekkedraget. Videre forbi skolene mot Bøler 
senter er det også et bredt grøntområde der bekken gjerne kunne 
fått et nytt leie. Fra T-banestasjonen og forbi Bøler kirke ligger også 
forholdene godt til rette. I tilknytning til en åpen Bølerbekk langs 
Ytre Ringvei kan vi også se for oss åpning av den gamle bekken 
som kom ned fra Bølerputten der gangveien ned fra Haraløkka nå 
kommer ned mellom skolene.

Utfordringene er imidlertid store. Siden bekken ble lagt i rør har 
det skjedd mye med infrastrukturen i området. Veier og T-bane, 

samt utallige rørledninger og kabler krysser den aktuelle traséen. 
Dette betyr at åpningen bare kan gjennomføres på delstrekninger. 
Like problematisk kan det være at fallhøyden fra Østmarkveien til 
krysset ved Bøler senter er svært liten. 

La oss starte arbeidet nå!
En skisse til bekkeåpning ligger allerede i det reviderte forslag til 
Grøntplan for Oslo. Her beskrives traséen og mulighetene drøftes. 
Dette må det bygges videre på slik at den aktuelle traseen kan 
endelig fastsettes, og det bestemmes hvilket høydenivå bekkeleiet 
bør ligge på langs de aktuelle strekningene. Videre må enhver 
anledning fremover benyttes når det foretas endringer i eksis-
terende infrastruktur slik at det legges til rette for en fremtidig 
åpning. Selve åpningen vil være et dyrt og arbeidskrevende 
prosjekt som det vil ta tid å  realisere. Det viktige er imidlertid at 
man vedtar dette som et mål og at man disponerer deretter. Første 
steg vil være å sørge for at utformingen av bekketraséen forbi den 
nye Bøler kirke tilpasses denne løsningen. 

Bølerbekken ligger lukket mellom Bøler kirke og Bøler T-banestasjon. 
Skissert ved blå stiplet linje. Gjengitt etter avtale med Plan- og bygningsetaten 
og Vann- og avløpsetaten. Fra Grøntplan, vedlegg 6.

Bølerbekken ligger delvis åpen, delvis lukket langs Ytre ringvei mellom Ulsrud 
videregående skole og Østmarka skole. Skissert ved blå stiplet linje. 
Gjengitt etter avtale med Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten. 
Fra Grøntplan, vedlegg 6.
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AV LeiF-DaN BirKeMoe

Da fjernvarmerøret til Hafslund endelig kom på plass startet 
Samferdselsetaten arbeider med utvidelse av veibanen, legging av 
kantstein og etablering av fortau. Dagen etter åpningen begynte 
imidlertid reklamasjonsarbeider med justering av kantstein, en 
jobb som pågikk i mesteparten av oktober. Det er derfor hittil 
vanskelig å få et entydig svar på om sykkelfeltet har oppfylt sin 
målsetting om bl.a. å avlaste turveien langs vannet.

Noen observasjoner og betraktninger kan vi imidlertid allerede 
nå ta til etterretning.

uhøytidelig observasjon
Tirsdag 14. oktober gjorde vi et forsøk på å registrere hvilken trase 
syklister valgte å følge. Dagen hadde pent høstvær, temperatur ca. 
7-8 grader C, med andre ord en god dag for syklister. I løpet av 

SYKKElfElTET i ØSTENSJØVEiEN
mindre bruk av turveien?
Den offisielle åpning av sykkelfeltet i Østensjøveien mellom Haakon Tveters vei og Eterveien fant sted 
21. september etter en lang periode med anleggsarbeider. Det var BU-leder Arnfinn Aabø som fikk æren av 
å klippe snoren. Fremkommeligheten vil ikke minst ha betydning for syklister til og fra jobb. I tillegg er det 
et mål om at sykling kan bli et alternativt transportmiddel for flere. Syklister på hyggetur rundt 
Østensjøvannet vil trolig fortsatt benytte turveien. 

ca. 25 minutter mellom kl. 15 og 16 kom 14 syklister nordfra. Av 
disse valgte 10 syklister (ca. 70 %) turveien i sørlig retning. De 
resterende 4 (ca. 30 %) fortsatte i det oppmerkede sykkelfeltet. 
Alle var trolig syklister på vei hjem fra jobben, fornuftig kledd og i 
god fart. Veiarbeider var i gang og skapte et uryddig trafikkbilde i 
Østensjøveien. Ingen av syklistene som valgte turveien fortsatte til 
fortauet opphørte for der å svinge inn på turveien. På dette stedet 
er det fotgjengerfelt med nedfelt kantstein. 

Torsdag 21. oktober gjorde vi omtrent samme type telling 
mellom kl. 15 og 16. Været var overskyet og temperaturen 2-4 
garder C., altså litt surt høstvær. Totalt 22 syklister var på vei sør-
over. Av disse var det 13 (ca. 60 %) som fulgte sykkeltraseen og 9 
(40 %) som valgte turveien. Alle som fulgte turveien svingte inn 
fra fortauet ved første mulighet. 

En typisk situasjon. Syklisten på fortauet vil velge turveien, mens syklisten i sykkelfeltet vil fortsette i samme felt. Valget må tas i rundkjøringen.
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BU-leder Arnfinn Aabø foretok den offisielle markeringen ved åpningen av det 
nye sykkelfeltet på Østensjøveien 21.9.2010. Foto: Samferdselsetaten.

Den endelige avgjørelsen om å velge turveien ser ut til å bli tatt i 
rundkjøringen Haakon Tveters vei/Østensjøveien. I selve rund-
kjøringen er det ingen merking av sykkelfelt og det oppstår gjerne 
litt uklarhet mellom biler og syklister. Til en viss grad presses 
enkelte syklister ut av rundkjøringen og “flykter” til nærmeste bil-
frie sone, nemlig fortauet. Fotgjengerovergangen med nedsunket 
kantstein gjør passering enkelt. De som velger å kjøre opp på for-
tauet kjører alle videre på turveien og tar av ved første mulighet. 
Ingen venter til fortauet opphører for så å svinge inn på turvei-
en, også der med fotgjengerfelt og nedsenket kantstein. De som 
velger sykkelfeltet fortsetter videre på samme trase. Ett unntak ble 
observert. Da stoppet syklisten og tok sykkelen opp på fortauet 
og fortsatte videre på turveien. Vi observerte ingen syklister på 
fortauet som ville ned på sykkelfeltet.

Men de fleste som velger turveien har trolig gjort sitt valg før de 
kommer til rundkjøringen og er altså bevisst på at de svinger inn 
på fortauet og dermed turveien.

Asfaltering ved rundkjøringen Østensjøveien/Haakon Tveters vei.

Ferdigdatoen har stadig vært skjøvet ut i tid. I desember 2009 ble april 2010 
opplyst, siste skiltopplysning var 15. august, men åpning fant sted først 
21. september.
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AV LeiF-DaN BirKeMoe

Fra 9. til 13. august jobbet 50 barn i alderen åtte til tolv år med 
forskjellige byggeaktiviteter med tilhold på Østensjø skole i regi 
av entreprenørselskapet NCC. Om lag halvparten av barna var 
elever ved skolen, mens den resterende del var barn av ansatte i 
NCC. For Østensjøvannets del ble det bygget en flott bro over 
Østensjøbekken, omtrent der Granhekkveien slutter.  Broen ble 
åpnet fredag 13. august ved at byrådsleder Stian Berger Røsland 

over ØstensjØbekken pÅ
“BARNAS BRO” 

Byrådsleder Stian Berger Røsland sammen med to elever går over Barnas Bro 
og kan erklære den for åpnet.

AV LeiF-DaN BirKeMoe

Bydelsdagen 2010 var et arrangement med sol og sommer.  
Østensjø kunstforenings stand med staffeli for unge kunstnere 
trakk mye av oppmerksomheten. Vi gjengir her et bilde av to 
kunstnere som har latt seg inspirere av Østensjøvannet. 

BYDElSDAGEN 
6. juni 2010

overtok broen fra NCC på vegne av Oslo kommune. Østensjø-
vannets Venner takket for den fine broen som fikk navnet “Barnas 
Bro”. Broen er bygd av malmfuru fra Røros og profesjonelt utført 
under ledelse av erfarne NCC-tømrere. I tillegg snekret barna 
fem benker, hvorav en skal settes ut et sted ved Østensjøvannet. 
Benkene er designet av en av elevene ved Østensjø skole. Barna 
fikk også guidet vandring rundt Vadedammen.

Nicolai og Tobias snekret benker på byggetomten på Oppsal. Denne skal settes 
ut ved Østensjøvannet. De andre benkene skal til Oppsalhjemmet, Oppsal Park 
(Haakon Tveters vei 65) og Østensjø skole.
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AV LeiF-DaN BirKeMoe

Tydeligvis var det høydedraget fra Østensjø skole og nordover mot 
Nordre Skøyen som fikk de største ødeleggelsene.  På hjørnet av 
Promenaden /Peder Aas vei veltet et grantre, knuste et gjerde og 
hektet seg opp i luftledningene. En kabelstolpe var brukket tvert 
av og ledningene filtret sammen. Strøm, telefon og data ble slått 
ut. kabelbokser og veilysarmatur hang og slang. I Dalbakkveien 
og Låveveien var det i de første morgentimene nesten ufremkom-
melig etter grein- og trebrekk. 

Alleen opp til hovedgården ble straks avsperret med røde bånd. 

Mange trær var brukket og hang fast i nabotreet. Nord for hoved-
gården var flere furu- og lerketrær rotveltet. De lå stort sett i nord-
syd retning. Rundt gravhaugen lå trærne innfiltret og splintret. 
Huset til Friluftsetatens trepleiegruppe hadde skader på taket. 
Trepleiegruppen ryddet i flere uker og området var merket som 
livsfarlig å bevege seg i av frykt for at greiner skulle falle ned. 

ole Brum våknet
Sør for hovedgården var det gamle pæretreet knekt en meter over 
bakken. Treet var hult og hva kom ut av treet? En teddybjørn 

Aldri har det vært sett større skader på trær i Østensjøområdet enn det som inntraff under stormen natt 
til 13. juli 2010. Verst gikk det ut over lindealleen i Skøyenparken. Rundt Østensjøvannet falt det også flere 
trær, spesielt i nordenden. Langs turveien var det brekk og mye måtte ryddes før veien ble fremkommelig. 

SommerStormen
Lindealleen i Skøyenparken fikk store skader. Mange trær brakk og hang fast i nabotreet.
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– noen mente det var Ole Brum - som lå på ryggen og sov sin 
søteste søvn.  Hva hadde skjedd? Trolig hadde noen barn gjemt 
sin teddybjørn i det hule pæretreet og ikke fått den opp igjen.  
Enten den var gjenglemt eller falt ned i hulrommet er ikke godt å 
si, men nå lå bjørnen pent og rolig på den ene delen av treet som 
var spjæret langsetter. Eller hadde teddybjørnen kommet med 
vinden? Verken barnehagen eller naboer kunne huske at noen 
hadde mistet teddybjørnen.

De nyplantede lindetrærne i syd fikk raskt førstehjelp av to fra 
trepleiegruppen. Trærne var veltet, men ble rettet opp igjen og 
surret forsvarlig til støttestolpene. De som tok seg av trærne 

mente at det var to tornadoer som hadde kommet inn over om-
rådet, en på hver side av hovedgården som tilsynelatende ikke 
hadde noen bygningsskader. 

Ved Bøler gikk det hardt ut over noen bygninger, hardt skadet av 
trær som veltet. Også turveien mot Nøklevann fikk medfart av 
tre- og greinbrekk.

Trærne på Østensjø og Abildsø gård unngikk stormens herjinger. 
Det var med andre ord små marginer fra nærmest total kollaps til 
uberørte områder. Noen trær i nordenden av Østensjøvannet var 
rotveltet. Det er lett å se nå når bladene har falt av.

I nordenden av Østensjøvannet var flere trær rotveltet.

I skolegården på Østensjø skole brakk et bjerketre.

En teddybjørn – noen mente det var Ole Brum - lå på ryggen og sov sin søteste 
søvn. Hva hadde skjedd? Trolig har noen barn enten mistet eller gjemt sin 
teddybjørn i pæretreet som nå var spjæret i to. Eller kom den med vinden?
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til. Disse ideer om forbedring av både åkerbruk og fedrift brakte 
han med seg tilbake til Norge. Vi er midt i opplysningstiden med 
dens strømninger og idealer, og nye tanker om økonomi gjør seg 
gjeldende over hele Europa. Collett så at bøndene i Aker drev sine 
gårder etter gamle nedarvete skikker.  Full av virketrang som han 
alltid var, så han at her måtte noe gjøres, her trengtes utvikling!

Så innkalte han herrer fra sin nærmeste omgangskrets og en rekke 
større eiendomsbesittere i Aker til stiftelsesmøtet på Ullevål gård 
4.juni 1807. Av fremmøtte kan vi nevne kaptein Diderik Hegerman 
Brochmann f. 1756, fra Abildsø gård.  Det ble raskt satt ned 
kommisjoner som arbeidet for utvikling innen jorddyrking, 
husflid og fabrikkdrift. Selskapet arrangerte konkurranser og 
delte ut premier for gode resultater innen bl.a. pløying, korn- 
produksjon, potetdyrking og fedrift.  kaptein Brochmann ble 
straks valgt inn som medlem i ”Agerdyrkings kommissionen” for 
perioden 1807 – 11.

stoffprøver fra en konkurranse i 1810. Her finner vi stoffprøver 
i verkenstoff vevet av mange Akerkvinner, bl. a. av konen Birthe 
Cathrine Jacobsdatter fra Ulsrud gård, konen Oline Nilsdatter 
fra Furuseth, konen Malene Pedersen fra Nes gård i Maridalen, 
fru kaptein Nes fra Vøienvollen, fru Martine Collett fra Ullevål 
og konen Mari Mortensdatter fra Nedre Ulleren.  Våren 1997 
presenterte Anette Solberg Andresen og Tone Tollefsen en ny  
”folkedrakt”, en Akerdrakt.  Dette er en empiredrakt som disse to 
har utviklet ut fra stoffprøvene i prøveprotokollen.  Slik har nå 
dagens Akerkvinner fått sin egen drakt med røtter fra det gamle 
Aker Herred, og i vårt distrikt har vi fått en lokal variant ved å 
kunne velge stoff kopiert etter stoffprøvene til Birthe Cathrine 
Jacobsdatter fra Ulsrud. I mai 1999 presenterte de to damene også 
en mannsdrakt med røtter i Aker.

Biblioteket med 3 000 bind
Allerede fra starten i 1807 ble det opprettet et bibliotek for 
Akerbøndene.  Boksamlingen er senere utvidet og eksisterer 
fremdeles.  Den inneholder i dag ca. 3 000 bind.  knut Ellingsen 
fra Lille Langerud-området ble valgt inn i direksjonen i 2003 og er 
nå selskapets sekretær. Han har gjort en formidabel innsats ved å 
registrere hele biblioteket slik at våren 2005 var samlingen ferdig 
katalogisert. Den er nå tilgjengelig i Oslo byarkiv.  

opplysningsmøter
Det ble arrangert opplysningsmøter med foredrag og demonstra-
sjoner, og diskusjonene kunne være meget intense.  John Collet 
hadde forstått betydningen av et godt måltid som forsonende og 
samlende element, så alle møtene ble avsluttet med livlig selska-
pelighet. En del år utga selskapet sitt eget blad: ”Den norske Bon-
devenn ”.

John Collet, denne tykke, glade og utadvendte levemannen på 
Ullevål dør allerede i 1810, og Peder Anker på Bogstad overtar 
formannsklubben etter ham.

akers Sparebank
Høsten 1810 ble det oppretter et bygdemagasin for å sørge for 
kornforsyningen, med utlån av såkorn.  Det ble også lånt ut 
settepoteter. Da bygdemagasinet ble oppløst i 1842 ble kapitalen 
anvendt til å stifte Akers Sparebank. Banken skiftet senere navn til 
Oslo Sparebank, ABC-banken, Sparebanken NOR, nå heter den 
DnBNOR. 

Da Sogneselskapets direksjon i 1931 tok initiativ til skriving av 
boken om ”Akergårder”, kom Akers Sparebank sterkt inn i bildet. 
Siden Selskapet ikke hadde økonomi til å gjennomføre prosjektet 
alene, bidro banken generøst med midler.  Henning Sollied ble 
engasjert som forfatter. Boken kom ut i 1947. 

Østre Skøien, abildsø, Bøler og Østensjø gård
En herre fra Østensjøområdet som også utmerker seg med innsats 
i selskapet er Nicolay Emanuel de Thygesen f. 1772. Han bodde 
en tid på Østre Skøien, og var viseformann i direksjonen i 1835. 

Deretter finner vi Niels Bache Wetlesen f. 1821, i direksjonen.  
Han var fra Abildsø og bodde fast på gården frem til sin 

akerdrakten
Selskapet var selvfølgelig en ren ”herreforening”, men det ble også 
arrangert konkurranser for kvinner innen sysler som spinning og 
veving. Hvem kunne veve størst mengder av de fineste stoffene i 
ull og lin?  På Folkemuseet i Oslo oppbevares en protokoll med 

Akerdrakten – Karoline Kveim ved Ulsrud gård. Foto: Paul Fekjær. 
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100-årsjubileum i 1907
Akers Sogneselskaps 100 – årsjubileum i 1907 
ble feiret med stor festivitas på Holmenkollen 
turisthotell med ca 200 deltagere. Det var en 
rekke innbudte gjester. Det var kongesang og 
fedrelandssang etterfulgt av en lang rekke taler. 
Det var skrevet sanger som priste jubilanten, 
og sendt hyllningstelegram til kong Haakon. 
Det var jo bare to år siden unionsoppløsnin-

gen. Majesteten kvitterte raskt med de hjerteligste gratulasjoner 
tilbake.  Og for sin store innsats for Akers Sogneselskap ble 
Haakon Tveter og 2 andre fortjente medlemmer under middagen 
utnevnt til æresmedlemmer av selskapet. I løpet av disse 100 årene 
var det bare utnevnt 14 æresmedlemmer. 8 av disse ble utnevnt i 
forbindelse med stiftelsen i 1807 uten at de kanskje hadde gjort seg 
fortjent til noen heder, annet enn å ha betydningsfulle navn.

Damene kommer
Damer ble egentlig ikke innvotert som medlemmer. De fikk bare 
være med når det var festligheter. Riktignok ble Madame Marthine 
Collett på Ullevål, enken etter John Collett utnevnt til æresmed-
lem og dermed damemedlem nr. 1  i 1819. 74 år  senere innvoteres 

Nordre Østensjø gård. Alle gårdsfoto: Leif-Dan Birkemoe. Bøler gård.

død i 1863. Han var medbestyrer i Akershus amts Landbruks-
skole og var viseformann i Akers Sogneselskap 1858-60, deretter 
formann 1861-63. 

I perioden 1868-70 er Haakon Tveter fra Østensjø gård alminnelig 
medlem av direksjonen. I 1871-76 har han avansert til vise- 
formann og årene 1877-79 er han formann. I hans tid arbeidet 
man også bl.a. med å bedre veistandarden i herredet.  I 1874 
bevirket Selskapet under hans ledelse at det ble bevilget lønn til 
en landbrukskonsulent under Indredepartementet, og at Land-
bruksdirektoratet ble opprettet i 1877.  Haakon Tveter overtok 
driften av Østensjø gård etter at hans far Halvor Tveter døde i 
1875. I folketellingen fra 1900 kaller han seg godseier og holdt 
til huse i nordre gård om sommeren. Om vinteren bodde han 
i Skovveien 22 med kone, seks døtre og hushjelp. Hvor lenge 
dette varte vites ikke. På Østensjø Nordre bodde da gårdsgutten 
Aksel Andersen i drengestuen, og i søndre gård bodde forpakte-
ren Johan August Johannesen med husbestyrerinne, en innepige, 
to  jordbruksarbeidere og en melkekjører. I bryggerhusbygnin-
gen bodde kvegrøkter Helmin Hansen med hustru (husgjerning 
og kreaturstell), to døtre og fem sønner. Tre av barna arbeidet på 
gården, de andre var mindreårige i år 1900.

Herrene i haven. Fem av Direksjonens medlemmer i haven på Nordberg gård ved 165-årsjubileet i 1972. Fra venstre Carl. L. Platou, Alf Ophus, Anton Bøhler, 
Lars Grimelund og Erling Torkildsen. Foto: Akers Sogneselskap.
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TEkST Tore NeSBaKKeN
FOTO LeiF-DaN BirKeMoe

Litt historikk
Denne lille artikkelen skal ikke dvele mye med forhistorien, men 
noe må sies. Det eneste naturlige avløp fra vannet var Østensjø-
bekken som renner ut fra nordenden og ned til Alna ved Bryn 

jernbanestasjon. Bekken er smal og med lite fall det første styk-
ket. I snøsmeltingen om våren og også på høsten kunne den ikke 
ta unna vannmengdene. Resultatet var store oversvømmelser, og 
Østensjøvannet kunne i slike perioder doble sitt areal. Dette førte 

De siste årene har det vært svært høy vannstand i Østensjøvannet under store deler av den mest 
kritiske hekkeperioden. Dette har særlig gått ut over hettemåkene som hekker på de lave øyene nord for 
Bølerbekkens utløp. Reirene er blitt oversvømt eller vasket bort. Nå foreligger en konsulentrapport som 
foreslår et nytt system for styring av vannstanden. Dette systemet vil gjøre det mulig å ”programmere” 
inn ønsket vannstand gjennom året. Er det fortsatt håp for hettemåkene og andre vannfugler som de siste 
årene har fått hekkingen helt eller delvis spolert?  

NYTT VANNREGiME i ØSTENSJØVANNET?  
hÅp for hettemÅkene? 

Slik ønsker vi å se Østensjøvannet uten oversvømmelser i hekketiden. Bildet er tatt 11. oktober 2010.
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til store belastninger på boliger og veier i området. Østensjøveien 
var ubrukelig i disse periodene, i alle fall inntil veibroen i sør-
enden av vannet ble bygget.

I 1966 ble det derfor sprengt ut et nytt utløp i fjellet i nordvest. 
Herfra går vannet i tunnel til det møter det gamle utløpet der 
hvor Brynsenteret ligger i dag, og videre går vannet i den gamle 
kulverten ned til Alna. Dette kunstige utløpet består av to ele-
menter. Det første er et overløp (åpning) hvor vannet renner fritt 
gjennom så snart det når opp til terskelen. Åpningen har begrenset 
kapasitet, den er ganske smal og dessuten er den utstyrt med et 
jerngitter som skal hindre at ”folk og fe” skal kunne forsvinne inn 
i tunnelen og ikke dukke opp igjen før de tømmes ut i Alna. Over-
løpet kan følgelig ikke ta unna de store toppene, og ved utløpet 
er det derfor installert en hevert. Denne heverten, populært kalt 
”Slurpen”, har enorm kapasitet: 2-4 m3/sekund. Legger vi 3 m3/s 
til grunn betyr det ca 11 000 m3/time. Østensjøvannets areal er ca 
0,33 km2. Det betyr at Slurpen teoretisk kan senke vannstanden 
med mer enn 3 cm i timen.

Det skjedde mer på 60-tallet. Rundt selve vannet og Bogerud- 
myra ble det gravd kanaler. Dette ble gjort for å gi fuglene et 
fristed, men samtidig har kanaliseringen ført til økt erosjon både 

på øyer og bredder. Turveien rundt vannet ble også anlagt på 
denne tiden, mange steder helt ned til vannkanten. Dette medfører 
slitasje og erosjon. 

vannstand de siste 3-4 årene
Heverten ved utløpet har som nevnt stor kapasitet. Den er kon-
struert slik at når vannstanden når et visst nivå slår den inn og 
”jobber” til vannstanden er tilbake til normalnivå. 

Fra omtrent 2006-2007 kom det signaler om at den ikke lenger 
fungerte som den skulle. Vannet kunne stå høyt uten at den ka-
rakteristiske brummingen fra Slurpen var å høre. Østensjøvan-
nets Venner tok saken opp med Vann- og Avløpsetaten (VAV), 
som på sin side ikke kunne registrere noe unormalt. I 2008 startet 
derfor Østensjøvannets Venner sine egne private målinger. 2008 
ble et dårlig år for hekkefuglene ved vannet, hekkeøyene sto un-
der vann mye av våren. Våre registreringer viste at vannstanden 
fra midten av april til midten av mai lå 15-20 cm over terskelnivå 
og dette uten at heverten fungerte overhodet gjennom denne pe-
rioden. I 2009 surret og gikk derimot Slurpen gjennom hele april, 
uavhengig av om vannstanden var høy eller lav. Da vannstanden 
plutselig steg til de store høyder rundt 17. mai tok den imidlertid 
ferie og resultatet var på nytt oversvømte øyer.

”Påskeøya” er om høsten en yndet hvileplass for skarvene. For hettemåkene er det i hekketiden liten plass for reirbygging.
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De stadige oversvømmelsene gjorde at Østensjøvannets 
Venner etter hvert fikk mer gehør hos aktuelle kommunale etater. 
Før sommeren 2010 ble det i samråd med VAV og Friluftsetaten 
(FRI) besluttet å forsøke et par ”nødløsninger”. Vannstrømmen 
gjennom Østensjøbekken ble øket, og vannoverføringen fra 
Nøklevann til Bogerudmyra ble stoppet i den mest kritiske 
perioden. Muligens hjalp dette noe, situasjonen har i alle fall vært 
litt bedre i år. Noen langsiktig løsning er det imidlertid ikke, vi vil 
fortsatt være prisgitt naturens luner. 

Norconsult
I 2008 ble ansvaret for regulering av vannstanden i Østensjø- 
vannet overført fra VAV til Friluftsetaten. I den forbindelse ba 
Friluftsetaten Norconsult om å lage en rapport som beskriver 
dagens problemer og presentere et forslag til et framtidig vann-
regime. Dette dreier seg ikke kun om forholdene for hekkefugle-
ne, men om en forsvarlig økologisk forvaltning i videste forstand.

Rapporten fra Norconsult kom nå i 2010. Tittelen på rapporten 
er Østensjøvannet. Anbefalte tiltak for bedring av vannregimet.  
Norconsult har gått grundig til verks. De har vurdert nedbørs-
felt, tilførselsbekker, vanntilførsel, vannstand, sesongvariasjoner, 

avløpskapasitet og mye mere. Dataene har de benyttet i hva de 
kaller en ”rutingmodell” som beregner vannbalansen i Østen-
sjø-vannet ved ulike tilløps og avløpsforhold. Jeg vil ikke her gå 
nærmere inn på denne modelleringen - dette er kompliserte 
saker for ikke-eksperter - men nøye meg med å gjengi noen ho-
ved-konklusjoner og anbefalinger.

avløpsmekanisme
Norconsult gir Østensjøvannets Venner rett i at hevertens funk-
sjon ikke er pålitelig og anbefaler denne fjernet. I stedet bør det 
installeres en luke. Denne luken utstyres med automatisk styring 
som kobles mot vannstanden i vannet. Det vil si at om måleut-
styret registrerer at vannstanden stiger over ønsket nivå, vil luken 
automatisk åpnes mer og slippe mer vann ut. En slik automatisk 
styrt luke vil også tillate at det velges forskjellig vannstand til for-
skjellige årstider. Østensjøvannets Venner støtter sterkt opp under 
dette forslaget. En slik luke vil gi oss et verktøy som kan utnyttes 
planmessig i en bedre forvaltning av naturkvalitetene ved vannet.  

vannregime
Hva slags vannregime anbefaler så rapporten fra Norconsult? For 
å ta hekkefuglene først. Her anbefaler rapporten en kontrollert 

Stemning ved Bølerbekken utløp. Den ytterste øya, kalt ”Påskeøya”, har sunket betraktelig i løpet av de senere år. Øya var en yndet hekkeplass for hettemåker, 
men har nå plass til kun noen få par i hekketiden. Bildet fra 17. oktober 2010.
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TEkST Liv SoMMer HoLMeN
FOTO PauL FeKjær, HaNNe KaMiLLa KveiM 
oG LeiF-DaN BirKeMoe

Østensjødagen, - dagen da små og store støttespillere samles til 
aktiviteter og underholdning, ble også i år arrangert på Bakkehavn. 
Det er fantastisk å oppleve det yrende folkelivet. Like morsomt 
hvert år å se hvordan de tradisjonelle aktivitetene utfordrer og 
engasjerer. Tradisjon skaper forventning og glede. kaster jeg 
hesteskoen litt lengre dette året tro? Er jeg litt modigere ved 
sanseboksene? Ja, for det er veldig skummelt å putte armen inn i 
en mørk boks for å finne ut hva som skjuler seg der inne! 

I alle fall, etter at Amund kveim hadde ønsket velkommen og 
overlatt styringen til konferansier Per Amble, var aktivitetsnivået 
høyt, svært høyt. Bare et skikkelig regnskyll dempet for en stund 
aktivitetene. Aldri sto folk tettere under våre telt. Noen valgte å gå 
hjem, men de fleste ble. 22 pinner med pinnebrød var i bruk så 
snart grillen igjen var klar, og folk kunne glede seg over leikarrin-
gens dans og Hilde Heltbergs vakre og inspirerende sang.

ØSTENSJØDAGEN 2010  
tradisjonelle 
aktiviteter engasjerer

Det stekes pinnebrød med stor innlevelse. “Det er dette vi har gledet oss til” lød unisont fra bakerne. Fra venstre Thomas Friis, Emil Friis, Hanna Englund 
og Kristine Walbye. Bak og helt til høyre Liv Sommer Holmen som hadde oppsynet med bakingen.

Aud Stensrud har kontroll på de nystekte vaflene.

Sanggruppen Ocotopus underholdt med frisk sang.
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Astrid Paulsen steker vafler i egen krok.

Hans Englund styrer sanseboksene med øvet hånd. Oddvar Amundsen (fra v.) og Tore Nesbakken gjør hva de kan for å selge 
akvareller fra distriktets gamle gårder.

Da regnet kom var det bare å finne seg et tørt sted.

Østensjø husflidsforening stilte opp med sine varer og ferdigheter.
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Akvarium med bunndyr brakt opp fra Østensjøvannet fascinerte de unge.

To hester trekker lasset opp bakken til Bakkehavn.Leikarringen Symra underholdt og svingte seg friskt på tunet.

Riding er populært. Britt Grimnes stilte med sine islandshester.

Hilde Heltberg underholdt med sin vakre og inspirerende sang. Hilde Heltberg ble overrakt blomster for sin vakre sang.
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står  igjen som tørrgadd**. Det er også en del skadete og halvdøde 
almetrær som er angrepet av almesyken. Pr. 2003 ble en fjerdedel 
vurdert som unormalt lite vitale (tørre greiner, tørr topp) og synlig 
angrepet av almesyken. Det er imidlertid usikkert om almesyken 
har påvirket nevneverdig det skogsbildet vi ser i dag. Bestanden 
har klare gammelskogtrekk, og hele skogen er til dels i opplønings- 
fase med læger av alle treslag (alm, ask, lind, osp, furu, m.v.). 
Undervegetasjonen er rik med mye vårkål langs bekken, innslag 
av bl.a. storklokke, rød jonsokblom og en rekke edelløvskogsarter 
som krattfiol, gullstjerne, firblad, trollbær, nyresoleie, maurarve. 
Det er også registrert en liten forekomst av blåveis her (eneste i 
Østensjøvann-området). klaus Høiland inventerte Almedalen i 
1991 og 51 plantearter ble påvist (Høiland 1991).

Sopp, lav og moser
De mange, grove almelægerene i ulike nedbrytningsstadier har en 
artsrik og meget spesiell flora av vedboende sopper. Her opptrer 
bl.a. den uvanlige, overveiende almetilknyttede arten skrukkeøre 

(Auricularia mesenterica) i massebestand (trolig største fore-
komst på Østlandet). ”Skarlagenskjermsopp” (Plúteus auranti-
orugósus), ny art for Norge, ble funnet her i 2002 (Gulden 2002, 
Sothøna nr. 25 2003). Arten er sjelden internasjonalt og rødlistet 
i en rekke land (Gulden 2002). Videre er registrert den sjeldne 
punktfotskjermsopp (Plùteus podospileus) som bare er påvist 4 
ganger tidligere i Norge. Begge disse vil bli foreslått inkludert på 
rødlista ved revisjon av denne. To allerede rødlistede arter er også 
funnet her; vedtraktsopp (Clitocybe lignatilis – R) med mindre 
enn 20 funn i Norge, og seig østerssopp (Pleurotus dryinus - DC).

Den uvanlige lavarten Teletrema lepadicum er påvist her. I bekken 
forekommer den kravfulle arten kjølelvemose (Fontinalis antpy-
retica).

virvelløse dyr
Insektsfaunaen er registrert med vindusfeller og lysfeller 1997-98. 
Det ble da registrert en stor artsrikdom, en rekke regionalt 

Lokaliteten utgjøres av en velutviklet, rik edelløvskog (almeskog) med et usedvanlig gammelskogspreg. Flere meget grove almetrær (60-80 cm i diameter) 
har vært styvet (lauvet). Disse har nå stort sett gått overende, eller står igjen som tørrgadd, dvs. tre med brukket topp og uttørket stamme.
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Almedalen er en U-formet ravinedal med bratte leirskråninger og Ulsrudbekken i bunnen.

Gårdsdammen som ble anlagt av Haakon Tveter på 1920-tallet og som ble restaurert på 1990-tallet. Den sees fra Østensjøveien. 
I bildets øvre kant skimtes driftsbygningen på Nordre Østensjø .
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Hva fuglene liker
Hva har du satset på av planter gjennom årene? -Det vil alltid 
være en avveining hva som kan dyrkes i et område med mye fugl. 
Det har variert med planteartene havre, bygg og timotei/gressfrø. 
En gang i blant har det vært ryps, en oljeplante som blir brukt 
til å lage soyaolje eller biodiesel. Jordstykkene har noe varierende 
kvalitet slik at rypsen ikke stod like bra alle steder. ”Fienden” var 
spurven (grønnfink) som ødela belgen på aksene slik at frøene 
falt ned på bakken. Et år tilkalte jeg viltnemda for å se på saken 
uten at det førte til noe. ”Fagfolkene” fra viltmyndighetene er lite 
flinke til å forstå problemet for en bonde. Hvete, med såing om 
høsten, har jeg aldri satset på – grunnen er fuglene. 

Men det må da være noe som ikke fuglene liker?
 - Havre er det eneste som er motstandsdyktig mot soppsyk-
dommer og fugl. Kanadagjess, hvitkinngås og grågås passer på 
når kornet blir modent og de tar for seg av matfatet. De er meget 
flinke til å forstå når maten er ferdig.

ikke gå i matfatet!
Det er jo stor trafikk rundt Østensjøvannet, er det noen som 
tråkker i matfatet?
 - Jeg har enkelte år merket meg et par stier i åkeren. Det 
gjorde egentlig ikke så mye, men det er et prinsipp ikke å gå i 
matfatet!

Jordene på Østensjø gård har fra midt på 1970-tallet vært holdt i hevd av Harald Killingmo fra Aurskog. 
Som forpakter har han pløyd, sådd, gjødslet og høstet i 30-35 år. Hans forhold til Østensjøvannet har i 
disse år vært preget av at det skal være mulig å drive jordbruk i nærheten av en innsjø med mange fugler 
som gjerne vil ha sin del av matfatet.

mitt ØstensjØvann

MATfATET på ØSTENSJØ GåRD 
Harald Killingmo fra Aurskog er forpakter på Østensjø gård og synes å være fornøyd med årets slåttonn.
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Har du opplevet at noen har lagt vanskeligheter i veien for ditt 
arbeid, du er jo midt i Oslos byggesone?
 - En gang ble jeg stoppet av politiet da jeg harvet mellom 
kl. 23 – 05 om morgenen fordi jeg ikke hadde søkt dispensasjon. 
Men feie Østensjøveien om natten var Ok, til det blir det gitt 
dispensasjon!

Hva betyr det at Østensjø gård er vernet?
I 2000 ble jordene på Østensjø vernet etter kulturminneloven, har 
det noe å si for ditt arbeid?
 - Ikke annet enn at det er interessant å bidra med jordbruk på 
et vernet område. Men jeg er svært oppmerksom på hva som er 
lov og ikke lov med jordstykkene. 

Gjengroing
killingmo er opptatt av gjengroingen. kantvegetasjonen er en 
plage, den må kuttes for ikke å bre seg innover åkeren. Løvtrærne 
blir stadig høyere, noe som på visse tider av døgnet/året kaster 
skygge på åkeren. Dessuten er det vanskelig å komme fram på 
turveien pga grenene som nå brer seg utover. Dette burde kuttes 
av Friluftsetaten, var killingmos mening som for øvrig er enig i at 
noe er gjort de senere år.

Drepte minst 1000 rotter
Mens vi står og prater løper det en mus forskremt forbi. Hva 
med jordrotter?
 - I åkeren er det enkelte år masse jordrotter som blir kuttet 
opp under harving. – For noen år siden må jeg ha drept minst 
tusen rotter, kommenterte killingmo. 

Sommer- og høstslått
Vi står midt i åkeren på den siste dagen i september 2010 og 
betrakter maskinparken som gjør slåttonna for annen gang i år.
 - Første gang fant sted ved St. Hans-tider, forteller Harald 
killingmo. Nå var to enheter i gang på jordet med å presse gresset 
sammen for etterpå å plastre rundballene. Det gikk fort unna – 
på fire til fem timer regnet killingmo med at jobben var gjort på 
det 150 mål store arealet. Hver balle veier 250-300 kg, avhengig 
av vanninnholdet. Det gikk på løpende bånd, men så var maski-
nene de mest moderne. De nærmest spiste seg fremover. -Det er 
viktig at ballene blir plastret raskest mulig etter at de er buntet. 
Om sommeren bør det skje i løpet av 10 minutter, nå på høsten 
innen 30 minutter, forklarte killingmo. Dette for at varmen ikke 
skal starte gjæringsprosessen for tidlig. 

Det er også viktig ikke å frakte rundballene unødig, de kan lett bli 
skadet. Nå er det slik at i Nord-Norge var det mye regn i sommer 
og i sør var det tørt. Slik sett er det gunstig å lagre ballene her på 
gården enten de skal sendes til nord eller sør.

Dekkgress er påbudt
Som undervegetasjon på åkeren er det dekkgress. Det er påbudt å 
så til med slikt gress for å holde på jordsmonnet. De neste fire til 
fem år vil jeg kun satse på gressproduksjon derfor er dekkgresset 
allerede på plass – harving er ikke nødvendig. Etter det vil jeg nok 
gi meg – gården hjemme i Aurskog er allerede overtatt av neste 
generasjon.

Harald killingmo har forpakteravtale fra år til år med Tore 
Solbakken, eieren av Østensjø gård.

 

Plastringsmaskinen på jordet ned mot Østensjøvannet.

Buntingsmaskinen komprimerer gresset som kommer ut i ferdige bunter 
klart for plastring.

Denne maskinen samler gresset i renner, klart for bunting i baller.
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Selvbetjeningsutstyr for inn- og utlån
Det var nettopp det nye interiøret og tilpasningen til det nye elek-
troniske inn- og utlånssystemet biblioteket gjerne ville presentere. 
Bedre trivsel og mer automatikk er kanskje ikke like lett å forene, 
men førsteinntrykket var udelt positivt. - Omleggingsprosessen 
har pågått fra sent på høsten 2008, fortsatte Heidi og underslo 
ikke at det setter store krav til planlegging når lokalet skal tilpasses 
en tid med elektronisk selvbetjeningsutstyr for inn- og utlevering 
av bøker.

entusiasme ut i bydelen
Arkitekt Inge Hareide, tidligere ansatt hos Sverre Fehn, fikk for-
nyingsoppdraget, og fremmet en løsning som kulturetaten og 
Deichmanske bibliotek kan være svært fornøyde med og ikke 
minst, stolte av. I sin omtale av biblioteket mente Inge Hareide at 
lokalet ved denne rehabilitering var blitt hyggeligere og at kultur-
etaten i Oslo kommune gjennom disse endringene bringer entu-
siasme ut til folk i bydelen. Bøker, mente han, er en vakker ting, 
men de må kommunisere. 

varme og glød inn i bygget
Mange mener at betong er grått og trist. Det tar tid før dette 
bygningselementet blir anerkjent. Det er derfor viktig å få ro, 
varme og glød inn i bygget. Det er gjort ved bruk av kontrastene 
mellom kvistfri furu, glass og betong. Jeg har ikke valgt gulvbeleg-
get, men bestemt fargene. Folk i alle aldre og alle kulturer skal inn 
i bygget, og de skal trives her, var Hareides målsetting. 

ryddegutt
-Med alt det som har blitt bragt inn i lokalet i løpet av 40 år måtte 
jeg nok også være ryddegutt, var Hareides litt humoristiske 
beskrivelse av oppgaven. 

Samspill mellom arkitekt og betjening
Inge Hareide tegnet også de nye bordene for betjeningen som 
ble plassert slik at de gir godt utsyn over lokalet, spesielt mot det 
nye utstyret for inn- og utlevering av bøker. Men hvordan kom 
man på ideen for plasseringen? Utfordring var å finne frem til den 
mest gunstige plassering av selvbetjeningsutstyret i et lokale som i 
utgangspunktet ikke var beregnet på slike innretninger. Betjenin-
gen fikk tidlig ideen til at her måtte man kunne benytte betong-
søylene som Sverre Fehn la inn midt i lokalet. Inge Hareide var 
enig og utformet plasseringen av selvbetjeningsutstyret mellom 
de fire betongsøylene. Dermed ble utstyret integrert i lokalet som 
i et eget rom, men likevel åpent.

inngangsdørene – de må bli mer innbydende
-Inngangspartiet skal ønske kundene velkommen. Dørene inn til 
biblioteket er langt fra den stand man kan ønske seg, kommenterte 
arkitekten - de må få en mer innbydende utforming, men det er 
som alt annet en budsjettsak. 

-Alle har vi et forhold til Sverre Fehn (1924-2009), begynte biblioteksjef Heidi Stene på Deichmanske 
bibliotek på Bøler, da hun ønsket velkommen til pressevisningen 27. september. Når biblioteket skal fornyes 
er det derfor en stor utfordring å gjøre dette i den opprinnelige ånd og vise respekt for de former 
og materialer som ble valgt av Fehn da han i 1970 tegnet biblioteket, var Heidi Stenes budskap.

BØlER BiBliOTEK 
 – varme og glØd til nytt interiØr 

Arkitekt Inge Hareide forklarer plasseringen av selvbetjeningsutstyret 
mellom de fire betongsøylene.
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På Åsland er det plass til 50.000 m³ snø, kun 10 prosent av Oslos 
behov på en snørik vinter. Deponiet ligger langt vekk fra byen 
og fører til mye kjøring med store lastebiler. Snøen fra vinteren 
2009-2010 er ikke smeltet nå rett før sesongens nye snøtilførsler. 

Gammel snø fra vei og gate er vanligvis forurenset og må behand-
les deretter. I indre by må snøen fjernes, mens den i ytre by ofte 
bare skyves eller freses til side. Selv om vi ser store hauger på til 
dels omdiskuterte plasser, kan det ikke sammenlignes med situa-
sjonen for en del år siden. Da ble snøen dumpet nær sagt hvor 
som helst uten tanke på forurensning. Nå er reaksjonene mange, 
ingen vil ha snødeponi utenfor sin dør.

En mulighet som kommunen nå vurderer er snøsmelting ved 
hjelp av sjøvann. Dersom en slik løsning blir gjennomført vil vi 
trolig ha løst mye av deponiproblemene i Oslo. Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus ga i høst Oslo kommune tillatelse til å forsøke 
denne metode. kommunen melder at anbud vil bli innhentet 
med det første. Prøvene som ble gjennomført sist vinter var me-
get oppmuntrende. Går alt etter planen vil vi trolig ha en løsning 
for vintersesongen 2011/2012. Om Oslo kan greie seg helt uten 
deponi er en annen sak.

Snødeponier i Oslo er mangelvare. Kun ett deponi er godkjent i Oslo, 
nemlig på Åsland ved E6 like etter passering av Klemetsrud.

ET GlEMT SNØDEpONi VED VADEDAMMEN 

Der Vadedammen nå ligger ble det tidligere dumpet store mengder 
snø fra veiene i området. Det førte til forurenset jord og et 
spekter av tungmetaller ble registrert når snøen smeltet. Nå er det 
heldigvis historie, men det skader ikke å minne om tidligere 
tiders uvettige deponier.

Snødeponi i området ved Vadedammen i februar 1975. Store mengder
forurenset snø ble dumpet her med den følge at tungmetaller seg ned i jorden. 
Intet godt naboskap for Østensjøvannet.

MilJØSViN på fERDE 

I skråningen ned mot bekken lå det opprevne plastsekker.

AV LeiF-DaN BirKeMoe

Mandag 4. september varslet naboer i Granhekkveien om at 
det i løpet av natten var dumpet flere plastsekker med søppel i 
Østensjøbekken, ca. 75 meter sør for Harry Fetts vei. Frilufts-
etaten ble underrettet slik at entreprenøren som holder oppsyn 
kunne varsles. En befaring av stedet dagen etter viste et stygt syn. 
I skråningen ned mot bekken lå det all slags avfall strødd utover 
fra opprevne plastsekker, i bekken fløt det flere store sorte sekker 
som hadde hektet seg fast i greiner og steiner. En rotte – trolig 
vannrotte - var i ferd med å forsyne seg av innholdet. Det er lenge 
siden noe tilsvarende er sett i Østensjøområdet. Man kan bare 
lure på hva som kan få folk til grise til på en slik måte. La oss håpe 
at dette ikke gjentar seg.
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