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––  HHvvoorrddaann  bblliirr  mmoorrssddaa--
ggeenn  ffeeiirreett??  

Heidi Grasle, (Askim):
–- Jeg ønsker meg ingenting,
egentlig. Men datteren min
kommer gjerne både med
kake og blomster.
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Giovanna Aalmo (Spro).
Opprinnelig fra Firenze,
Italia:
– Morsdag nå søndag først-
kommende? I Italia feirer vi
denne dagen 19. mai. Da
vanker det gaver til moren –
gjerne roser. Farsdagen i
mars,  Sankt Josefs fest, feires
enda mer i hjemlandet mitt. 

UKEVÆRET

DEBATT FIRE I FARTA

wwwwww..aaaassaavviiss..nnoo

Grethe Jenssen, (Vinterbro):
– Jeg pleier å få blomster. Det
er fint, siden jeg har alt. Da
barna var små, fikk jeg teg-
ninger og ting de hadde la-
get. Baksten er det gjerne
mor som står for. I år er det jo
fastelavnssøndag samtidig.

Marianne Røed er varaordfører
og gruppeleder i Ås Senterparti.
I Ås avis 4. februar  gikk hun
hardt ut mot nedbygging av dyr-
ket jord, både generelt og spesi-
elt ved Ås  tettsted. Overskriften
var i overkant av det rimelige,
men er kanskje ment som  pro-
vokasjon? Mange snakker om fi-
nanskrise, noen snakker om kli-
makrise, og noen få snakker om
matkrise. Mye av snakket er dra-
matisering; for det egentlige ver-
densproblemet er  fattigdom: 
Det mangler ikke mat i verden;

men mange mangler penger å
kjøpe mat  for! Dette skyldes dels
at store arealer nå brukes til pro-
duksjon av energivekster i  ste-
det for matvekster, så prisene på
mais og ris har steget mye. Dette
skyldes også  at urbaniseringen
går raskere enn industrialise-
ringen, så stadig flere lever i fat-
tigdom  og elendighet. Særlig i
enorme slumområder omkring
store byer i utviklingsland.
Det er rimelig å anta at de area-

lene som er best egnet for jord-
bruk er i bruk, eller er  nedbygd.
På arealene som er i bruk kan
avlingene økes med bedre gjøds-
ling og/eller  mer vanning. Begge
deler krever energi, så med sti-
gende energipriser er det ikke
sikkert at slik avlingsøkning blir
lønnsom. Det finnes utvilsomt
enorme arealer som  kan dyrkes
opp; men storparten av de ligger
nok i områder med enten for lite
eller  for mye nedbør, så oppdyr-
king vil kreve enten enorme
vannforsyningsanlegg eller  eks-
tra mye gjødsling. Dermed vil
produksjonen bli noe dyrere der
enn på arealene  som er i bruk
nå. Dyrket jord er altså ikke uer-

stattelig; men jorda den kan er-
stattes  med er mindre egnet, så
matproduksjon der vil antakelig
bli relativt dyr.
Noen norske politikere bruker

energihensyn som argument for
å hope opp  bebyggelse innen
gangavstand fra togstasjoner
som Ås, uansett verdiene av are-
alene som dyrket jord og kultur-
landskap. Ut fra slik vurdering
burde hele Dyster gård, hele
Moerjordet og stort jorde vest
for Åsgård/Ekornskogen vært
nedbygd! Undertegnede  mener
at dette er en relativt dyr måte å
spare energi på, som vi bør vente
med til  flere andre muligheter er
vurdert.  
Bevaring av dyrket jord er en

beslutning som kan gjøres om
når som helst, hvis  arealet virke-
lig må brukes til et annet formål.
Nedbygging kan neppe gjøres
om, når  anleggsmaskiner har
gjort sitt. I et tettsted som Ås er
det viktig å ikke bruke opp  area-
ler som de nevnte jordene, i til-
felle det blir behov for sentral
tomt til viktig nytt  formål: I na-
bokommunen Frogn ble et stort
og sentralt jordbruksareal lagt ut
til  golfbane, så videregående
skole måtte senere bygges så
langt nord i skogen at  elever fra
Drøbak bruker buss dit.  
En ny hjemmel i jordloven er

neppe det beste tiltaket for å be-
vare dyrket jord. En  annen mu-
lighet er å opprette et jordfond,
med store innbetalinger når dyr-
ket jord  bygges ned, og utbeta-
linger når ny jord dyrkes opp.
Det bør dyrkes opp minst to

dekar ny jord, for hvert dekar
som bygges ned!    

Jo Heringstad, Ås

Deusa Jespersen, Vinterbro.
(Opprinnelig fra Brazil):
– Dagen begynner med at jeg
får gaver og blomster på
senga. Seinere spiser vi mid-
dag ute. I Brasil feires morsda-
gen i august. Da er som regel
hele storfamilien; onkler, tan-
ter og søskenbarn, samlet hos
den eldste moren i familien.

ÅS I GAMLE DAGER

Å stjele mat?

MARIANNE RØED, VARAORDFØRER OG GRUPPELEDER I ÅS
SENTERPARTI argumenterte forrige uke mot nedbygging av dyr-
ket jord i Ås kommune. Nå får hun svar på innlegget.

UTLÅNT FRA ÅS KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV, 0214-026-0001, 1939, FOTOGRAF: FRU HUNNES.

Bildet viser elevene på et vevkurs for viderekommende, etterjulsvinteren 1939. Kurset ble avholdt på Ås menighetshus i regi av Ås Hus-
flidsnemnd, og læreren var frk. Ragnhild Austen. Ås Husflidsnemnd ble stiftet som et samarbeidsprosjekt mellom Ås Husmorlag og Ås
Bondekvinnelag i 1937. Husflidsnemnda eksisterte helt til 2003, da hadde det allerede siden 1996 vært et eget husflidslag i kommunen.
På bildet ser vi: Signe Aschjem, Marit Langballe, Gerd Østenstad, Gerd Frogner, Reidun Langerud, Inga Gundersen, Åse Johnsen, Lilla
Moen, Gulborg Jensen, Hjørdis Bråthe, Grethe Olsen, Eva Grøstad og Borghild Groth.


