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Leder:

Vernesaken og
Os lo  kommune

I forrige bystyreperiode ble det etter yedtak i bystyret i 1989 og
bygningsrddet i realiteten tverrpolitisk enighet om d gd innfoi Otlo
ko mmune s s kj o t s e I s pl an fo r' o s t e nsj o o m r d d ei, s o m n a tute s e rvat o g
I ands kap sv e rnontrdde. D a by gn i ngs rdde t forkas t e t ki rkev e rge ns fo rs I a g
til gravlund ved Abildss, uttalte de at "Bygningsrddet har lagt t,ekt pd
Fylkesmannens og Rilaantikvarets begrunnelse for vern av nasjonale
og regionale verdier, og oppfordrer statlige myndigheter til d avklare
omrddetrs verneverdi etter eget lotverk."

Dette arbeidet driver nd Riksantihtaren med.

Pd denne bakgrunn er alle utspill rundt Abildso g&rd siste dr
merkverdige. GolJbanesaken og gravlundsaken har fort til stort
arbeidspress pa Ostensjovannets Vennei: Enstemmig vedtak i bystyret '

i forbindelse med "Grontplanenfor Oslo" angdende Ostensjoomrhdet
og byrdd Terje Kalheims uttalelse i Aftenposten 21.april burde gi en
klar indikasjon pd at gravlund ved Abildso/Etenteien blir tatt ut a\)
" Kontnnt n e de lpl anen fo r gravl un ds a re aI e r ".

W skal folge godt med.

Skjotsel av
Ostensjovannet

Kantene rundt Ostensjottqnnet er utsatt for kra.ftig erosjon.
De skriker etter skjotsel.

60-tallets parkifisering med plen ned til vannspeilet fiernet vegetasjon
som holdt pd jordsntonnet. Beitende gjess bidrar tit d ske problemene
fordi de snau,spiser kantene slik at eventuell ny vegetasjon ikke far
fotfeste.

Terskelen ntel lom Ostensjottannet og Bogerudnryra forful I er.

La oss hdpe at rette instans tar signalene al.yorlig i tide.

Finn



Vi avstutter her vdr artikkelserie om Abelso gdrd i sitat fra Selskabet for
Osto Byes Vels fidsskrift, "St.Halvard" 7948.

ABELSO
Oppsummering: Abetsa er fArste gang nevnt skriftlig i "Den rAde bok"
- biskop Eysteins jordebok fra 1396. Christianias forst lege, dr. Peder

Alfsen bygstet gdrden i 1630. Trelasthandler Christen Brochmann kiapte
gdrden i ,1751. Midt i 1820-drene solgte Diderik Brochmann, Christens
sann, tit skipskaptein Trepka, som igjen solgte til Jargen Wetlesen.

Wetlesen startet landets andre landbruksskole pd Abelsa, og drev
skolen med hjelp av sannene Niels og Fredrik. Fredriks kone,
Minna, startet sd Europas farste husholdningsskole for piger.

Hun var norsk helt igjennom Minna
Wetlesen. selv om foreldrene hemres
var danskp. Hennes far var sjooffr-
ser Wilhelm Biilow. Under krigen
med England 1807 og 6rene utover
var han loytnant, ble tatt til fange og
fort til Englan{, hvor han var krigs-
fange. Pi en dranratisk mile kom
han inridlertid hjem igjen. Som loyt-
nanl hadde Biilorv det godt, slik sorn
offiserene brukte i ha det, og han

norsk hun. Hun var si glad i landet
sitt; men det var jo ikke noen vei
utenom, hun mitte bli med moren.
Oyensl,nlig stod det ikke si srerlig
striLlende til for dem okonomisk, for
i Ksbenhavn mitte Minna hjelpe til
med skonomien ved finere hindar-
beid. Og lynende flink var hun, den
rene kunstner: men det var ikke me-
get 5 tjene piL det, si da noen fortalte
henne at det var mer lonnende i sy
regimentskjorter, reiste den tapre
unge piken til de militere rnyrdighe-

fikk ogsi hove til itjene litt. Mamr-
skapene derimot hadde det slett ikke Minna lI/etlesen

noe srerlig bra. Blant fangene var en gammel bits-
marul som var taus og lukket. Han var ogsi fange.
Biilow stakk til han, en rull tobakk en dag, b6tsmannen
tok den og sa ingen ting. Btilow fortsatte i gi ham
tobakk. Fn dag kom det beskjed om at mannskapet
kunne fb reise hjem. Bare offtserene skulle bli igien.
Like for de skulle forlate skipet, korn bitsmannetr im
i Biilorvs kahyt. "B1tt klarmed rneg og ga," sa han.
Brilorv ville ikke. "De har kone og bam som venter
Dem. Ingen venter pi meg. Fort, fort!" Si bl.ttet de
kler, og Biilow tenkte det skulle v&re en lett sak i
skaffebitsrnannen frinirhan selv komhjem. Et vamt
hindtrykk, et langt blikk. "Det var den tobakken, " sa
bitsmannen og skjov ham ut giennom doren.

Da Birlolv li for doden, snakket han om bitsmaruren.
"Jeg f4n! han, aldri igjen. Det har fulgt meg i halvhun-

dre ir. Ni skal j eg do, og j eg vet intet om ham som ofret
seg for meg,'"

Det laget seg slik at Brrlorv kom til i bosette seg i
Drammen, hvor han drev skipsrederi. Hans hustru var
ogsi fodt v. Biilorv. Her i Dramrnen ble si Alnette
Wilhelmine (Minna) v. Btilorv fodt den 18. januar

I 82 I . He r bodde hun til hun var I 3 ir gammel, da dode
hennes far, og morerl, som aldri hadde kunnet glemrne

Danmarks blidere landskap, besluttet i reise dit ned
igien og bosette seg der for godt. Men Minna var ni

ter for i ffi en jobb. Hun mitte lete lenge for hun traff
obersten, som hadde med det i glore. Her fortalte hun
hva hun hadde pi hjertet, men obersten tok den vakre
unge slteners piken under haken og sa: "Nei min pie,
De har et altfor kont ansigt til at sidde og sy
regimentsskjorter." Mirura ble livende redd over en
slik intimitet og styftet ut med en gang, ja sprang for
livet. Slik endte hennes forbindelse med det militrere.
Sivar det ingen annen rid enn i begpne med sommen
igjen.

Som nermt ville hun heller ikke utdanne stemnreu sin,
men noe var det som stadig lokket og drog. Det var
fsdelandet, Norge, og da det si viste seg en sjanse til
i komme tilbake dit, grep hun den med begge hender.
En guvernantepost var ledig, Minna sokte og fikk den
posten. Si var hun igjen i sitt kiare Norge, og her
motte hun eventyret i form av den unge Fredrik
Wetlesen. Hun ble hans store opplevelse. Det var
kjrerlighet ved forste blikk, i den grad, at som for nevnt
begpte det en ny tidsregrring for Fredrik Wetlesen fra
den dag Minna lovet i bli hans. Det ble bryllup, det ble
Abelso, og her fant fru Minna at hun var kommet i den

rette har.n.

Og det var et virke som li for hennes strilende e!'ner.
Forst landbruksskolen og si husmorskolen. Det ble
nok avtrengsel for iholde den oppe, men hungav seg



ikke fru Minna, hun kom seg igjennom, og hjemmet
hennes sluttet trofast opp om henne.

Hun s& hvor velsignelsesrik husholdningsskolen pi
Abelss var, og derfor var det siL naturlig at hun med sin
virketrang ogsi sokte i fb Stortinget til 6 opprette flere
slike skoler utover landet. Soren Jaabak var jo en
ntektig mann i den tiden, og undervisning og opplys-
ning li ham varmt pi hjertet. Derfor skrev Minna
Wetlesen til ham om planene sine. Hva svarte si
Jaabrek pi fruen til Abelsos erbodige og varme
foresporsel? Jo, skrev han, fruen forer en glimrende
penn, men tiden er enni ikke inne til at det kan glores
noe for vire kvinner!

En skulle tro at skolen hennes og den store girden var
mer enn nok for hemre. men nei da. I de irene var det
stor interesse for hindarbeidet i Aker, og her var fru
Wetlesen rned liv og sjel. Hun stiftet "Forening til
hjelp og stotte for den oppvoksende ungdom", hvor en
lrrte spinning, veving og det som stod serlig hoy't
dengang - strifletting. Undervisningen kom i gang for
skolebama, fru Wetlesen var selvsagt rned i konriteen,
og i 1871 ble den forste utstillingen fra alle arbeids-
skoler i Aker holdt. Det var bide for i vekke interesse
og for i ffi ensartet undervisning. Den si bra nok ut pi
overflaten denne undervisningen, men den var noe
nytt, og all begynnelse er jo vanskelig. Det fikk ogsi
de som hadde med hindarbeidsundervisningen, er-
fare. "Til alle andre vansker," forteller Evje i Akers
historie, "kom den at foreldrene mange ganger ikke
ville la bama gi. Si la fru Wetlesen i vei, gikk h.lem til
de gjenstridige og snakket med dem cnkeltvis. Ingcn
kume sti seg mot hemres talegaver, herures begeist-
ring og tro pi arbeidets velsignelse. De gav seg ovcr,
og bama korn pi skolen. Det var ikke bare i sin egen
krets hun tok seg av det pA det vis. Hvor som helst
hemes hjelp ble pikalt, motte hun fram. Da en begyrte
med de irlige utstillinger omkring skolene, motte det
alltid mange opp. Fru Wetlesen ogsi. Den hellige ild
som brant i heme, forplantet seg til alle som kom
innenfor hennes tryllekrets. Lofte kvinnens arbeid og
kvinnen selv pi et hoyere stadie, adle arbeidet. skape
orden, renslighet og skjomhet i smihjenllene i Aker
og videre utover det hele land - det var mil Minna
Wetlesen hadde stilt seg."

Men det var da ikke bare slit - hun fikk da ogsi
piskjonnelse. I 1882 ble fm Minna Wetlesen hcdrct
med Selskapet forNorges Vels store solvmedalic som
en erkjermelse for hennes banebrytende arbcid.

Skolen dode heller ikke mcd henne, da hcnncs time slo
- den ble fortsatt, ja til og r-ned utvidct pi Berger i
Asker av hennes datter Frcdrikke og hennes svigcr-
sonn, Halvard Torgersen. Hun bodde nemlig der pi
sine gamle dager. Og her lukket hun ogsd sirre oyne den
14.  mars  1891.

Hun sskte ogsi i rekke en videre krets enn den som
sskte Abelso. Derfor skrev hun i de fi ledige stundene
hun hadde. Her er det som hun har gitt ut:

Nogle Ord til unge, uerfarne Husmodre paa Landet.
Tilegnet elevene fra Abelso, Kra. 1871. 8.-23 s.
Anonymt. A',trykk uten titelblad av Folkevennen XX,
s . 3 6 2 - 8 3 .

Husholdningsbog for unge Husmodre i By og Bygd.
Af MinnaWetlesen. Chra. 1891. 8. I  portr .  X s. ,  215
s. Kom i tre opplag. Oversatt til svensk.

I Husmoderen 1887, s. 4-5, Om vore bondepigers
opdragelse og uddannelse. - 1890, side l3l-133 og
139-40: Nogle ord til unge husmodre. - For ovrig har
hun sA vel i dette blad som i Almuevennen og Norsk
Landmandsblad 1884 skrevet forskjellige artikler orn
husstell, hindgleming m.m., oftest undermerket M.W.

Si var da denne ildsjel borte. Det kom varme nlinne-
artikler om heme i avisene. De var ikke si larrge og
ikke med si godt utstyr som ni, nir et stort menneske
dor; men de ytet hennes arbeid full honnor. Det kom
ogsi mimedikt til herures rere.

Sogneprest Ole Moe, den store skolentamren i Aker,
han visste hvilken irursats Mimra Wetlesen hadde
gjort, og derfor fikk han opprettet et lite legat til beste
for opplaring i hindarbeid, og det brrer hemres narm.
Men de vakreste minnemner er vel disse fi som Johan
Evte har ristet over henne i Akers historie. Der vil de
stii og lyse.

"MimraWetlesen dode I 89 I - skaperen av hindarbeids-
undervisningen i Aker - hun som reiste den forste
husholdningsskole i Europa - som gikk i hy'tter og hus,
snakket med smifolk og viste vei til lysere tider - som
holdt sin skole oppe om stottene falt fra - hun soru
ingen motstand kunne knekke - en ildsjel, et herlig
memreske, Akers storste kvinne gjennom hundre ir."

Ja, den gamle g6rden har hatt en rik historie, som
kuln,inerte med Wetleserr-farnilien. Den solgte eien-
dommen i 1890 til Karl Gustafson. Ni er den pi 400
mil, si det er frcrndeles en stor eiendom. Den n6vre-
rende eier Gustav Gustafson overtok girden etter sin
far i 1913. det er bygd meget i hans tid, siledes live i
1913, drengestue i  1937 og stal l  i  1938.

Men tross for at prosaen og den jevne hverdag siledes
iglen har holdt sin imtog pi Abclso, si hviler dct
likevel en eventvrets glans ovcr girdcn hcr hvor
fordum militere herrer og store forrctningsmenn lter-
sket, her hvor det rikeste memeskelige liv hadde sin
storste blomstring under Frcdrik, Nicls og sist, ruen
ikke minst- under Minna Wetlesen.

Karl Haugholt



wffi
Hengebjork Lavlandsbjork

Eika hsrer til bokefamilien. I Norge finnes to arter,
sommereik og vintereik. Den fsrst nermte er den
vanligste. Treet har grov stamme, buktet faerlappede
blad og hann- og h'unnblomster pi samme tre. Hann-
blomstene danner tynne, hengende rakler, hunn-
blomsterstanden er et aks eller en fiblomstret kvast
med en skil omkring hver enkelt blomst. Frukten er en
nott (se tegningen nedenfor). Ved modningen dekker
skilen bare den nedre delen av notten som til slutt
faller ut av skilen.

Ingen andre treslag i Norge kan mile seg med som,mer-
eik i tykkelse. De mest kjente eiketrrerne har alle et
stammetvernnil pi nrermere 3 m. De av dere som
ferdes rundt Ostensjovannet, har kanskje registrert
den flotte eika som stir i hjornet av haven til Ostensjo
gird. Hvor stort er stammetverrmilet pi den tror du?

Eik (sommereik)

Ascltoug Forlag hur
godkjent bntk av tegttingcr

Bladprofiler

fit t'i\4K NZ

l. Linjefomtet. 2. Lansettfornet. 3. Ovalt. 4. Eggfornet.
5. Nyrefomtet. 6. Hjertefonrct. 7. Pilfomtet. 8. Spydfomtet.
9. Hiindfliket. 10. Hdndlappet. I I. Fjerlappet. 12. Fjerfliket.
13. Ulikefinnet. 14. 7-koblet.

Veden hos de to eikeartene er hard og sterk. Virket
brukes til biter, mobler, parkettgulv, redskaper og til
brensel. Eikeved blir dessuten brukt til royking i
hermetikkindustrien. Barken inneholder meget garve-
syre og brukes til garving.

Edvard Munch har brukt eika som del av sitt bilde
HISTOzuEN. Bildet fremstiller den nTuntlige fortel-
ling fra slek til slekt. Bildet er en del av utsmykningen
i Aulaen pi Universitetet i Oslo. For ovrig horer eika
ogsi rned i den klassiske rnytologi.

Vi ser pa forskje l l ige t rar

Eika
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Komponisten, Willy Bjarne Eriksen er 41 dr, utdannet lege,
spiller gitar og fiolin. Han er svart glad i naturen. Sangen,
"Juvelen", ble til i forbindelse med Asftnsja skoles 75-drs

jubileum der elevene framforte musikkspillet
"Den bld glasskulen".

Juvenen
Tekst og musikk:

Willy Bjarne Eriksen

A* En Awt 11^ u7

1. Som skrinet har byen vir mange slags minner, fra krig ogfra fred og om glede og savn. I
2. Ogvar du en wale fra Afrikas kyster pi sok etter seng for de kommende smi. Her
3. Og var du en sommerfugl, pen og lettsindig, i vimsete jakt etter farger og pryd. Med
4. For skaperens have er fruktbar og frodig, men trenger sd. si.rt til virt kjerlige stell. Si

E*t DT

gullskrinets evengrrverden du finner juvelen fraZanzibats bugnende havn:
fant du oasen for evige lyster sA skjermet fra bilstoy og asfalten gri.
sminke fra blomster du speilte deg yndig i bolgens fasener som blinket av fryd.
skynd deg du somrnerfugl, svale vaer modig, slA ring om Guds gave, det lakker mot kveld!

tr?

Refreng:

E E

Clstensjovannet

e

ii,"t

med ender langs kanpen,

# 7 C G
sothone, sivspurv i mik

C 6

q

enes

%
kor. Rundt

C

G+A+

bredden, som edelstensbord om briljanten: fioler, konvaller og klover i flor'.



Vi  har  en
grevl ing i  taket

av Yngve Kvebak

Yngve Kvebak er leder av
er naturskribent i

Knutsen og Ludviksen opplevde besyndelige ting -

ikke minst grevlingen med tilhold i taket. Men sAL
bodde de kjente herrene i en tunnel, si det har kanskje
sin naturlige forklaring?

Grevlingen graver nemlig selv et nettverk av tunneler
som etter hvert kan oppni anselige dimensjoner. Og
tilholdsstedet kan gi i arv fra slektsledd til slektsledd.
Enkelte grevlinghi skal visstnok ha vrert i bruk i flere
hundre ir!

Grevlingen er slett ikke noe uvanlig dyr i Norge. I hvert
fall ikke i Sor- og Midt-Norge, men likevel er det
kanskje ikke si mange av oss som har sett den.
Arsaken til det er at den hovedsakelig torker so"rnen ut
av olmene nir tusmorket faller pe, og har sin akive
periode natterstid. Men datar den ogsi sin monn igien!
Roter og graver i jordbunnen tilslmelatende uten i
ense omgivelsene i det hele tatt. Alteter som den er,
gumlcr dcn i seg meitemark, notter, frosk og insekler
av forskjellig slag. Selv de giftige paddene fortrres
med utpregede nam-namlyder! Den er si opptatt med
sitt at man lett kan ffi den pi nrert hold hvrs man
forholder seg rolig.

Jcg husker en episode for noen ir siden der denne
<svinsoksen> var innblandet. Jeg hadde lagt meg til for
i sove i et telt - et gan-
ske stort et med eget
soverorn. Plutselig vik-
netjeg ut pi natten av
romstering ute i for-
tcltet. Jeg konr meg for-
siktig opp av sovepo-
sen, trakk glidelisen pi
imrcrteltet lydlost ned
trinn for trinn, tredde
lommelyklen ut gjen-
nom sprekken og slo
pi lyset. Men da skal
jcg hilse og si dct ble
leven !  Grev l ingen
hadde kommet seg inn
under teltvcggen og var

Nordre Ayern fuglestasjon og
ukebladet, Familien.

ikke kar om i finne ut igjen! Det bar av girde fra vegg
til vegg - steikepanne, kjeler og kopper skvatt til alle
kanter. Jeg er sikker pi at ti ville hester ville fortone
seg som et mote i Sjenertes Forening sammenlignet
med dette. Omsider korn den seg ut, og j eg kunne prove
i ffi en blund pi oynene igjen. Men neida - en haluime
senere gjorde den et nytt forsok pi i innta gemakkene.
Og jeg til i dunke og sl6 i teltduken etterfulgt av
trampende fotter som fiemet seg i hui og hast. Dette
glentok seg til kjedsommelighet hele natten si noen
sovn pdL meg ble detjo ikke den natten. Fi morgensiden
tokjeg istedet n&rrnere i oyesyr og fant irsaken til
grevlingens iherdige innsats. Halvparten av brsdet
mitt var spist opp og hadde tydeligvis gitt mersmak. Si
der sto jeg - uten sovn og uten mat!

Grevlingen er lett i kjenne igien pi de langsgiende
svarte og hvite stripene pi hodet. Ellers gir den tykke
og strie pelsen et grAhvitt inntrykk. Den humper
likson, litt klossete av girde. Men nir det gjelder, kan
den sette tenlnelig stor fart pi seg. Den er et mirdyr
slik son, feksjerven, og tarursettet barer preg av det.
Kraftige hjometenner i en solid kjeve gjor den til en
ikke ufarlig motstander. Grevlingen har dessuten ogsi
tenner som mer kjennetegner planteetere, si den er
usedvanlig godt rustet til i ta for seg av naturens

herligheter.

Som mirdyr flest har
grevlingen kjertler i
bakenden som utson-
drer en kraftig lukt.
Dette er en viktig del
av kommunikasjonen
mellom familiemed-
lemmeneogutenforsti-
ende artsfrender. Der-
for kan man ofte se
grevlinger som gnir
bakenden sin mot stei-
ner eller trrer for 6 av-
sette sine personlige
identitetsmerker.

l t t

Grevling Tegnet av Stein Hoglund



Navnet grevling henspiller pi de lange, krumme og
kraftige klorne pi framfottene, som fungerer som
effektive graveredskaper. Nede i hulen sin - som er
helirsbolig - har den innredet et stort kammer med
sammenrasket plantemateriale som underlag. Som
regel har den ogsi et fast avtrede utenfor hiet si
grevlingen er en systematisk skapning. Nede i hiet er
den svrert godt beskl,ttet mot farer, men blir den trengt
opp i et hjorne ute i friluft, kun den utmerket vel
forsvare seg ogsi der. Da kan den finne pi i gi til
angrep der den benytter bide kjeve, klor -'og stink-
kjertlene! Det er absolutt ikke tilridelig & tirre en
grevling...

Det gamle ridet om i putte trekull eller eggeskall i
stovlene ijakten pi grevling, er velkjent ogsi i dag. Jeg
skal aldeles ikke borge for sannhetsgehalten, men
grevlingen skal etter sigende slippe benet nir den
kjenner at det knaser....

For ovrig er dette dyret godt representert i eldre
litteratur og i gammel folketro. Et gammelt engelsk
leksikon forteller at grevlingen ligner b6de rev og
hund, lever pi kjott og frukt, stinker veldig mye, feter
seg opp ved i sove og viser sin alder pi antall hull i
halen. Et nytt hull hvert ir! Et annet akseptert begrep
var at bena var kortere pi den ene siden - visstnok fordi
grevl ingen al l t id gikk og ruslet langs etter

bakkeskrininger. Teorien lider imidlertid ipenbart
ved at man har sett bort fra det faktum at fordelen den
ene veien oppveies i ikke ubetydelig grad av ulempen
pi tilbakeveien...

Som vidundermiddel var deler av grevlingen slett ikke
i forakte. Blodet helbredet spedalskhet og grevling-
fett hjalp mot gikt og sir hals. En tann eller tunge var
alle tiders lykkeamulett.

Hekser benyttet seg av grevlingfett i mangel av fett fra
nyfodte barn. Dette var nemlig en av ingrediensene til
den spesielle flygesalven som de var si avhengig av.
Avrige ingredienser var bl.a. et pargiftplanter som ga
hallusinasjoner. Faktum er at dette brygget i passende
porsjoner visstnok gir en folelse av i sveve! Og ikke
bare det - man fornemmer ogsA at det vokser hir over
hele kroppen - pA varulvers vis. Et brygg for spesielt
interesserte, med andre ord...

OW takker alle sine
g/esfesk ribenter for deres

bidrag.

Besok
distriktets oase!
Ett av Norges stsrste

-en naturopplevelse for
hagesentre...
store og sme!

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STARST UTVALG

KOTENGS HAGESENTER
Gen. Ruges vei 107 - Tlf. 22 29 57 00



Mitt Qstensj ovann
Skrevet av Mette

Valentino Biuso og

Tegnet av Elena

Pi foresporsel fra redaksjonen i Ostensjovannets
Venner om i skrive et innlegg til siden: <Mitt Osten-
sjovann>, svarte vi <<ju etter litt betenkingstid. Hva
kan vel vi som en vanlig familie ha i bidra med i et
medlemsblad for Ostensjovannets Venner? Men fak-
tum er vel at mange av vannets brukere er som oss. Vi
bruker Ostensjovamet og dets nrermeste omgivelser
til alle irstider og i all slags ver, ikke fordi vi er
spesielt fugleinteresserte, men fordi vi bor her. Osten-
sjovannet er det vi skuer fra vinduene vire og utsikten
som andre misunner oss. Men hjemkommet fra Kra-
gero'en sommer, var det merkelig i se pA den gronne
(sumpen)) vi er vant til.

Om viren er vi tidlig ute for i kikke pi fugler av ymse
slag. Vi forsoker i finne reir og tilholdssteder for i fl
aye pil de forste nyutklekte
ungene. Det er alltid like ko-
selig i se bide stokkender,
canadagjess, toppdykkere
m.fl. komme trippende eller
svommende med sine smi
hipctulle pi slep. Vi nri ti l-
sti at selv orn vi har hort at
fuglene blir overforet. tar vi
gjerne med oss brodsmuler
pi virparten. Vi forsoker alle
i unngi i forp de innpislitne
mikene. Det er blitt en sport
hos oss i prove 6 lure de
hvite og svartc sjofuglene
som er  b l i t t  < inn lands-
krakcr>. Mcn vi ti lstir gjenre

Thoresen, med hjelp av sin mann
barna Elena (8 dr) og Maria rc e0.

at de ofte stikker av med mye av innholdet i posene
vire.

Vi har flere enn en gang blittjaget av canadagjess som
er redde for ungene sine. Da barna var ganske smi, ble
de si redde at de helst ikke ville gi tilbake til vannet.
Men niL tar de til motmele og freser hoyere enn de
tsffeste gjessene. Gjessene er nok ogsi de som legger
igjen mest skitt, bokstavelig talt. Maria ville absolutt
at vi skulle skrive om all fuglebesjen rundt vannet.
Gummistovler er omtrent pikrevet hele iret, i hvert
fall hvis man ikke har gamle, vanntette og avlagte sko
i spasere med.

Men sykler ruller glennom det meste, bide vannpytter
og fuglebaesi. Begge vire barn har trygget sine
sykkelferdigheter pi gangveiene mndt vannet. Omri-
det er flatt og mulighetene for pauser med irurhold er
tallrike pi turen. Vi kikker pi bide fugler, joggere,

fotballsparkere og skolekamerater underveis. Om vin-
teren hender det at vi kikker i bottene til de trofaste
pilkerne ogs6.

Enkelte ganger gidder vi ikke rner enn selve turen rundt
vannet, andre ganger sykler vi videre forbi Rustad
skole og inn i Ostmarka. Der er det ogsi tillatt i
bade.... Men rett skal vrere rett, bide Elena og Maria
har <badeD i Ostensjovannet. Riktignok ikke med
vilje, men med foreldre som helst vil se pfl sola, og barn
som helst vil gf, lengst ut mot vannkanten for 6 fore de
sn'ri, sote fugleungene, er det fort giort.....

Skolene i omriLdet er tydelig-
vis flinke til i bruke vannet
bide til lerdom og som friluft-
stilbud, si barna ender nok
opp med mer flora- og fauna-
kumskap enn sine foreldre.
Men vi kan alle ha glede av
bide dyrelivet og blomster-
prakten uten i vite noe om alt
det vi ser. Lokalhistorisk har
vi ogsi hye i lrere om omri-
det, og bare ved i spasere
rundt vannetkan vi fimre bide
Ostensj o Skole, Ostensj o Gird
os Abildso Gird.
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Tegnet av Maria

En gang vi var ute 9 g spaserte i regnvreret, traff vi pi
to menn som merket Canadagjess under brua ved
Abildss. De fortalte om fuglenes lange hostreise mot
syd: Spania og kanskje Nord-Afrika, og hvordan de
fikk informasjon tilbake derfra om fuglene fra <v6rt>
vann. Men svert mange overvintrer jo ogsi, takket
vare den stabile foringen.

Med fare for konkurranse, mi vi ta med alle bringebre-
rene. De er smi, men utrolig mange, og vi tror at det
er bare vir fryseboks som fylles av sote, blote bringe-
brer om hssten. Men nir de kominer som nyrort
syltetoy pi frokostboret, er det ingen som husker at det
var ditt> kjedelig i plukke si mange, si lenge pi
sensornmeren.

Vinteren i for var en nydelig skoytevinter. Osten-
sjovannet hadde stilis i flere m6neder, trorjeg. Jeg vet
i alle fall at vi var mye pi skoyter og at vi traff<alle>
andre pi skoyter ogsi. Jeg tilstir gjerne at jeg liker
snovintre bedre, men jeg mi innromme at jeg har
savnet.skoytegiingen i ir. Noen ganske ffi ganger har
vi vert pi skoyter, men de lange fine skolteturene
over vannet ffir vi heller repeteretil neste ir. Vi bor helt
i nordenden av vannet, sijeg synes det blir litt kjedelig
i traske over hele vannet for i komme pi ski i skogen,
men det er av og til greit i kunne spenne pi seg skiene
hjemme i stedet for i dra til andre utfartssteder.

Men ni er viren her og vi kan begpne i vente pi nyn
liv igjen. Vi gleder oss.

Tegnet av Maria

Fslgende art ik ler
f is kjopt fra foreningen:

Ostensjovannet
Ord.pris Tilbud
kr 150,-  kr  75,-
kr 200,- kr 100,-

kr 60,-
kr  75,-

Luftfotografi og postkort selges ogsi p6. Abildso postkontor.
Postkort selges ogsi pi Oppsal bibliotek.

Send postgiro med bestill ing og mottakers navn og adresse, si vil vi sende artiklene
i posten. Foreningens postgiro kontonummer er 0801.273.1826.

Luftfotografi av

Medlemmer
Ikke-medlemmer

T-skjorter
Medlemmer
Ikke-medlemmer

Postkort

Almanakk

Sothsna

Klistremerker

Fuglerapport 92/93

Medlemsnil

kr 5,-
kr 30"-
kr 30,-
kr  10,
kr 25,-
kr  25.-

l l



Bjorn Lautin:
- tidligere informasionssjef i rederiforbundet

- nd kunstner, arbeider med sfeingods
- har eget verksted Pdt Tveterdsen

- flere separate utstillinger
- har bl.a. laget "OstensiokarussQfr,"

som ble delt ut under Lions "Hdnd-i-hdnd aksion"'

En vise om :dripen som fsdte en sis
Av Bjorn Lautin

Melodi: Lugn vilar sion

Drypp glitrende, du dugg fra grenen, finn veien mykt til mosens farm
' og synk mot iren under stenen :/: som fsrer liv til skogens gavn. :/:

Nir all Ostmarktrrer har drukket, selv blibarlyngen har ffitt sitt,

og kantarellens tsrst er slukket, :/: det likevel en bekk er blitt. :/:

Si dugg og regn i skjonn forening fra sst og syd kan strsmme frem,

for vannets vandring har sin mening, :l: i Qstensja det flr sitt hjem. :/: , ,

Vir dripe dugg ble til et rede der myggens larver myldrende

i Ostensjo fikk fodestedet, :/'. vel - for de fb som nidde det. :/:

De fleste spiste nok karussen, med lystig lek som tidsfordriv,
men mens den slo med halestussen :/: var skjebnen s(ult i breddens siv.:/:

For der, usynlig i det gronne, med glimt av gult i buk og blikk,
forkledd i sjoens farger skjonne :/: en ganunel gjedde miltid fikk. :/:

Si sikkert var det slag med sporen som ble den leknes endelikt,
et sultent glefs, si var den foren, :/: i Ostensjo er livet slikt. :/:

Spis og bli spist er livets lere, her lever livet si det kryr,
alt smitt og stort virt vann kan bcre, :/: en verden i miniatyr.:/:

En smilerlmke, gitt i glede til fugl og fisk og det som gror,

et helt fullkomment livets rede,'.1'. det rommer alt pi denne jord.:/:

Nir vi med takk ved bredden sitter, si mi vi aldri glemme at

det var en dripe dugg i glitter :/: som fodte Ostensjo, vir skatt.:/:

Underv isn ings-
opplegg om

@stensj oomradet
Endelig kan foreningen legge frem et opplegg
for skoleverket om Ostensjoomridet, Det er
laget av Anna Kristine Pedersen, lerer i
Osloskolen i en 6rrekke. Opplegget kan kjopes
av foreningen for kr 50,-.

Qstensjo
a rt ikke le n
s ide  22

Denne delen av OstenSjo gfr:rds historie er tatt
fra en oppgave laget av en lererstudent.
Navnet er dessverre ukjent. QYY er interes-
sert i i finne ut hvem som har laget oppgaven.
Kan noen hjelpe oss?

Ang.
sarq

pa
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Fugle l ive t  i

Av Knut Eie
Knut Eie er leder av Norsk ornitologisk
forening, avdeling Oslo og Akershus.

1993 var tredje 6ret p& rad det ble holdt trkentlige
tellinger av fugl i og omkring Ostensjovannet. Flere
personer var involvert i dette og samtlige fortjener en
stor hyllest for sine bidrag. Uten disse personenes
frivillige innsats ville ikke dette latt seg giore.

Jeg har tatt med arter eller observasioner som enni
ikke er behandlet av sjeldenhetskomiteen LRSK. Der-
for kan det hende at noen observasjoner ikke blir
godkjent, og disse mi da fiernes fra oversikten. Men
jeg synes det er riktig & inkludere observasjonene her,
for i gi et oversiktlig bilde av 1993.

I 1993 ble det observert 125 fuglearter i eller omkrirrg
Ostensjovannet. Dette er faktisk en forbedring i for'
hold til de to foregflende f,r, da I 08 arter ble sett i 1992
og 117 arter ble sett i 1991. Gjennom tidene er 198
arter observert ved vamet.

De to mest spesielle artene som ble sett i 1993 var
skjeggmeis og lavskrike, Skjeggmeis er fortsatt sjel-
den i Norge og lavskrika er ikke akkurat noen byfugl.
Snadderand, knekkand, taffeland, sivhauk og dverg-
mflke er andre interessante observerte arter.

Konmentarer om en del av arterre folger. Helt til slutt
folger en tabell over samtlige arter fra I 993.

STORSKARV
4 ind. floy orer vzuutet 24.5,

GRAHEGRE
Arten ble sett ved vaturet gjennour sottr-rneflralvaret. 2 ind. holdt
til her i september og ottober.

KNOPPSVANE
2 fugler li i vannet i april.

SANGSVANE
I mars og oktober fikk vanuet tlesok av sallgsvaner.

KORTNEBBCAS
1 ind. holdt til i vannet i mirredskiftet selrtember/oklober,

GRAGAS
Bestanden av grAgless som holder til i varulet er sterkt okende,
Den 2.10 var det 1100 som holdt til lf varmet og p jordene der
de beitct kom. De he'yeste tallene for 1 991 o91992 er henholdsvis
442 o9700 frigler.

SNOGAS
Fra april til oktober holdt det til snogiess veel vatltct. Slik har dct
vcrt de siste Arcne.

STRIPEGAS
I rnai holdt det til en stripeges ved vannet. Opprinnelsen er
usikker, nren den kom neppe flygarde fra Sentral-Asia,

KANADAGAS
KartadagAsa har vist en tilbakegarrg i 1993 ved Ostensjovamet.
Det stsrste antallet sortr ble talt var 340. I I 991 og 1992 var tallene
lrenltoldsvis400 ag464 fugler, Tilbakegangen kan skyldes punk"
terirrg av egg. Omtrent 200 egg ble prnl:tert i Ostamjovannet i
1993.

HVITKINNGAS
Hvitkimg6sa holdt til ved varuet giettrrom hele somntedulvAret.
Disse tillrorer bestatrdett sottt hekker i Oslofiordetl og har ikke noe
med Svalbard-bestarrdeu A giore.

GRAVAND
2 ind. ble sett 20.8.

BRT'NNAKKE
Arten oppfer regehnessig bAde v6r og lrost i Ostensjovamet.

SNADDERAI{D
Et par holdt til i vannet i begynnelsen av sesongen, Haruren ble
ogsi vist pn NRK, Hekkitrg ble ikke $vist.

KRIKKAND
Artcrl opptrdr regeltuessig i trekktidcn i lite antall.

KNEI{I{AI{D
Et par blc sett i vantet i april og tnai,

STOKKAND
Dctte er lbrtsatt den desidert nrest tallrike anda i omrAdet. Det
storste antallet som ble tfilt i I 993 var 411 ind, I de to foreginde
ir var tallcne 520 i 9l og 544 i 92. Alle disse rnaksirnuutstnlleue
starnr.ner fra hostenog inkluderer sesollgens ungeproduksjon. Det
er rmrlig hekkingeu var svakere i 1993.

SKJEAND
Et par skjeerder holdt til i vartrtet lia slutten av april til sltrttetr av
oktober. Selv om de vlr lter ltele sotrrrttcren ble hekking ikke
pavist.

STJERTAND
En huurftrgl ble sett 25,4.

TOPPAND
Arten viser noe okning i 1992 i forhold til 1991. I 1993 viscr
tcllirrgene at antallet fortsatt er okende. Maksiluumstallet $ 84
fugler er en kaftig oknirrg i forhold til de to lb,reg$mde ir, 44 i 91
og 5l i 92. Gjelmom lrcle solilmeten IS arttallet pi et hoytnivd, sA
det clreier seg ikke barc otn ftqler sont er pd trekk ttordovcr.
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BERGAND
Fra august til begyrnelsen av oktober holdt det til 2 bergender i
vamret.

TAFFELAND
I jmi ble det sett tre hanner i varmet. En hann ble ogsa sett i
septemb€r og oklober.

KVINAND
Kvinender holdt til i Ostensjovannet gjennom hele aret. Dette
dreier seg om oversomring, og det var ikke noe soln tydet pa at
kvinanda hekket her.

I.AKSAND
Arten ble observert regelmessig i trekkperiodene vFi og host.

STVI{AUK
Ethunfarget individ seilte omkring litt nord for Bekkasinmyra pA
ostsiden av varmet 16.5.

SPT]RVEHAUK
Spurvehauken er den roduglen nlan ser oftest i omrAdet. Det er
flere observasjoner av rdnslige og parvise fuglergiennomhele 6ret.
Den blir sett regehnessig.

HONSEHAUK
Enslige fugler blir sett av og til $alrom hele 6ret.

MUSVAK
I musvik ble observert 29.3.

FISKEORN
I frskeorn ble sett over varnet i april. Den ble ogsA fotografert.

STVT{ONE
Antallet har srurket arlig de siste tre arene. Maksirnumstallene for
91,92 og93 erhenholdsvis 59, 38 og 26 fugler. Hva dette skyldes
er uvisst, men tendensen er urovekkende. Kanskje kan det ha noe
med nedgangen i hettemAkebestanden A giore. Denne sifuasjonen
gjelder ikke for sotlrona.

SOTIIONE
Bestanden av sotlrsne later ikke til A ha endret ses noe de siste tre
Arene.

TJELD
ljeld ble sett ved var.uret i mai og i august.

DVERGLO
1 dverglo ble sett 30.6.

VIPE
Vipa ble sett regelmessig fra april til september, men ingeuting
tyder pi hekking.

BRUSI{ANE
Arten ble sett regelmessig i rnai og giermolt sonrnereu.

TMTTEMAKE
Da tellingene startet i 1991, viste resultatet at 'Jet var en klar
nedgang i forhold til bestanderr pd 7Otallet. Tellingene i 199i2 og
1993 viser at deilre tendensen fortsetter. Hvis man feks. ser pA
n.raksinrumstallene for 91,92 og 93 sonr er herilroldsvis 3000,
2 100 og I 800 fugler, ser lnan en tydelig nedgang. Selv om det er
umulii; 6 fintelle disse fuglene, gir det ialllall en pkepinn pi
utviklingen. Dette er ikke overraskende. Erfaringer fra Oslo{or-
deir og resten av Norden viser det samme. Hettemika er for tiden
en art i tilbakegang. Derfor blir det spemrende A se hvordan dette
oivirker de andre arteue i vanret.

DVERGMAKE
Et ind. ble sett over vannet 5. iuni.

RODNEBBTERNE
Et ind. ble sett 7.6.

JORDUGLE
1 ind. ble sett pi trekk I .5. Dette var Arets eneste ugle,

SVARTSPETT
I ind. ble sett 25.9.

DVERGSPETT
Arten holdt til i omridet i august og september.

VINTERERLE
Vintererla hekker med minst et par. Den ble sett regelmessig fra
slutten av mars til oktober.

GJERDESMETT
Arten ble observert regelmessig hele aret.

BLASTRUPE
En hann ble sett pi trekket 9. mai.

RODSTJERT
Et ind. ble sett 28.8.

RORSANGER
Fra takrorbeltet langs Ostensjovannet horer miul ol11 sonuneren
flere rersangere som slnger. Det hoyeste antall syngende hanner
som ble notert var I I hanner som ble hort 1.6. De to foreeAende
ar ligger ogsd pd dette niviet.

SI(IEGGMEIS
Dette var uten tvil arets mest spennende gjest. Den 24. april ble
artenobservert forforste gangi vannetda 8 fuglerble sett. Avdisse
var 3 hanner og 5 humrer. I oklober ble det sett 2 skjeggrneiser pd
takroroyene i den sorostlige delen av vannet. Disse 2 fuglene holdt
til heri over2 uker. De siste 6renehar skjeggnreisen virkelig gjort
"imrtog" i Norge. Milde vintre har bidratt til det. Det spors
hvordan derme vinteren har uavirket dette innwkket.

STJERTMEIS
Arten ble sett regelmessig gjemom hele 6ret. Reirbygging ble
ogsa registrert. Det er uvisst hvordalr hekkingen gikk.

LAVSKRIKE
En lavslaike ble observert i fluk1 sammen rned notteskriker og
nottekeker da dor krysset Ostensjovaruret fra vest til sst 21.8.
Fuglen kom fra eikdhassellurden bak trafostasjonen pA Mangle-
rud og floy direkte til Kirkeskauor pi ostsiden. Dette er en meget
spsiell observasjon siden derure fuglen holder til i merhoyerelig-
gende barskog og sjeldor forlater den biotopen.

ST,]ER
I juli og august pleier det i ovematte en enonn mengde med ster
pfr smAoyene i sorenden av vannet. Den 1.9.92 ble antallet anslitt
til 5000 ster.

ROSENFINK
I rosenfink ble observert 23.5.

KONGLEBIT
I korrelebit ble observert 3.12.

1.1



Fuglearter observert ved Astensjavannet i 1gg3
Totaltblel25arterobservertvedOstotsjovanneti lgg3.Ti lsvarendetal l for lggl oglgg2erhenholdsvisl lTogl08arter.

Hoyeste antall Tidligste furn Seneste funn Hoyeste anfall Tidligste furur Seneste funn
Toppdykker 42lr;.d.17.4
Storskarv 4 nd.24.5
GrAhegre 3 ind. 21.6
Knoppsvane
Sangsvane 2 ind.6.3
Kortnebbgis
Gr6gis I100 ind. 2.10
SnogAs 7 nd.2.10
StripegAs
KanadagAs 340 ind. 1.8
Hvitkinngis 90 ind. 26.9
Gravand 2 ind. 20.8
Bnuurakke 4 :r:rd.25.4
Snadderand 2 :u:rd.22.4
Krikkand 16 ind. 28.8
Knekkand 2 :,lrrd.27.4
Stokkand 417 ind.25.9
Skjeand 2ind.22.4+279
Stlertand
Toppand 84 :r:rd.25.4
Bergand 2 nd.23.8
Taffeland 3 ind. 8.6
Kvinand 30 ind. 17.4
Iaksand 17 ind. april
Sivhauk
Spurvehauk 3 ind.27.8
Itronsehauk
MusvAk
Fiskeorn
Sivlrone 26 lr:rd.25.4
Sotlrone 37 lird.2.10
ljeld
Dverglo
Vipe 6 ind. 19.6
Myrsnipe
Enlieltbekkasin 4 ind. 25.8
Brushane 5 ind. 16.5
Skoguripe 3 ind. 5.5
Grsnnstilk 2 ind. 10.5
Gluttsnipe
Strandsnipe 3 ind. 13.5
Storspove 15 lrird.24.4
HettemAke 1800 ind. 1.5
DvergmAke
Fiskemake
Sildemake 4 ind. 1.6
Grimake
Svartbak 3 ind. 17.1
Makrellterne 25 ind. 17.5
Rodnebbteme
Bydue
Ringdue 121 ind. 1.6
Skogdue
Jordugle
Tirnseiler 157 ind. 1.6
Svartspett
Gronnspett
Flaggspett
Dvergspett
Sanglerke 5 ind.2.10
Sandsvale
I-ivesvale
Taksvale

4.apr
24.mai
30.apr
l0.apr
6.mar
2.okt
17.jarr
l9.apr
l3.mai
9 jan
17.apr

23.apr
22.apr
17.apr
13.apr

22.apr

20.nrar

8jun
23.jan
9.1an
l6.mai

29.ntar

24.nar
10.mar
9.rnai
30.jrur
l0.apr

12.apr
16.mai
) \  qnr

l0.rnai
l.mai
13.mai
24.apr
l3.mar
5  i r r r r

20.mar

l7.jan
l5.rnai
7.jun

13.mar
23.mai
1.mai
12.rnai

16.mar
l3.mai
? 5 qrrr

25.apr

24.okt

30.okt

24.okt

24.okt
2lol<t

24.okt
2.okt

30.sep
9 jun
l.okt

24.okt

28.nov
2.okt
2.okt
30.okt
24.okt

Trepiplerke 25.sep
Heipiplerke 19 lrrrd.25.4 17.apr
Gulerle 28.apr
Vintererle 20.mar
Linerle 27.mar
Sidensvans
Gjerdesmett 9.jan
Jemspurv . l7.apr
Rodskupe 28jan
BlAstrupe 9.mai
Rodstjert 28.aug
Steinskvett 15.mai
Buskskvett l3.mai
Svarttrost 28.feb
Gratrost 9j*
MAltrost 17.apr
Rodvingetrost l2.apr
Rorsanger II ind. 1.6 l.mai
Tomsanger 3 ind. 23.5 l6.mai
Moller l.urai
Hagesanger l5.nui
Mrurk l.rnai
Boksanger 16.rnai
l.ovsanger 40 ind. 13.5 25.apr
Gransanger 4 nd.2.l0 25.apr
Fuglekonge 14 ind.2.10
GrA Fluesnapper l7.jun
Svarthvit Fluesn. 23.mai
Skjeggmeis 8 ind. 25.4 24.a1>r
Stjertrneis 9.jan
Granmeis
Svartneis
Toppmeis
Bltuneis 60 ind 2.10
Klottmeis 40 ind.2.l0
Spetftneis
Trekryper
Tomskate 14.aug
Notteskrike
Iavskike
Skjere 145 ind. 16.3
Nottekrake 5 ind. 25.8 og 2.10
Kaie
Konrkr.lke 7 nd.29.4 29.apr
Krake
Ravn
Ster 5000 ind. 1.9 l6.urar
Grispurv
Pilfink
Boklnk 12.apr
Bjorkefurk 23.jan
Grorurfnk 200 ind. 30.9
Stillits 25 nd.26.7 23.jat
Gronnsisik 130 ind.2.l0 28.feb
Tomtisk 3 ind. 25.9
Grisisik
Rosenlnk 23.mai
Konglebit
Grankorsnebb
Dontpap
Gulspurv
Sivspurv 19 ind. 13.5 20.mar

2.okt
l4.aug
8.aug
2.okt

24.okt
2.okt
l2.des

29.aug
24.okt
24.okt
2.okt
24.okt
25.sep

I  a n o

2.okt

25.sep
2.okt

f

i

24.okt
28.nov
l4.aug

12.sep

2.okt
29.a:ug

29.aug

24.okt

14.aug

24.okt
l4.aug

2.okt

25.aug

2.okt
l .ang
29.alug
l4.aug

24.okt
5.des

2.nov

2.okt
l2.des

2.okt

25.sep

2.okt
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Arv ingenes s ide
Ved Finn A. Gulbrandsen

TAFFELAND
Taf-felanda er en dykkand s om vi rker ganske komp akt.
Hodet kan sies 6 virke trekantet. Nebbet er relatiW
langt. Hannens praktdrakt har rodbrunt hode og hals'
Brystel og halen er svart. Kroppen er solvgr&, Se etter
i en fuglebok hvordan hunnen ser ut.

Taffelanda spiser rotter, blader og knopper a-v vann-
planter, Den kan ogsfl spise krepsdyr, insekter i
vannet eller snegler o,l.

Arten besskcr irlig Ostensjovannet i lite antall.

MYRKONGLE
EJ sikkert kjennetegn pi myrkonglen er det hvite
hylsterbladet, Ingen andre planter i Norge har det"
Planten er 20 - 30 em hoy. Den er vakker i blomstrin-
gen. Onr hostetr har den store, koralrode brer' Brerene
er giftige. Myrkongle finnes pi hengemyrene rundt
vanRet,

LAKSAND
Laksanda er v&r storste fiskeand. DEn kan bli opptil
66 cm lang. Den kan forveksles med silanda, men
laksanda har ikke den bustede rrakketoppen. Det kan
vcre vanskelig i skille de to artenes hunfugler fra
hverandre, men laksandhunnen har et skarpt skille
mellom den gri halsen og det rodbrune hodet. Siland-
hunnen har en mer glidende overgang mellom det
brungrfl hodet og den brungri halsen. Laksanda
spiser for det meste fisk, men den kan ogsi fange
krepsdyr og frosk.

Arten kan du se bide vir og host i Ostensjovannet. I
oktober/nov96le1 |r4r det vert over forti individer her
enkelte ALr.
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Ostensj ovannet
En monograf i  av Haakon Tveter 1925

Dette er andre del av monografien av
Haakon Tveter, son? @stensjovannets Venner har fittt av

hans etterkommere. Vi har valgt d beholde den i opprinnelige
sprdkdrakt. Ordet monografi betyr "skrift som behandler utforlig
ef spesiett emne". I forrige nummer av Sothana fikk vi bl.a. hare

litt om hvordan livet ved Ostensjavannet var i perioden 1925 -
1960 med fiske- og badeliv om sommeren, og om salg av is

gjennom vinteren. Denne delen tar for seg observasjoner
av fiskeartene, fugler, insekter og andre dyr.

Monologen avsluttes
i nesfe nummer.

I
I

En anden herlighet ved vandet er Fisken.

Vandet er temmelig fiskerikt; paa gmnd av tilsiget fra
de dyrkede marker og bundforholdene findes der en
masse smaadyr som er en ypperlig fiskefode, men
fisken er lidet vrerdifuld. Det er vresentlig Abor og
Mort, som findes i store mengder, men sjelden opnaar
nogen videre storrelse, men er en udmrrket fode for
den graadige gjedda, som er ganske velsmakende om
vaaren, saalrenge vandet endnu er koldt, senere blir
den mindre god. Den fiskes mest i islosningen, da den
under gydetiden gaar ind i de under flomtiden damrede
<flaarer>, hvor man med en stang fra land sretter ut
korte garn. I gunstige aar kan man fiske nok saa godt.
Storrelsen varierer som regel fra et par op til 6 kg, som
er den storstejeg har faat, men det findes vistnok ogsaa
storre eksemplarer. Gjedden fanges ogsaa med sluk -

faststaaende og roende og skytes orn forsommeren,
naar den i varmt veir staar oppe i vandskorpen. Den
bedoves av skuddet, selv om den ikke trrffes, og
vender buken i veiret; skytteren maa da i al hast faafat
i den forend den atter komrner til besindelse; man kan
faa to eller flere i et skud.

Man skulde tro et den store gjeddemengde aldeles
utryddet smaafisken, men denne fomrerer sig saa
hurtig, at man ikke kall spore nogen ar4agen, lllell soll'r
sagt, den opnaar sjelden nogen stsrrelse. Smifisken
tages mest ved stangfiske med metemark sour agn;
ogsaa finmaskede gam og ryser brukes. Ogsaa om
vinteren drives fiske paa isen av folk som ikke har
andet at bestille, thi utbyttet er vistnok tarvelig.

Tidligere fandtes adskillig Aal i vandet, den var stor og
fet; den fagedes med rev, en lang line med mauge

boielige kroker og smaafisk som agn. Men omkring
1860 dode aalen ut; om vaaren fandtes der en mrengde
dod aal langs breddene; aarsaken eraldrighelt opklaret,
rnan gjrettede paa at den starke kulde hadde naaet ned
til aalen, som formentlig laa i dyndet under flytetorven,
men sikkert er det ikke, nok av det, en margde dod aal
flot op om vaaren; aalen forsvandt og er - sividt vites
- ikke fisket siden. Efter de nye forskninger fomrerer
jo ikke aalen sig i ferskvand, men den smaayngel soker
op fra sjoen og opholder sig i ferskvandet til den blir
avledygtig; da soker den atter ut i saltsj oen for at srette
kursen ut i Atlanterhavet for der at yngle; naar yngelen
har naaet en vis storrelse soker den atter tilbake til de
gamle steder for at vokse sig stor. Nu er forbindclscn
mellem sjoen og Ostensjovandet strengtved saa mange
fabrikker og dammer at aaleyngelen ikke konmer
frem, skjont den skal kunne passere kortestrrckninger
over land, saa det er nok saa forklarlig at aalen blcv
borte. Der er senere i 1890 sluppet endel aaleyrgel i
vandet, men uten resultat.

Foruten den omtalte store aaledod indtrrffer der av og
til stor dodelighet paa anden fisk, idet der krepcrer en
masse, helst paa vaarsiden. Aarsaken er fomrentlig
mangel paa luft og surstof under isen, og utvikling av
skadelige gasarter fra den dpdede bund. Fisken soker
da til aapninger i isen og til utlopsrenden, hvor dcn i
halvdod tilstand fanges i sakkevis; det er is:cr abor og
mort som stryker med, men ogsaa den seiglivcdc
gledde. Man skulde tro at eu saadan stordod rent vilde
utrydde fisken, men efter et par aars forlop er bestan-
den like stor om end storrelsen er mindre.

Disse fiskeafter - abor, mort, gjedde og aal er vistnok
de oprindelige i vandet; man har gjentagcnde forsokt
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at forbedre fiskebestanden
ved indforelse av vardi-
fuldere arter. men hittil med
lidet held. I Selskapet for
Norges Vels direktionsmote
d. 5te mars 1829 <fremla
vicepreses et brevtil Gene-
ralkrigskommissaer Rode,
Grosserer Young og Skibs-
kaptein Trepka indehold-
ende nogle Sporgsmaal
betreffende Fiskerierne i
Ostensjovandet, Nskle-
vandet og Lutvandet, hvor-
om den avtraadte Direktion
var blevet enig, men som
forst nu er blevet ekspe-
dert>. Brevets indlold og
sakens videre skjebne erdet
ikke lykkedes at faa rede
paa. Karus som er en
almindel ig damfisk, er
forlangst med held sluppet
i vandet oghar formeret sig
godt; der fiskes ofte noksaa
store eksemplarer, men den
smaker. ialdfald om som-

Vinterbilde fra Ostensjovannet dr 1904
Oslo byntuseum Foto: A. |Yilse

maaet, idet politiet selvfol-
gelig kun leilighetsvis kan
vere tilstede.

Tidligere fandtes Krebs i
utlopsrenden og ved den
forste store oprenskning i
50 aarene sankedes flere
spand fulde, senere er den
forsvundet men skal endnu
findes i Loelven. Jeg slap
engang endel krebs i kvrern-
renden paa Ostensjo, men
har senere ikke seet noget
til den.

Av storre dyr har ingen
serlig hat sit tilhold ved
vandet; det er kun leilig-
hetsvid de besoker det.
Saaledes hrender det ikke
saa sjelden at elgsdyr svom-
mer over; i 1862 blev et
saadant foffu I gt med baater
og drrept pA en mindre hu-
man maate av landbruks-
elever paa Abildso. Siste

meren. av mudder. Efter konferanse med autoriteter
som professor Rasch og fiskeriinspeklor Landmark
nytter det ikke at forsoke med orretagtige fiskearter,
man maa holde sig til karpeagtige eller andre som
trives paa mudderbund.

Specielt anbefales Gjors, en aborart, som er en meget
god.fisk, srerlig anseet i Sverige. Ved banemester
Honens bistand forskaffedes i 1878 endel av denne
fiskeart fra Oieren, men saavidt mig bekjendt har man
ikke senere seet noget til den.

Fiskeretten tilhorer naturligvis grundeieren, som kan
forby fiske paa sin grund. Men dette respelcteres ikke,
specielt omvaaren og sonu'uerenvrimlerdet av fiskere
og skyttere, som traaker op de blote jorder, graver
mark, gjor op ild og anretter saa meget skade, at
fiskeriet, som skulde vare en herlighet for grundeierne,
tvrertimot blir en plage. Enkelte driver endog fiskeri
som ncringsvei i sommertiden, da det er <hus under
hver busk>; saaledes er det <Sophus paa flaaten>
velkjedt, liksom <Darnpkjokkenet> i Manglerudaasen
lyser i sommematten.

Man har forsokt at hindre uv&senet ved fredning,
forbud, opslag og averitssementer, men uten n1ttp. Et
strengt opsln er det eneste effehive, men det falder
for kostbart, hvorfor man gientagende har henvendt
sig til politiet og ydet dette en ekstrabetaling forat fore

gang en elg saaes svommende over vandet var hssten
1921. En vinter holdt en hvitrev til paa isen og kunde

sees hver morgen fra veien indtil den en vakker dag
blev skudt.

Av fugle er der derimot et stsrre utvalg, dog ikke som
standfugle, men som mer eller mindre kortvarige
gjrester. Det er forst og fremst forskjellige andearter
fra stokanden til den lille krikand som endnu tildels
hrkker ved vandet, skjont det nu blir mere og mere
vanskelig for den at undgaa krybskytterne. Et par

skjeldnere andearter er skudt her. Tidligere saaes ofte
Lorn pivandet likesom enkelte storre vadefulgle, men
nu er det kun strandsnipen som holder til her. Vandets
insektfulde overflate er naturligvis et godtjaglfelt for
svaler og linerler. Efter sterk ssndenvind kan enkelte
maaker forvilde sig herop, likesom Fiskesrnen under-
tiden har vist sig.

Tidligere kunde man om vinteren se den livlige Fossekal
i brekken ved Rognerud, nu er den imidlertid forsvundet.

I den bratte Tallbergaas er en stor kloft, som gaar

under narm av Carl XII's hule, skjont vistnok uten
historisk grund; i den bratte fieldvreg har Taarnfalken
i mangeaarhaWrede og i rnineguttedage bemegtigede
senere general Ole Hansen og jeg os eggene ved hjrelp

av en lang stang med enjernose i den ene ende fra den
motsatte side av kloften. Det var jo en begivenhet for
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Hssten 1923 blev en sjelden Fugl skutt ved Ostensjo-
vandet. Det var en Sultanhone (porphoria poli schatu s),
som hsrer hjemme i Indien, og kun en gang fsr er
truffet her i landet, nemlig ved Orrevandet paa Jreren;
det er en vadefugl av storrelse som en liten hone. Det
smukke eksemplar er utstillet i det Zoologiske mu-
seum paa Toien.

At der er en mengde vandrotter, salamandre, padder
og lop er en selvfslge, og det er en nok saa livlig
koncert av de sistnavnte under yngletiden av vaaren.
En gang omkring 80 aarene var paa en dller anden
uforklarlig maate en fremmed froskart kommet ned i
et myrhul paa Abildsssiden og vakte vor store nysgjer-
righet ved sin eiendommelige og hoilydet kvrekken
hver aften, indtil det lykkedes at fange den og bringe
den til Universitetet. Det har imidlertid ikke lykkes
mig at faa rede paa hvilken art det var. Flodperle-
muslingen findes av ganske betydelig storrelse, men
jeg har ikke hort om noget fund av perler.

Ang. insektlivet i og ved Ostensjovandet har den
kjendte entomolog bergmester Ths. Mi.inster velvillig
meddelt folgende:

<For mig har Ostensjovandet veret et
kjrert sted, hvorhen jeg ofte har sokt
for at studere faunaen, helt fra jeg i
skoledagene omkring eller allerede for
1870 som en stadig ledsager av gamle
gartner N. G. Moe paa Toien paa hans
turer i byens omegn avla mit forste
besok deroppe. Jeg har endnu fra
disse mine forste turer dit erindring
om hvorledes jeg paa et aspetra like
ved landeveien under de bratte hamrer
under Opsal tok en sjelden praktbille,
som netop var ifrerd med at krype ut av
stanmen, hvor den hadde levet som
larve, og om at vi nede paa myren
utenfor fandt larvene av den store va-
kre sommerfugl Svalehalen (Papilio
machaon) paa den der voksende
Selsnrepe. I de senere aar har jeg
ogsaa ofte veret deroppe og da harjeg
serlig besokt nordenden av vandet
like ost for utlopet paa Manglerud
grund, hvoren undersokelse av myren
mellom vidiekrattene har leveret en
stor mcngde sjeldne for den slags lo-
kaliteter eiendommelige former; srr-
lig tidlig om vaaren like efter islosnin-
gen var ofte utb5,ttet stort. Her harjeg
for forste gang i 1897 fundet en for
videnskapen \y art, en liten kortvinge-
drekket bille (en Staphylinide Amal-
ium Mrinsteri) sorn er blitt beskrevet

av en Wienerentomolog og opkaldt efter mig og som
forst for et par aar siden er fundet et andet sted, nemlig
ved Stenkjer - dens eneste nrere slektning er fundet i
Shanghai i Mongoliet. Foruten denne store raritethar
omgivelserne her leveret en mangde andre sjeldne
biller - det er kun disse jeg kjender og arbeider med.
Det er selvfolgelig liten mening i at ramse op en hel del
latinske navne som for fagfolk vilde vere bevis for
denne min paastand, men jeg tror, jeg uten at si for
meget kan uttale, at faa lignende lokaliteter har bragt
mig saa mange interessante arter som Ostensjsvandet
og det kunde derfor vere fristende at slaa pi tanken
om, at dele av vandets omgivelser burde fredes som
naturpark, saa man derved holdt vedlike den interes-
sante fauna som der findes. Man har nemlig her ved
og i vandet rikt reprrsenteret det dyreliv, som holder
til saavel i hrengemyrene og disses overgang indover
til kratskogen som i selve vandet og i den rike siwege-
tation som kanter dette. Jeg vil ikke si at ikke andre
steder kunde vere likesaa interessante, men derom vet
vi jo litet, her er forholdene imidlertid kjendte.>

Siste delen av denne monologen kommer i neste
nummer av Sothsna

"R FLI$EEGGER-=-RORLEGGER
Foingyd: med ditt gamle, bad?
lkke..det?,.Kontakt.,oss da vel.!,
VAr spesialitet Full moderniserino av
bad og kjskken. 14 Ar i bransjen.

Butikkutstilling og utsalg av:
Badeibmsinh redn inger,, bah itarutstyr,
rardeler o$,f|iser, ,,,, , Pensj0nistrabatt!

ffi Bademilit-EnpGrten a.s
@@ Aut. rorleggermester Freddy Botner

BUtikk og kontor:
(v/9ppsal T-banest.)

Tlt,::22.,26l%25 -
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Soth @na presenterer:

Oppsynsmannen
ved Astensj ovannet

Paul  Henr ich Berger  Hansen

Paul Henrich Berger Hansen er ansatt hos Fylkesmannen i
Os/o og Akershus i forurensfngsseksionen. Som biolog med
limnotogi som spesialfett er def se/vsagt vannforurensings'
probtemer han til daglig arbeider mest med. Berger Hansen

ei ogsii en dyktig ornitolog, sd han dekker et
bredt biologisk sPekter.

Ostensjovannets Venner er sv&rt forrtoyd med at
det er ansatt en oppsynsmann for Ostensjovannet
naturreservat, men hva gir denne jobben egentlig
ut pi?
Jeg skal passe pi at vernebestemmelsene overholdes,
etterse at reservatskiltene fra Milj overndepartementet
fbr sti i fred, og erstatte skilt som har forsvunnet. Det
er gledelig i registrere at de fleste skiltene har fhtt sti
i fred hittil. I noen grad informererjeg ogsfl publikum
om de store og varierte naturkvaliteter omridet har fl
bv pi.

Ostensiovannet er kjent for sin enorme bunndyrtetthet
og sir-re okologiske srregenheter. I alt er omridet helt
klart av nasjonal betydning.

Problcmcr i omrddet er:

for det forste at en del hunde-
eiere ikke overholder bind-
tvangen. Ved Ostensjovannet
naturreservat skal hundene
holdes i bind iret rundt.
"Hunden min gjor aldri rToe
galt" er et vanlig svar jeg ffir
ved pitale. Imidlertid forstir
de fleste at det er nodvendig
med bindtvang av hensyn til
fuglelivet.

for det andre at noen plukker
planter i reservatet. Dette er
strengt forbudt av hensyn til
bevaring av den viktige vit-
markveg6tasj onen. Heldigvis
er dct litc utbredt.

- for det tredje har det vert problemer med reirfoto-
grafering fra kamuflasjetelt. Dette er i strid med

vernebestemmelsene. da slik aktivitet vil virke ne-
gativt pe fuglelivet.

Hva med fisking?
Fisking er kanskje det storste problemet. Fiske i isfri

irstid er forbudt. Dessverre er det noen som ikke
respekterer forbudet. De tramper ned vegetasjonen i

vitmarksomriderre og lager stier, som ipner for rev,
katt og hund samt andre fiskere. Konsekvenseu er at

ftrglene forstyrres pi hekkeplassene, samt skade pi

vegetasionen. I tillegg mistes ofte sluk og sener sorn er
farlige for fuglcr og pattedyr. Det er inrrlysende at slik
kan vi ikke ha det i et naturreservat.

Er det tiltak du mener bsr
giennomfo res for reservatet?
En skikkelig buffersone man-
gler flere steder. Det er allagt
plen helt ned til vannspeilet.
Dette medforer ekstra stort
press pi selve vfltmarksomride,
og har bl. a. skapt crosjons-
problerner. Noe av det opprin-
nelige landskapet bor gienska-
pes ved i plante inn vegetasjon
som naturlig horer hjemme her.
Da vil jordsmonnet bindes bs-
dre, og det blir nrindre erosjon.
Den type vegetasjon det her er
snakk om, vil rense sigevannet
pdr en langt bcdre nri'te enn plen
gjor. Denrred vil dette bidra til
bedret vanrrkvalitet. De store
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plenarealene har skapt grunnlaget for den kraftige
okningen av innfsrte gjess. Kanadag6Lsa tar hekke-
plasser fra norske arter. Dette er et menneskeskapt
problem som kan bekjempes bl.a. ved 6 tilbakefsre
plenarealer til opprinnelg natur. Punktering av
kanadagisegg mi ogsi intensiveres.

Positive tiltak som er giennomfort?
Vann- og avlopsetaten i Oslo Kommune har gjort en
kjempeirursats i Ostensjovannets nedslagsfelt i 1991-
1992.Ca.32 millioner kroner er nedlagt for i rehabi-
litere ledningsnettet. Dette betyr at mindre frrurensing
tilfsres Ostensjovannet. Det er grunnlag for opti-
misme. Hvis ni kommunen stimulerer grunneierne til
6 bedre stikkledningene sine, har vi enda mer i hente
for i bedre vannkvaliteten. Det vil ta lang tid fsr

Ostensj ovannets vannkvalitet er tilfredsstillende. Dette
skyldes bl.a. lagring av fosfor etc. i sedimentene.

Hvorfor er det nodvendig i ta vare pi landskapet
forovrig rundt Ostensjovannet? Er ikke natur-
reservatet stort nok?
Nei, svarer Berger Hansen. Presset pi omr6'det er
stort. Skal vern ha noe verdi, nytter det ikke bare i
verne vannspeilet. Det haster med i ta vare pi buffer-
sonen og den varierte naturen rundt vannet.

I fjernsynsprogrammet 12. mai 1993 fra Osten-
sjovanhet uttalte Fylkesmannens representant at
omridet pi mange mflter er i minste laget som det
er. Hva mener du om et slikt utsagn?
Det er jeg enig i, avslutter Paul Henrich Berger
Hansen. Ostensjoomridet er lite nok som det er.

12. juni:

15. juni:

29. juni:

24. aug.:

26. sept.:

22. nov,:

AKTIVITETER
Sommeren og hosten 1994
Styret  onsker al le vel  mott  t i l  v i re akt iv i teter!

Ostensjodagen pfl Ostensjo gird, kl. 13-16.00. OBS! Regnvrer = avlysning.
For 3. 6r pi rad arrangerer vi en kulturfeiring pi Sondre Ostensjo gerds tun. Leikar-
ringen Symra og Ostensjo Janitsjar har allerede lovet opptreden. Det blir ogsi pon-
nier, hest og vogn m.m. Finn Schau er konfransier og leser eventyr pi livebma. Det
blir salg av kaffe, kaker, is og brus, stands og omvisninger.

Clean Air Games pfl Lambertsseter.
Friidrettssterme med verdensstjen1e1 OW er medarrangor.

Omvisning.
Vandring i Ostensjovannets storstue med Marianne og Grete sorn guider. Kle dere
etter vrret og mot fram til en hyggetur denne sommerkvelden.
Fremmste i sydenden kl. 18.00.

Omvisning ved Norsk ornitologisk forening. Start fra brua (sydenden) kl. 18.00.

Medlemsmste pfl Skoyenflsen skole, kl. 19.00.
Ostensjo girds historie ved Firur, som tar for seg girden fra steinalderen til i dag. En
del "nye" bilder presenteres. Visste du at Anna Kolbjornsdatter har eid girden? Mot
fram og ffi greie pi mer om girden som har gitt vannet navn.

Medlemsmste pfl Folkets Hus, Abildso, kl. f 9.00.
Husker du Cathrine Senjes fengslende foredrag om Oslos ostre bydeler pi Skulle-
rudstua? En rekke nye bilder presenteres, og hun fortsetter foredraget om Oslo Ost
etter Sigurd Senjes lryldnings.verk om vir del av byen.

Moteplan for styremoterte i OW i 1994
Dato :  3  1 .5 ,  9 .6 ,  25 .8 ,  22 .9 ,  20 .10 ,  17  . IL

2 l



Ostensjo gArd
Forrige artikkel handlet om steinalderfunn ved @stensja gdrd,
ribbungehavdingen Audun Austansjor og om kirken som eide

svert meget av jorda i Aker pd 1400-tallet,

Finn

I 1536 ble reformasjo-
nen innfort ved pibud
fra Kongen. Eiendom-
mene som 16 under den
katolske kirke ble nes-
ten alle overtatt av Kon-
gen. Han var dermed
den storste godseier i
Aker. Rundt irhundre-
skiftet eide kronen godt
over hahparten av all
jorda. Ti prosent var
privat og resten kon-
trol lerte kirken. Pi
grunn av pengemangel
hadde ikke kronen an-
nct valg enn A selge,
eventuclt bygsle bort eiendommene.

I 1660 ble eneveldet innfort og salg av kronens gods
skjot stor fart. Eiendommer somtidligere varpantsatt
ble ni solgt til dem som hadde pante-rettigheter.
Eiendomsforholdene i Oslo-omridet gjennomgikk
derved endringer.

Ornkring 1700 eide kronen kun l7o av jordegodset i
Aker. Rundt 85yo av eiendommene var pi private
hender. Resten tilhorte kirken.

Det varalikevel ikke den alminnelige Aker-bonde som
eide girdene. Det var forst og fremst velstiende
byborgere sorn hadde rid til i sikre seg krongodset.
Kortfattet kan vi si at for 1650 var embedsmerur den
ledende eiendomsgruppen. Deretter overtok de store
skogeierne og den nye plankeadelen det
godsct. Fram mot 1800-tallet overtok
handelsmennene i Christiania Akersgirdene.

Jordeiendommene var samlet pi relativt fi hender.
Dct meste av kunnskapen om girdene er naturlig.nok
om godseierne. Brukeme vet vi dessverre alt for lite
om. Men utviklingen gikk sbm seg hor og bor i retning
av at brukerne overtok girdene. Omkring ir l80Qeide
bondene ca. 40o/o av Aker-girdene. Som vi skal se,
glelder dennsutviklingen ogsiL Ostensjo gird.

Fra 1536 til 1660 var Ostensjo i kronens eie. I denne
perioden ble Ostensjo drevet sonr et vanlig girdsbruk.

Osten sjo gdrd rundt drhundreskiftet
Oslo bymuseum

meste av
de rike

Foto: A. ll/ilse

I registeret til <Rente til
Aggershus>fra l560kan
man finne navnet <Grim
Ostenso>. Han var bru-
kerenpidentiden. <Grim
Ostensd skatter I pund
malet> stir det i registe-
ret.

Den forste som bygslet
Ostensjo gird var
Oberberghauptmann
Kri stofer von Honneken.
Fra 165l bygslet han
bide Ostensj a og Astre
Skoyen (dvs. Nordre
Skoyen). Von Hdnneken

dode i 1655 og etterlot seg forfalne hus. Bygningene
var vanskjottet fordi girden ble drevet som en plass
under Skoyen.

Skoyen var en langt storre gird enn Ostensjo pi denne
tiden. I 1656 ble Ostensjo delt i to selvstendige girder,
og bygslet bort hver for seg. Sondre Ostensjo ble
bygsletborttil Gulbrand Lauritsdn, ogNordre Ostensjo
til Halvor Kjeldsen. Navnet Anders Ostensjo eri finne
i fogdregnskapene fra 1656. Han hadde betalt 60
riksdaler for i bygsle Ostre Skoyen med underlig-
gende odegird. Anders Ostensjo hadde overtatt Skoyen
etter von Hdnneken, men ikke Ostensjo. Navnet kan
tyde pi at han var den tidligere brukeren til von
Honnekens eiendommer, og at han fikk mulighet til f,
overta disse da Oberberghauptmann Kristofer von
Honneken dsde.

I folge en bok om Akerhus Len I 65 7-5 8, drev Povel og
Gulbrand Ostensjo, Ostensjo-gArdene for Lauritson
og Kjeldsen.

De to girdene hadde tilsammen 5 hester, 13 kyr og 7
sauer, men <ingen Gjeder og ingen Svin>. Det store
antall hester tyder sarursynligvis pi at det li en del
skog under Ostensjo. Siden ferdselsveien fra Enebakk
og inn til Christiania gikk gjennom tunet pi girdene,
si li jo mulighetene tilrette for bi-inntekter pi sam-
ferdselssektoren.

)',
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Ti i rs hardt arbeid for
bevari ng av Astensj ovannet.

Ostensjovannets Venner ble dannet i 1983 som en las
gruppe som arbeidet for e fe avvist byggeplanene ved Abildsa

gdrd i 1983. AVV greide oppgaven. I Oslo formannskap ble
det, i 1984, bedt om at..<Asftnsjovannet snaresf sikres mot

odeleggelser. Kommunen bes derfor fremme sak overfor
statlige myndigheter om sikring etter naturvernloven>.

Etter at bystyret i Oslo hadde awist de nevnte bygge-
planene i 1983, gikk daverende eiere av girden til sak
mot Oslo kommun6. Kommunen vant pAL alle punkter,
bortsett fra at de ble domt til i betale pro-
sjekteringsutgifter vedrorende byggeplanene. Hverken
kommunen eller saksokerne var fornoyd med avglo-
relsen, og de anket dommen fra byretten inn for
lagmannsretten. I Ostensjsvannets Venner var vi bli-
oyde som gikk og ventet pi en rettskraftig avgjorelse.

Hssten 1988 var folgende kunngjoring i lese i
pressen:

E n d ret Reg u I eri n gspla n
I  medhold av Plan- og bygningsloven
av 19. mai 1985 kunngjor vi  herved at
vi har pdbegynt med endret regule-
r ingsplan for gnr.  160, bnr.  1 og 439,

Abildss Nordre
Hele omrddet pA ca. 150 da. er idag
regulert ti l landbruksformAl og spesial-
omrdde/beva ring (gdrdsanlegget).
Den vestlige del av omrddet, ca. 70 da.
planlegges t i l  bol igformSl,  den ost l ige
del av omr6det (mot Ostensjovannet)
til fri-omrdde. Hovedbygningene sokes
opprettholdt som spesialomride/
bevaring, ny virksomhet vurderes
(nering, offentlig og privat service).
Adkomst forutsettes fra Plogveien og
Smedbergveien.
Eventuel le henvendelser kan rettes t i l  :

A/S Se/vaagbygg
v/siv, ark. Sunniva Jakhelln, Postboks 100
Vinderen, 0319 Oslo. Tff.  A2n4 36 90.

Det ble pi ny innkalling til mote hos Eirik Wrerner.
Denne gang motte Anne Lise Rindal, Inger Johanne
Arnesen, Randi Aune, Per Mathisen, Oyvind Mal-
and, Dag W&rner, Erik Damsgaard og Finn A. Gul-
brandsen i tillegg til Eirik samt representanter fra
pressen. Erik Damsgaard hadde hatt sine private
tunge utspill om Ostensjoomridet i avisen. Han var
sjokkert over forfallet. Dette si han langt bedre enn de
fleste andre fordi han hadde oppholdt seg flere 6r i
utlandet. Etter en kort diskusjon ble det besluttet 6
starte en forening. Det ble nedsatt et interimstyre der
Erik Damsgaardvar leder. Vi mitte ogsi informere
bydelspolitikerene og publikum om hva som kunne
skje dersom Abildss gird ble utbygget. Strategien var
i sjekke med fagfolk at pistandene vire stemte.
Bekreftelsen kom ganske fort.Ytterligere utbygging
ved Ostensjovannet ville fb alvorlige konsekvenser for
dyre- og plantelivet.

Samtidig med denne informasjonskampanjen dro vi i
gang en underskriftsaksjon. Folk var topp motiverte.
Pi Oppsal og Manglerud var det koer for i skrive
under nir vi hadde stand.

I Ostensjo, Boler og Lambertseter bydel motte vi stor
forstielse. Bydelspolitikerne skjonte raskt at vire
naturfaglige standpunlter var riktige. Verre var det i
Manglerud bydel. Boler hadde allerede pi egen hind
awist en idrettshall ved Eterveien. I Ridhuset ble vi
stort sett godt mottatt av alle partier, men det var ikke
like lett 6L overbevise alle at fagfolkene/ekspertene
hadde rett.

Samtidig skulle vi holde pressen orientert. Vi fikk
raskt over 10.000 underskrifter. Det var valg hosten -

89. Ostensjovannet var valgkampssak! Merkverdige
politiske utspill i pressen forte til at vi mitte arbeide
natten gjerurom med pressemeldinger. Flere presse-
meldinger ble levert rundt kl. 04.00 om natten. Dods-
trotte kom vi oss opp pijobb ved itte-tiden. Spennin-
gen var pitopp. Ville pressen ta inn pressemeldingen
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dagen etter? Det var godt
i ha Erik. Han dispo-
nerte tiden som han ville,
dro ned i redaksjonene
og diskuterte og argu-
menterte, Stort sett fikk
vi inn pressemeldingene
etter diskusjon fra Eriks
side.

Det var en knallhard tid.
Uten godt samhold, topp
humsr og enormt god
stotte fra Ostensj obyens
innbyggere, ville vi ikke
klart det. Vi fikk brev
fra tilhengerne vflre, publikum oppmuntret oss nir vi

sto pi stand - sti pi, ikke gi dere! Denne perlen vil vi

ikke miste.

Det var ingen tvil - Ostensjobyen og Oslos innbyggere

snsket Ostensjoomridet som det ligger i dag.

Vi fikk ogsi arvist tumhallen som var planlagt i

vannets nordende. Her fikk vi eventyrlig stotte fra

Ostensjo bydel.

3. april 1990 ble Ostensjovannets Venners forste

irsmote avholdt. Interimstyret hadde holdt det giende

i 13 mineder. Erik ble valgt til OWs fsrst offrseille
leder. Forovrig bestod styret av GreteZahl,Anne Lise

Rindahl, Per Mathisen, Oyvind Meland, Inger Johanne
Arnesen, RandiAune, Marinne Ostbye, Kari Lonstad

og Finn A. Gulbrandsen. Foreningen hadde da ca.

1.350 medlemmer.

Parallellt med byggeplanene gikk <Verneplan for vit-

marker> ut til horing.

I bystyret 26. juni 1989 var denne saken oppe. Bysty-
rets flertall gikk inn for hele <skjotselsplan-omridet>
med unntak av vestsiden av Abildso gird. Mindretal-
let onsket ogsi vestsiden inn i verneplanen.

Vi var litt skuffet, men sto pi. Vi visste vi hadde nok

en sjanse.

Ideen om en stiftelse ble brakt p& banen. Stiftelsen
skulle arbeide for 6 bevare bygningsr,rassen. Med

foreningen som sekretariat ble det arrangert innsam-

lingsaksjoner. 20. 5 00 underskrifter, opprettelsen av

stiftelsen samn, en med et helhetssyn pi omridet gjorde

at Byplan-kontoret gikk inn for i arryise forslag til

omregulering av Abildso gird. Dette ble fulgt opp av

et enstemmig bygnings-r id som bl 'a.  vedtok

( I 4.05 .9 I ): - <Bygningsridet har lagt vekt pi Fylkes-

mannens og Riksantikvarens begrunnelse for vern av

nasjor-rale og regionale verdier, og oppfordrer statlige

myndigheter til 6 av-
klare omriLdets verne-
verdi etter eget lov-
verk.>

Vedtaket betod et ven-
depunkt for saken. En-
delig et tverrpolitisk
vedtak som viste at Os-
los politikere skjonte
hva saken dreide seg om.

Vedtaket medforte ogsir
at foreningen fikk Ost-
landssendingens tors-
dagsblomst. Bide kul-
tur- og miljovemprisen

i Norge fra The Conservation Foundation i Storbritan-

nia, ble tildelt Ostensjovannets Venner som hedersbe-

visning for det arbeidet vi hadde nedlagt.

Solid laginnstas fra foreningen viste at det nytter. Uten

en enolrn stotte i Ostensjobyen hadde dette ikke vert

mulig.

Finn

Pd stand med Ostensiovannets Venner Foto:Grete Zahl

Leserbrev:

Til Sothsna
Fikk lysttil i sende dere en liter, epistel om hvilke

fuglearter vi har registrert i vir lille hage t

rekkehusbebyggelsen i Plogveien. Sidcn vi er

meget interessert i fuglefaullaen, forer vi regel-

messig hele vinterhalviret og har stor glede av

dette. Kikkerten ligger klar i stuen, og etter hvert

begy'nte vi i notere ned hvilke ftigler vi fikk

bessk av:

kjottmeis blinreis sPettnrcis

svartmeis grispurv gulsPurv
jemspurv pilfink gromfink

bjcrkefink bokfink gratrost

rodvingetrost svarftrost linerle

rodstjert blistruPe strer

skjere krike sPurvehauk

due n,ike stokkand
munk dompap grisisik

gronnsisik flaggspett fuglckongc

sidensvans gri fluesnapper rodstrupe

gransanger(el. lov) sivsanger(littusikkcr)

Hi lsen Unni Handeland
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Jan Wesenberg arbeider ved /Vorges Landbrukshayskole, der
han for tiden underviser i botanikk.

Vierne ved Astensj ovannet
Av Jan Wesenberg

Brorparten av de busken| vi ser rundt Ostensjovannet, horer tit
slekta Salix, pd godt nors-k kjent som vier, selje og pil, Dette er

en ganske lett gjenkjennelig gruppe, sely om den omfatter
mange arter, som ikke alltid er helt lett d se forskjell pd,

og som i tillegg ofte krysser seg med hverandre.

t

Alle har de samme karakteris-
tiske blomstene tidlig pi vi-

ren - hannblomster og
hunnblomster pi for-

skjellige busker -

samlet i tette
aks eller ra-
kler.Velkjent

undernav-
netgisun-

ger. Hann-
buskenes sis-

unger er gule, og faller
av etter blomstringa,
mens hunnplantene har
mer gronnaktige aks
som blir sittende til de

smi. lette frsene med et sveveapparat av hir frigjores
og blir spredt med vinden.

Vi har rundt 30 Sa/rr-arter iNorge, ville ellerforvillete.
Ved Ostensjovannet har vi fem arter (hvis vi ser bort
fra noen planta piletrar), og disse fem er det ganske
greit i holde styr pi.

Den vanligste er griselja. Dette er de karakteristiske
tette, grigronne buskene som en finner i kanten av
vitmarka mndt hele vannet og Bogerudmyra. Den har
ganske lange (opptil l0 cm), grilodne blad som er
breiest ncr spissen, og filtlodne kvister. Ved basis av
hvert blad sitter det som regel to smi blad som kan
falle av utover sonmleren (de kalles sreblad eller
akselblad). Unge griseljer har en ganske regelmessig
halvkuleformet fasong, n,ed tett greinverk helt ned
mot bakkenivi. Griselja er en lavlandsplante som
bare er vanlig pi nedre Ostlandet. Den krever fuktig-
het og en del ncring, og er typisk ved neringsrike
imsjoer. Den er en utpreget pionerart, som kolonise-

rer vitmarksomrider, og i sin tur viker plassen for
sumpskog av f.eks. bjork, svartor eller gran.

Innimellom griseljene ved vitmarkavokser ofte spredt
en annen art, istervier. Den har glinsende blanke,
grbnne> spisse blad som er skarpt sagtannete i kanten.
I enden av hver bladtann sitter det en blank liten
kjertel. Den skiller sq fra viere flest ved at raklene
henger ned, mens de hos de andre artene stir opp. Hun-
istervierens rakler henger pi lenge utover vinteren, og
er da lett slmlige i det nakne greinverket. Istervier er en
ostlig plante, som finnes helt nord til Finnmark, men
som er sjelden pi vestkysten.

Den vanlige selja er i motsetning til disse ikke noen
vitmarksart. Den foretrekker noe tsrrere grunn, og
vokser glerne i skogkanter og lovkratt. Serlig karak-
teristisk er den pi gammel beitemark

'og enger som gror igjen, for bar-
trer og andre skogstrar fbr inn-
pass. Selja har ganske breie og
butte blader, breiest pi midten,
st ive, med uregelmessig
buklete kant, gri pi under-
sidaog gronne pi oversida.
Som unge er de lodne, men
utover sornmeren blir de
som regel temmelig blanke.
Den mangler griseljas ore-
blader. Gamle seljer kan bli
ganske kraftige trrr, og huser
ofte en rik lav- og rTroseflora pi
stantmen. Selja er vanlig i det
meste av landet.

Griselja har en lillebror,
srevieren. Den har ossi

26

blad som er breiest nrer enden og oreblad,



Takk t i l  v i re sponsorer

men bladene er oftest under 5 cm lange og ikke si
langsmale som griseljas, og kvistene er mer eller
mindre snaue. Orevieren er som regel under manns-
hoyde, og den vokser pi fuktig grunn i lavlandsstrsk
helt nord til Nordland. Den vokser gjerne pi ganske
skrinn mark, og er vanlig ved tjern og pi torvmark i
smi forsenkninger i barskogstrakter, blant annet i
Ostmarka. Ved Ostensjovannet finnes det en del ore-
vier i isen pi Manglerudsia.

Den femte vierarten, og den mest anon1.me. er svart-
vieren. Den har blad som ser ut omtrent,som sm6
seljeblad, men de er tlmnere og mykere, og snaue
bortsett fra pi oversida av midtnerven i bladet. Svart-
vieren vokser i sumpskoger og pi annen fuktig mark.
Ved Ostensjovannet kommer den gjerne inn nir gri-
selja begynner 6 bli gammel og tynnes ut, og fortsetter

som et innslag i bjorke- eller oreskogen som falger
griselja. Den er vanlig i hele landet.

Kikk litt pi buskene nir du neste gang du gir tur ved
vannet. I alle fall de tre fsrste burde du kunne finne
ganske lett.

Losning pit
"Hjernetrim for store og
. sme" pd side 32

i Sothgna nr. 7

1 c , 2 a , 3 b ,  4 a ,  5 c ,  6 c ,  7 c , 8 a ,
9 b  o g  1 O c .
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Massiv motstand mot
grav lund p i  Ab i ldso

av AIf

Et massivt flertall av horingsinstaRsone vender tom-
melen ned for forslag om i legge gravlund pi Abildso
gird. Men flere lokale instanser pi Marlglerud og
Abildso utmerker seg i motsatt retning. Bydelsutvalget
i bydel 12 og menighetsridene pi Manglerud og
Abi ldso t i lhorer et l i te mindretal l  i  hor ings-
runden som onsker gravlund lagt til Abildso gird.

En serie alternativer til nye gravplassomrider i Oslo
var i f or host lagt ut til offentlig horing. 22 bydelsut-
valg, vel 80 offentlige eller private instanser og et
hundretalls enkeltpersoner sa sin meniug om ett eller
flere av forslagene. I sondre Oslo er det forslag om i
bruke ikerland pi Abildso gird til gravlund som har
vakt storst - og overveiende negative - reaksjoner.

En lang rekke natur- og miljoorganisasjoner,
landbruksmyndigheter, Riks- og Byantikvaren, of-
fentlige instanser for miljo- og friluftsinteresser og
frivillige organisasjoner med spennvidde fra Mangle-
rud/Star til Bsler Fritidsklubb til Ostensjokoret til
Foreningen for Lambertseter gird gir sterkt og enty-
dig mot gravlund pi Abildso gird, av henslm til de
samlede verneinteressene i omridet. De fleste faglige
argumentene skulle etterhvert vere godt kjent for
Sothonas lesere.

Mental  helse
Horingsrunden viser hvor sterkt vemearbeidet for
Ostensjovannet er forankret, ogsi i miljoer som har
siu daglige virke langt fra vannets nreromride. Et
eksempel er Oslo-avdelingen av foreningen Mental
Helse, som i sin argumentasjon for i bevare ornridet
urort slir fast at "omridet er viktig for medlemrnenes
mentale helse. Dersom planene realiseres, vil flere av
medlemmene mitte innlegges pi institusjon".

Fylkeslandbruksstyret, Riksantikvaren og milj overn-
avdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
varsler alle at de vil reise sikalt statlig innsigelse
dersom planer om gravlund pi Abildso gird blir
viderefort. Dette innebrerer et utsettende veto som vil
heve sakcn opp fra kommunal til statlig myndighet.

Menighetsrid i utakt
Ostcnsj o bydel sutvalg slir fast at gravlund pi Ab ildso
gird - eller ved Eterveien - vil vrere i strid nred
bydclcns strategiske onske om i veme Ostensjovannct
i hcnhold til naturvernloven. Bolerbydelsutvalg inntar
et mellomstandpunkt, ved i mcne at Abildso gird "er
ct mulig gravplassomride", men at dct bor secs i

Skjesefh

sanrmenheng med verneplan for vannet. Manglerud
bydelsutvalg vil ogsA ta hensyn til natur- og frilufts-
interesser, men er likevel "positiv til at det arbeides
videre med gravplass" pi Abildso gird. Alle de tre
bydelsutvalgene awiser Eterveien som onskelig alter-
nativ.

Ikke overraskende er det de kirkelige myndighetene i
byen som gir varmest inn fur gravlundsforslagene
nrer Ostensjovannet. Det er likevel bemerkelsesverdig
at enkelte av de lokale menighetsridene er
horingsrundens mest kritikklose talsmenn for grav-
lund pi Abildss gflrd. Et enstenrmig Abildso menig-
hetsrid g&r si langt sorn til i si at det foreslitte arealet
pi girden er "meget velegnet", blant annet fordi
omridet pi den miten kan sikres som del av
grontomridet rundt Ostensj ovannet.

Manglerud menighetsrid er splittet og i tvil, men
anbefaler likevel Abildso gird. Lambertseter og Nord-
strand gjor det sanune, mens Boler menighetsrid gir
klart mot Abildso pi grunn av tungvint kommunika-
sjon og verneinteressenes engasjement. Fra resten av
byen kan vi notere at Uranienborg menighetsrid gir
mot omdisponering av Abildso gird til gravplass.

Bide Oslo biskop og Prosten i Sondre Aker stotter
gravplass pi Abildso. Det samnre gjor byens sentrale
Eldrerid, som kaller Abildso "den eneste gode los-
ning".

Alternativer
B&de menighetsridene og andre leggervekt pimange-
len pfl gravplassomrfider i sondre deler av Oslo. Selv
orn de frerreste onsker & se bort fra verneinteressene
knyttet til Ostensjovannet, er det flere som lander pi
forslag om Eterveien eller Abildso g&rd i mangel av
gode alternativer.

Dette er momenter sonr ogsi verneinteressene mi ta i
betraktning, slik Ostensjovannets Verurer har gjort i
sin horingsuttalelse. Her blir det tatt til orde for
altemative gravplasser pi Prinsdal skytebane, Tveten
gArd, den tidligere tyske krigskirkegirden pi Ekeberg,
Store og Lille Li pi Klemetsrud.

En rekke organisasjoner og enkeltpersorler sluttet seg
i lopet av horingsrunden t i l  reaksjonen fra
Ostensjovarurets Venner. Av 64 private horingsbrev,
delvis med stort antall underskrivere, uffaler 6l seg
mot gravlund nar Ostensjovannet.



Forskrif t  om vern av
Ostensj ovan net natu rreservat

i  Os lo  kommune og fy lke
I
I medhold av lov om naturvem av 19. juni 1970 nr. 63,

$8, jfr. $10 og $$ 21, 22 og23 er et vitmarksomride
ved Ostensjovannet og Bogerudmyra i Oslo kom-
mune, vemet som naturreservat ved kgl. res. av 2.
oktober 1992 under betegnelsen <Ostensjovannets
naturreservat).

II
Det vernete omrfldef berorer folgende gnr./bnr..l44l
100 8, 146/1, 146 / 4, 146 I 5, 14 6 I 13, 147 ll, 147 I 30, 160/10,
t60 I 439, l6llt, 163 I 4,9 .

Reservatet dekker et areal pi 539 dekar, hvorav 209
dekar er landareal.

De noyaktige grensene for reservatet skal avrnerkes i
marka, og knekkpunktene bsr koordinatfestes.

III
Formilet med vemet er i bevare et viktig vitmark-
somride med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv
som naturlig er knyttet til omridet.

IV
For reservatet glelder folgende bestemmelser:

l. All.vegetasjon i vann og pi land er vernet mot
enhver form for skade og odeleggelse. Nye plan{e-
arter mi ikke innfores.

2.Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og
hiomrider, er vernet mot skade og odeleggelse med
de unntak som folger av pkt. V - VU. Bruk av
skytevipen er forbudt. Hunder skal holdes i bind.
Utseuing av vilt og fisk er ikke tillatt.

3. Det mi ikke iverksettes tiltak som kan endre de
naturgitte forhold, som f.eks. oppforing av bygnin-
ger, anlegg og faste innretninger, brygger og bit-
fester, opplag av biter, hensetting av campingvog-
ner o.1., framforing av nye luftledninger, jordkabler
og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og
annen form for torrlegging, uttak, oppfirlling, pla-
nering og lagring av masse, ny utforing av kloakk
eller andre konsentrerte forurensningstilforsler, hen-
leggelse av avfall, gfodsling og bruk av kjemiske
bekjempningsmidler. Opplistingen er ikke uttom-
mende.

4. Motorisert ferdsel til lands og til vanns, samt
lavtflygning under 300 m over reservatet er for-
budt. Forbudet omfatter ossi bruk av modellbiter

og modellfly. Bruk av seilbrett er forbudt.
Bruk av robit, kano eller tilsvarende framkomst-
middel er ikkE tillatt. Fiske er ikke tillatt i den
isfrie perioden.

Camping, teltslaging og bruk av kamuflasjeinn-
retninger for fotografering er forbudt.
Det er forbudt f, gjore opp ild.

V
Bestemmelsene i punkt IV er ikke til hinder for:

l. Gjennomforing av militaer operativ virksomhet og
tiltak i rednings-, ambulanse-, politi-, brannvern-,
oppsyns-, skjotsels- og forvaltningsoyemed.

2. Vedlikehold av eksisterende stier og kanaler.
3. Vedlikehold av tidligere opptatte grofteavlop som

drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer,
etter at forvaltningsmlndigheten er varslet.

4. Motorisert ferdsel til lands i forbindelse med tillatt
jordbruksdrift og vedlikehold i medhold av
forvaltningsplan.

5. Sanking av brr og matsopp.

VI
Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til :

l. Felling av vilt som forirsaker vesentlig skade.
2.Bygging av pumpehus, legging av ledninger for
" varuringsanlegg, oppforing av gjerder nT .m.

vII
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltnings-
myndigheten bestgmmer, kan giennomfore forvalt-
ningstiltak i samsvar med verneformilet. Det kan
utarbeidesforvaltningsplan, som skal imeholde ner-
mere retningslinjer for giennontforing av forvaltnings-
tiltakene.

VIII
Forvaltningsmyndigheten kan gjore unntak fra veme-
forskriften nir formilet med vernet krever det, samt
for vitenskapelige undersokelser, arbeider av vesent-
lig samfunnsmessig betydning og i andre srerlige
tilfeller, nir disse ikke strider mot fonnilet med
vernet.

IX
Forvaltningen av vsmeforskriften tillegges Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus.
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AnSBERETNING 1993
Folgende har tegnet annonse i Sothsna i 1993:

Finn A. Gulbrandsen
Marianne Ostbye
Selma Monsen
Gerd Hansen
Kari Lonstad, Manuel Rojas
Guro Aandahl, Hanne Skram
Johann Mollatt, Erik Wasrud"

Grethe Brosstad har hjulpet styret rned kontorarbeid.da Selma
Monsen flyttet midlertidig til Lillehammer L10.93.

Ved siden av det nodvendige arbeidet med verneplanen har styret
lagt vekt pi A rette opp driftsunderskuddet fra ifior.

2. STYREMOTER M.M.

Leder:
Nestleder:
Sekreter:
Kasserer:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer:

A. FORENINGEN
1. STYRET
Styret har fra 15. februar 1993 bestdtt av:

ABB Milie -Norsk Viftefabrikk l/S
Domus (Lambertseter)
Eklow Scandinavia A/S (Fuji)
Exact reisebyrA A/S
Gardinhuset Manglerud
Firur Reinert Gulbrandsen
Bjorg og Roger Hagen

nr./ Tormod og Bjornar
Roger Hagen A./S
Hellstrom Flygel og Piano
Isabels Helsekost
Isle ofMan
Jorgensen matsenter
Lambertseter Blomster
Lambertseter Foto
Lambertseter Kro
Manglerud Blomster
Manglerud bydel
Manglenrd Sol og Video

Miniature
@yvind Maland
Narvesen (Lambertseter senter)
Odd Nerlien A/S
Oppsal Apotek
Philips
Porselen og Hobby
RammArme
Schrsders Foto
Statoil Service Boler
Statoil Service Ostensjo
Sonsterud Sport A/S
TimeFoto (Majorstua)
Ulrikke A/S
Unnis Helsekost
Yngvil Forlag
Ostensjo bydel
Ostre Aker Natur og ungdom.Det har vert holdt l0 styremoter og et mote om

foreningen. Arbeidsutvalget har hatt l0 moter.
telefonisk kontakt nAr dette har vert nodvendig.
arrangert I kontaktmste med gruppene.

3.  MEDLEMMER

okonomien i
AU har hatt
Det har vaert

Foreningen hadde ved Arets utgang l87l hovedmedlemmer. Inklu-
dert husstandsmedlermner og foreninger/fim.raer har @YY 2546
medlernner.

4. MEDLEMSMOTER
Det er holdt 4 medlernsmoter i 1993.

15.2. Arsmstct pA Skullerudstua (ll3 deltagere) med pifolgende
lysbildekAseri v/Sigurd Senje (170 fremmotte). Tema: Vi
i Ostensjobyen. Per Mathisen underholdt.

31.3. Jubileumsmste. LysbildekAseri v/Viggo Ree, vAr interna-
sjonalt kjente dyretegner. Tema: Hvordan en dyretegning
blir til. Sang ved var internasjonale operasanger Knut
Skram, akliompagnert av pianisten Lemrart Wolfgran. 100
fremmotte i Skoyen6sen skoles aula.

21.9. Premieutdcling i OVV's fotokonkurranse "Mennesket og
naturen 1993". LysbildekAseri ved naturfotograf Jorn
Areklett Omre. 4 5'fremrnotte pA Skullerudstua. ?stensj o
gitartrio underholdt

22.11. Sor-Amerikansk aften. Forsker Svein Dale viste lysbilder
og kAserte orn Sor-Arnerikas natur. Ostensjo gitartrio spilte
Sor-Amerikansk musikk og akkornpagnerte Evert Taube
viser som publikum sang. 80 fremrnotte i Skoyen6sen
skoles aula.

Takk til alle som har deltatt pA medlemsmotene. En spesiell takk
til foredragsholdeme og til vdre usedvanlig dyktige kunstnere og
underholdere.

5. AKTITIVETER 1993
26.5. Norsk omitologisk forening (NOF) inviterte til fugletur

rundt Ostensjovannet. Knut Eie, Paul Henrich Berger
Hansen og ThorleifHelleren ledet turen. Ca. 50 deltakere.

6.6. OVV arraneerte fotosafari ved Ostensiovannet. Staale
Dahlberg ledet turen - 2 deltakere.

l{.6. Kveldsvandring lra Nordre Skoyen hovedgird langs
oldtidsveien til Ostensjovannet med informasjon om
oldtidsveier og historikk. Det var 15 deltagere.

3.7. Slittengaksjon med 3 deltagere.

25.8. NOF inviterte til fuglctur nrndt Ostensjovannet. Knut Eie
ledet turen. 14 deltakere.

26.8. @Yy ledet fugletur nurdt Ostensjovannet grunnet feilin-
fonnasjon i Arbeiderbladet. 2 deltakere.

6.  "SOTHONA".MEDLEMSBLADFOROW
Foreningeu ga i 1993 ut "Sothsna" nr. 6 og 7. OVV fhr mye ros
for nedlemsbladeL Det har blitt holdt 6 redaksjonsmoter og7
arbeidsmoter. Bladet er et viktig bindeledd mellom stlret og
medlenlnene.

Bladet er ogsA en svert viktig del av vAr infonnasjon til politikere,
byrikrater m.fl. Bladet blir ogs6 solgt i Ostensjobyen.

7. MEDLEMSSERVICE
"Sothona" er gratis for foreningens medlemmer. Det er i tillegg
sendt ut to informasionsbrev til hovedmedlernmer.

Det gis medl"*r.ubutt pd OVV's T-skjorte og luftfoto av
Ostensjovannet.

Kun medlemmer lEr kjopt loreningens ndl.

En stor takk til Harure Blesvik og postgruppa for kjempeinnsats
ved utsendelse av post m.m.

B.  UTADRETTETVIRKSOMHET

I. FOTOKONKURRANSE
OgsA i 1993 arrangerte OW en stor fotokonkurranse. Temaet var
"Merutesket og naturen".

Juryen besto av Henry Kjernli (Caruror A,/S), Gurnar Rokseth
(Ekli;w Scandinavia A/S) og Vidar Ibenfeldt (Timefoto A/S).
Marianne Hansen Ostbyi: tia @VV har fungert som juryeris
sekreter. Cannor, Ekl6w, Timefoto og foreningen ga premier til
konkurransen.

2. DETIIORDISKE KULTURLANDSKAPSFORBUI{DET
Forbundet utgir tidsskriftet "Nordisk Bygd". Tidsskriftet kom-
mer ut i hele Norden. OW har bidratt med en artikkel og foto om
OstensjoonuAdet til blad t. 6 - 7 som utkom i februar 1993.

3. OSTENSJODAGEN
Sondag 13. juri arrangerte OW Ostensjodagen for andre gang.

Publikum hkk oppleveKnutSkram, EllenNicolaysen,NeilDodd,
Leikarringen S1,rnra, Ostensj o j anitsj ar og Finn Schau fra TV-2. 4-
H og Lofirud lArd-stilte nied ayr pA Vassenga. oVV og 4-H
arrangerte natursti, Natur- og Ungdom,4-H, OW og NOF hadde
stand. NOF hadde fugleomvisning, og OW hadde historisk
omvisning. Det ble solgt kaker og kaffe m.m. Bama fikk ride pd
ponnier og kjore med hest og vogn.

Takk til alle som glorde Ostensjodagen mulig.

En stor og varm takk til Arure Margrethe Mokleby, Gunnar Smith
og de andre i sameiet @stensjo Gard som lot oss feire dagen pA
Sondre Ostensios tun.

4. "MINNAWETLESEN.DAGENYSTAND
14. mars arrangerte OVV stand for A markere dagen for
grunnlegggelsen av Minna Wetlesens husmorskole pA Abildso
lara lCf,iintagt 17. mars 1865.). Det ble som vanlig seivert gratis
kaker og kaffe.

5.  DENINTERNASJONALEFUGLEFESTIVALEN
Sondag 10. oktober markerte OVV derure dagen i samarbeid med
NOF. Det ble arrangert to fugleturer, det var anledning til 6 se fugl
i teleskop, delta pi natursti eller motta informasjon pd stand ved
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Ostensjovannet. Hele 100 personer (!) deltok pd omvisningene i
regnv@r.

6. MOTEVIRKSOMHET - OFFENTLIGE ETATER,
POLITISKE PARTIER M.M.
Det er tatt kontakt med Direktoratet for naturforvaltning, Fylkes-
mannen og Miljoverndepartementet pr. brev og telefon i alt 5
ganger.

@W har vert i moter med Arbeidsformidlingen, Byantikvaren,
ByrAdet, Byutviklingskomiteen, Boler bydel, Kristelig Folke-
parti, Lambertseter bydel, Manglerud bydel, Plan- og
Bygningsetaten, Riksantikvaren, og Ostensjo bydel. Foreningen
var representert i et 6pent mote om Kommunedelplanen for
gravlundsarealer arrangert av Kirkevergen.

Det er holdt innlegg i Apen halvtime i Boler og Manglerud
bydelsutvalgsmoter - i alt 19 moter. l

7. MOTEVIRKSOMHET. NIERINGSLIV/LOKALMILJO/
PRESSE M.M.
Foreningen har vert i moter med Aftenposten, Arbeiderbladet,
arkitekt Stein Hoglund, Beckholm reklame, Bryn Rotary, Caruror
A/S (Cannon), Clean Air Gamesllambertseter IF, Eklsw
Scandinavia A./S (Fuji Film), Norsk A"/S Philips, Oslo Ost, Oslo
Sondre, Sarneiet Ostensjo g6rd, Timefoto, Yngvil forlag - i alt27
moter. 

r.
8. lNFORMASJON
Foreningenhar stitt bak20 avisinnlegg om Ostensjovannet i 1993.
Aftenposten har hatt tre og Arbeiderbladet to storre oppslag om
@stensj ovannet i 1993. Ostensjovaruret er nevnt minst 82 ganger
i forskjellige oppslag i pressen. Forowig er det gitt informasjon
gjennom intervjuero.l. iRadio l, Radio OK og @stlandssendingen,
i alt 6 ganger.

Foreningen har trykket og solgt en rapport om fuglelivet ved
Ostensjovannet i l99l og 1992. Knut Eie har laget rapporten.

OW harhatt 3 stands, - I pA Lambertseter, I pA Manglerud og I pd
Oppsal utenom arrangementer spesielt nevnt i Arsmeldingen. En
stor takk til Kristin Kvarme og standgruppa.
Det er delt ut ca. 5000 lopesedler med opplysninger om
@stensjoomridet og oppfordring til 6 melde seg inn i foreningen.
Takk til alle som har hjulpet til med dette.

9. REPRESENTASJONOGSEMINARDELTAGELSE
Foreningen har vert representerUdeltatt i:
- Clean Air Games, arrangementskomiteen.
- "GAsegruppa" i Oslo (som OVV tok initiativet til)

Her sitter representanter fra Fylkesmannen, MiljOetaten,
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Park- og
Idrettsvesenet, Viltnermrda og OVV.

- Skjotselsplangruppa for Ostensjovannet. (I alt 6 moter). I
skjotselplangruppa sitter representanter fra Miljoetaterl Park-
og idrett, Varm- og Avlopsetaten, Universitetet i Oslo v/
Botanisk museum og Zoologisk museum, Norges Naturvern-
forbund og Ostensj o-varuretJ Verurer.

- Ostensjovarurets kulturfond.

10. KASERIER, EKSKURSJONER, BEFARINGER,
OMVISNINGER M.M.
Det er holdt kiseri for Boler AUF. OW har anansert omvisnins
forAbildso banrehage, Bekkelaget Rotary, Bryn Rotary, Prinsda'i
eldresenter, St. Georgs Gildene, i alt 5.
Det har vert befaring med Bryn Rotary, Byantikvaren, og repre-
sentanter fra Byr6det, oppsynsmannen, Park- og Idrettsv, "Skjot-
selsgruppa for Ostensjovamet", i alt 7. Vi har deltatt i planleggin-
gen av Norsk A/S Phillips g6-dag, der vi ogsi hadde stand.

Kakebakere sokes
Kan du tenke deg 6 bake en kake til foreningen ni og da?
Vi trenger kaker for salg pA medlemsmoter og andre
arrangementer i foreningens regi.

Ring GretheBrosstadph2227 5180 ogmeld deg sombaker.

11. ALMANAKKEN 1994.
OW har i 1993 solgt almanakker. Opplaget var 3000. Folgende
gjorde det mulig A utgi almanakken:

Ostensjo bydel
Manglerud bydel
A/S Oppsal samfuru.rshus
Statoil Service Abildso
Roger Hagen A/S
Ekl6w Scandinavia
Hurtigruta Bilglass A.S.
Exact Reisebyri
Motor Forum Abildso A.S
Landsbanken
Norsk A./S Philips

C. .DIVERSE

ABB Milis - Norsk Viftefabrikk A/S
Odd B. ftlstads begravelsesbyrA
Skullerudstua
2 Bradre aJs
Tannlegene Storhaug,

Arving og Mykene
Hellstrsm Flygel & Piano
Falch hurtigtrykk
TK-ventilasion a.s.
Yngvil forldg.

I. UTARBEIDELSE AV PLANER FOR
OSTENSJOOMRADET
OVV har samarbeidet med arkitekt Stein Hoglund og
Ostensjovannets kulturfond for 6 fE laget en presentasjon av
hvordan omrAdet kan se ut i fremtiden og hvordan bygningsmassen
kan brukes. Arbeidet er sluttfsrt og lagt frem for en del politi-
kere, Riksantikvaren, Byantikvaren m.fl .

2. FUGLETAKSERING
NOF og OW har taksert fuglelivet ved Ostensjovannet.
Venneforeningen har administrert tellingene. Helel24 arter ble
observert i 1993. Ny art ved vamet - Skjeggmeis - den 197. arten
som er observert gjennom tidene.

3. PLANTEREGTSTRERING
Etter oppfordring fra @W harNorsk Botanisk Forening regis-
trertplanter i skjotselsplanomrAdet i 1993.:.En fyldig rapportblir
laget ferdig i 1994.

4. VANNKVALITETEN
Norsk institutt for vannforskning (NTVA) har undersskt
vannkvaliteten i Ostensjovannet. @YY holdes orientert.

5. NATUR.OG KULTURSTI
OVV fikk avslag pA soknaden om penger til natur- og kultursti
fra Direktoratet for naturforvaltning. Dermed falt ogsA soknaden
til Manglerud bydel som ville bevilge oss penger.

6. GOLFBANE OG GRAVLUND
OWhar sendt irur formelle merknadertil Plan- og Bygningsetaten
der vi ikke kan godta hverken golfbane eller gravlund ved
Ostensjovannet. Protesten skjedde i samarbeid med
Ostensj ovamets Kulturfond.

7. OSLO OG OMLAND FRILUFTSRAD
OVV har etter invitasjon meldt seg inn i Oslo og Omland
friluftsrAd.

D.  VI I (TIGEBEGIVENHETER
l. Det er hos Fylkesmannen I Oslo og Akershus ansatt opp-

synsmann for Ostensjovarmet naturreservat.

2. Fylkeslandsbruksstyret, Fylkesmannen og Riksantikvaren
har varslet innsigelse til Plan- og Bygningsetaten dersom
ikke Nordre Abildso tas ut av Kommunedelsplanen for
gravlundsarealer. Fylkesmannen har varslet innsigelse ogsi
pi omrAdet ved Eterveien, og Riksantikvaren lurderer inn-
sigelse pA det samme omridet.

3. NRK "Ut i naturen" 12. mai 1993 fra Ostensjovannet.

Fjernsynet sendte direkte fra Ostensjovannet i 50 minutter
12. mai. Flott reklame for omridet. OW hadde i den
anledning et planleggingsmote og 4 befaringer m.m. med
NRK. Takk til alle som hjalp til fra foreningen.

0W beklager sen postgang
ved utsendelse av siste

medlemsutsending.
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Ren luft
Milj arcknologi er v5"rt [[x';.ur":*;'-tl

mawarer hver dae.

l ^  :  I  - ^^  ^  ^ : l  Forurenset lu f togvannskader ikkebarenaturen ,menogs l

D 1 or ag tll en il,iltr*;,1;:*.f*:"T'ffi; li:#"#.ilffii,
teknologi. Med 500 ansatte og

over en mi l l iard i  omsetn ing er

vi i dag landets ledende miljo-

bedrift. Vire systemer og

bnrekrafrig utvikling

ABB Miljp Norsk Viftefabrikk
Ole Deviks vei 10, 0666 Oslo
P.O.Box 6260 Etterstad, N-0603 Oslo, Norway
Tel ' .  +47 227290 00.  Fax:  +47 22 65 10 94.
Telegram: "Norsk Vifte". Telex: 71745 vitte n

konstruksjoner for rensing av luft og vann, gir et vesentlig

bidrag ti l  mil iokvalitetene ute og inne.

tl ll ll

Du og jeg og alle andre - store

som smi. - trenger luft, vann og

mat. Faktisk akkurat i denne
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