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Leder:

Grenselost naivt.
Pi et mote hos Fylkesmannen i hsst ble det bestemt at Plan- og bygningsloven skal beskytte Ostensjoomr6det. Det er
mulig at Plan- og bygningsloven kan vere et riktig middel for 6 beskytte naturomrider, men det m6 vrere langt inne i
skogen eller pi landsbygda.

A anvende denne loven i Oslos byggesone og tro at den beskytter Ostensjoomr6det overtid, er grenselast naivt. Ekstra
ille i denne saken er at naiviteten sitter hos dem som har makten, nemlig hos Fylkesmannens miljovernavdeling. Det er
et ubestridelig faktum at en byggesak kan fremmes politisk. I praksis betyr dette en evig kamp om Ostensjoomrddet
der vi til enhver tid er avhengig av sittende saksbehandlere, sjefsbyrikrater og politikere og dermed det som er politisk
opportunt 6 mene. Det er tragisk at nye sjefsbyrikrater ikke har forstitt dette.

Fylkesmannens beslutningbyggerpAen sAkalt <StatusrapporD derkun botanikken ogkulturminnene ertilfredsstillende
dokumentert. Hvorformiljsvernavdelingen ikke hhr giddet 6legge frem skikkelig dokumentasjon piornitologiske, zoo-
logiske, entomologiske (insekter) og limnologiske (bunndyr m. m.) verdier, gir bare rom for spekulasjoner. Sikkert er
det i allefall at de har ikke har foretatt en reell vurdering av Ostensjoomridets biologiske mangfold.

Dette harjo alltid vart omridets styrke.

I 1991 vantvi bide den nasjonale naturvern- og kulturvernprisen deltutav Conservation Foundation, og ErikDamsgaard
representerte foreningen ved den europeiske finalen i Wien.

Vi vil orientere organisasJonen ved professorDavidBellamy iEnglandomhvorledes byr6kratiettaklerQstensjosaken.

Vi setter nA vir lit til at Direktoratet for Naturforvaltning sorger for at Ostensjoomridet fir den beskyttelse det fortjener
-<statlig> vern.

Tenk globalt! Handle lokalt! Det nytter!

Finn

Andr e art i ge ob s erv asj oner :
- overvintrende vandrefalk. Ble

sett i Kirkeskaueq med retning
Ostensjogird

- opptil2l smispover sett i om-
ridet pA virtrekket

- en lappspurv er observert
- en fiskesrn holdt til i omr6det i

mange uker. Den var flere ganger
pr. dag nede pi vannet og fanget
fisk. Men det si litt problematisk
ut 6 fly med en fisk i klorne og en
flokk hettemiker etter seg

- en horndykker ble sett utenfor
Bekkasinmyra

- 11 tjeld pAjordet nedenfor
@stensjogird

- myrsanger i seljekrattet ved broa
over Smedbergbekken. Det
spesielle med myrsangeren er at
den hermer etter andre fugler i
sin sang,ja opp til 7-8 arter i
samme strofe

- hekkende hornugle, to stk dun-
unger setl

- sang- og knoppsvaner sett flere
ganger

- dvergm6ke sett ved vannet flere
ganger. Den ser ut som en liten
hettemike med stor hette, og den
flyr som en terne

- sjoorre observert pA virtrekk
- gjoken var pi visitt 22.mai
- det samme var rodstjerten
- tornskate sett ved Smedbers-
- bekken
- en av de artigste observasjonene

ble gjort 20.august ca. kl 2030.
Vi stod flere og pratet ved broa
over Smedbergbekken. Da landet
en storspove pi plenen l0-15
meter foran oss!

- 3 skjeggmeis sett pA hosttrekket.

Fugleart nr 201 ved Ostensjvannet!
Av WenrueR ALVESTAD

Den2l.mai ble en dvergfluesnap-
per observert for forste gang ved
Ostensjovannet.

Den holdt til pi vestsiden av vannet
hvor veien tar av opp mot trafo-
stasjonen. Den er ganske sjelden,
sees for det meste bare pi trekket.
Et av de siste hekkefunn var i
Hedmark i 1982. Den er vanskelig
hfhoye pi, da den holder seg som
oftest i tretoppene.

Av utseende er den lik en rodstrupe,
men mye mindre. Den har glulaye-
ring og et hvitt felt pi begge sider
rnidt pA stjerten. Den holdt til i om-
ridet ca. 34 dager, og det var folk
fra hele Sor-Norge for 5 se etter
den. Senere forskning har vist at
rodstrupen er i slekt med flue-
snapperne og ikke som tidligere
antatt med trostene.



Uglehekking ved Ostensjovannet
Veo BtsnN V. JncosseN

Kattugle. Foto: Stdle Dahlberg

Astensjavannet er fsrst og fremst
kjent for sitt rike fugleliv. Etter et
besok ved vannet husker nok de
fleste best matetmed ender, giess,
sothoner, toppdykkere og andre
fu gler direkte knyttet til vannfl aten.
I tillegg finnes en rekke fuglearter
som hartilhold i kratt og skog ner
vannet. Mange av disse gir seg lett
til kjenne ved sang ellerfargerik

fi rrdrakt (bokfi nk, rodstrupe, ulike
sangere og troster.) Andre lever
diskret og skjult og er dermed
vanskelig 6 oppdage. Dette gjelder
f.eks. ugler.

Opp gjennom Srene er flere uglear-
ter observert pi trekk ved vannet,
og for et par tiir siden hekket katt-
ugler i  Almedalen. I  6r ble nyutf loy-
ne hornugleunger observert ved et
gammelt skj erereir ved vannet.
Dette er ikke sA overraskende, for
hornugla er en ugleart som er nrert
knyttet til kulturlandskapet.

Hornugla er en mellomstor, nattak-
tiv ugle, som stort sett lever av
mus. Disse fanger den ved 6 fly i
lav hoyde overjorder og enger
mens den lytter. Orenes plassering
og utformin ggtrar uglai stand til6
bestemme noyaktig hvor lyden

kommer fra. Nir den i tillegg ser
utmerket i morke, har den ingen
problemer med lokalisering og
fangst av byttedyr, selv midt pi
natten. Kulturlandskapet rundt
Ostensj ovannet er ypperlige j akt-
marker for hornugler. Det er helst
underjakten vi kan vrere heldige 6
fi et glimt av uglene. Da oftest som
en lydlos skygge som seilerover
jordene. I den lyse delen av.dognet
sitter uglene i ro i et skogholt i
nrerheten av reiret. Der kan de
vrere megetvanskelige 6 oppdage.

Selv om man sjelden ser uglene,
kan funn av gulpeboller bekrefte at
de finnes i omridet. Det er nemlig
slik med ugler at magesaften ikke
kan fordoye firer, hir og skjellett-

deler fra by'tedyrene. Disse pakkes
sammentil en polse imagen, og
gulpes opp etter noen timer. Slike
gulpeboller blir liggende under trrer-
ne ugla sitter i om dagen..Bollene
er 4-5 cm lange og ll cm tykke.
Fargen er gri til grisort. Ved 6 pir-
ke i stykker disse og se pi skjelett-
restene, er det mulig 6 identifisere
byttedyret. To bollerjeg fant i
1994 inneholdt rester av hver sin
markmus.

Om v6ren kan en hsre territorie-
sangen til hannen. Det er dempet
hoo-hoo-hoo-hoo i et tempo pi ca.
20 per minutt. Selv om lyden er
dempet rekker den opp mot I kilo-
meter. Ugla trekker helst i gam le
kvistreir etter krike eller skjere.
Nir ungene i reiret begynner i bli
store, hores en intens tigging i for-
bindelse med matingen. Det er der-
for gode muligheter for A oppleve
hornhugla hvis den hekkerved
vannet neste 6r. Legg noen av tur-
ene rundt vannet til den rnsrke tid-
en av dognet, stopp og lytt etter
hannens sang eller ungenes tigging.
StA og se litt utoverjordene etter
uglene som jakter, eller let ettergul-
peboller under storvokste graner.
Med sitt <kloke> utseende, sine
spesialiserte sanser og lydlsse flukt
vil et mste med en ugle en mork
kveld alltid bli en spesiell opplevelse.

Bjorn Jacobsen er biolog
og skrev sin hovedoppgave

om perleugle.

Byantikvaren har merket
gravroysene pd Tallbergdsen.

Foto: Finn



I1912 ble det fsrst sterkt etterleng-
tede automobillop arrangert pi
Bunnefiorden. 10 000 tilskuere
kom seg ut pA isen denne vinterda-
gen. Istykkelsen var 40 til45 cm.
Allikevel kjarte noen ut i en rik.
Stevnet ble avbrudt etter en velt

Automobillop pa is
Av Jonnru Mourr

hvor en tilskuer ble skadet. Frem
tll 1937 ble Gjersjoen brukt som
isbane pi grunn av isforholdene.

Sondag 27 februar 1955 arran-
gerte Norsk Motorklubb et billop
ph A sbnsjavannet. Etter gamle

bilder 6 domme var det en gri
vinterdag, kanskje kaldt ogs6, men
som vanlig pi slike race, stor inter-
esse fra publikum.

Den morsomste kjoringen fikk man
se i standardklassene, der det ofte
ble spennende kniving om forste-
plassen. Biltyper som ble bruktvar
den lille Renault 4CV, DKW,IFA
og selvfolgelig ogsi Volkswagen og
biler av stsrre format.

Banen li i nordenden av Ostensjo-
vannet. Dessverre kan vi ikke pre-
sentere en oversikt over banen
som ble kjort, men kanskje noen
av v6re lesere var tilstede og kan
fortelle mere om deffe lopet.

Ni er det fredeligere sysler som
foregir ute pil A stensjavannet.
Lokalbefolkningen er fl inke til i
komme seg ut pi skoyter nir an-
ledningen byr seg, og bilracet fore-
gAr ni pil Astensjoveien. I

Foto fra boken "Bilsport i
Norge - fra hastighetslopene

l9l2 - 1957". Utgitt av
Norsk Teknisk Museum. 1993.

Her ser vi Kolbjorn Thorvaldsen pd Triumph TR j kjare til seier i
sportsklassen 2.000 cm3. Den andre bilen i bildet er en sportsutgqve av
Renault 4 CV som antagelig kjores av Greni fra Autoimport.

Folgende artikler fis kjopt fra foreningen:
Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet

Ord.pris Tilbud
Medlemmer kr 150,- kr 75,-
Ikke-medlemmer kr 200,- kr 100,-

Jsrn Areklett Omre, Hostflukt - Ostensjovannet
Bildetharwnnet 1. pris i fotokonkunanse. Takket
vrere gunstig pris fra trykkeriet har vi folgende tilbud:

Ord.pris Tilbud
Medlemmer kr 100,- kr 50,-
Ikke-medlemmer kr 150-- kr 75.-

Luftfoto, hostfluktogpostkortselgespiAbelsopostkontor, samtpiOppsalogBolerbibliotek.

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

Postkort kr 5,-
Tilbud: 5 ulike postkort kr 20.-
Almanakk kr 35,-
Sothsna kr 30,-
Klistremerker kr 10,
Tilbud:Fuglerapport9ll92 kr 10,-
Medlemsnil kx25,-
T-skjorter:Medlemmer kr 60,-

Ikke-medlemmer kr 75.-

5

=-



W,u, *Th"
$-s(,LW;t &RL:ffiffffi-
-ffi ,il\MEZ-Ils

EZEF0ffiz -r$I\NrEd.-,14.i-v-x;N !{\.wN/]r#

gvdfi[K RSH%/?  A&*  - \N . !4 \ , -

Ifr\' '51Vt
$- f l r

Hengebj0rk tavlandsbjOrk

Rognen er vanlig over hele landet.
Den er'lyskrevende, men har svrert
lloysomme krav til jordbunn og
klima. Den gir derfor helt opp til
det nordl igste Norge, lenger ut i
skjrrgirden enn de fleste treslag og
ofte over skoggrensen mot fiellet.

Rognen er et forholdsvis lite tre
med opprett stamme ogregelmessig
formet krone. Stammebarken er
dekket av et lysegritt, tynt korklag

Vi ser pi forskjellige trar

Rogn

og holder seg lenge glatt og glinsen-
de. Pi eldre trrer brister korklaget.

Arsskuddene er gribrune eller
brunfi olette. Vihterknoppene er
forholdsvis store, skritt innboyd i
spissen, svartfiolette og kledd med
silkeglinsende h6r.

Bladene er ulikefinnet med 5-9 par
lansettformede og sagtakkete sm6-
blad, som er dunhiret pi under-
siden.

Vintereik Sommereik

Blomstene har oftest 3 grifler og
filthArene begerblad. De er rike pi
honning og har en sotaktig, kvalm
lukt. Fruktene modnes i august-
september. De er korallrode og
inneholder oftest 3 fra.Kjatteter
rikt pi eplesyre, som gjor atbnr-
ene er meget sure i smak. (Ref hva
reven sa i eventyret: <<Haythenger
de og sure er de>). Rognebrerene
er en ettertraktet kost for mange
fuglearter, srerlig trost og siden-
svans. Froene kan passere tarmka-
nalen uten 5 miste spireevnen. Det
gar atfuglene kan spre rognen
over store omrider.

Veden hos rogn har en lys. rodlig
kjerne. Den er tett og hard, men
lite holdbar. Foruten til brensel er
den brukt en del til finere snekker-
arbeider og redskaper. Fsr i tiden
var det svrert vanlig 6 skave rogne-
bark til vinterf6r for krstterne. For
elgen er de unge rognskuddene av
det mest ettertraktede vinterf6r.

Av Grete Zahl

Aschehoug Forlag har
godkjent bruk av tegninger



Alingenes side
Veo Frt.tr 'r  A. GuLennNDSEN

Storspove
Arten er Europas storste vader. Den er 52 til 60 cm
stor, er langhalset og hoyreist. Nebbet er buet
og langt. Beina er lange. Ryggen er gr6brun-
spraglete. Kroppssider, hals, hode og bryst er
kledd med morke flekker soffr en kan si er ordnet i
langsg6ende rekker. Han og hun er noks6 like. Stor-
spoven flyr rned langt roligere vingeslag enn sin slekt-
ning smispoven som den kan forveksles med. Stor-
spoven sees pi trekk ved Ostensjovannet sA og si hver
eneste v6r. I host ble ogsi arten observert. S6vidt vi
vet, er dette den fsrste hsstobservasjon av storspove
ved Ostensiovannet.

Lappfiskand
Denne arten er den minste fiskanda iNorge. Den er pi
stsrrelse rned krikkanda. Arten er lett i kjenne igjen.
Pe litt avstand kan hannen virke helt hvit. Den har en
svart oyemaske, svarte striper i nakken og er svart pi
ryggen. Hunnen har et rsdbrunt hode og hvite kinn.
Strupen er ogs6 hvit. Kroppen er n&rmest grifarget.
Arten beskrives som en av vire mest sjeldne fugler ( I ).
Den hekker i Norge bare i Ost-Finnmark, men den kan
lia hekket andre steder i dette fizlket. Den foretrekker
gam le svartspettreir eller oppsatte ho lker. Man vet
enda for lite om trekkforholdene, men flere individer
finnes spredt langs norskekysten uten om hekketida (2).

Arten er flere ganger observert i Ostensjzvannet, bl.a.
bAde vir og host 94-95. I host ble hele tre hunfargede
individer sett.

Vanl ig dammusl ing
er en aft som finnes pA bunnen av innsjoer i det sor-
ostl igste ostlandsornridet. Dersom sjoen blir mer ner-
ingsrik, oker som oftest antalletav rnuslinger. Blir
sjoen svert neringsrik, dor arten ut. I et par ti6r har
man trodd atarlen ikke var 6 finne i Ostensjovannet,
men for et par ir siden ble den faktisk gjennfunnet i
vannet. (3)

Litt okologi
I naturen henger alt sammen. Ser vi pi en innsjo som
Ostensjovannet, sA har sjoen hatt en sammenhengende
belte av takror og forskjellige sumpplanterrundt. NAr
vannet fra omgivelsene siger gjennom denne type plan-
ter, tar disse opp nreringsstoffer. Vannet som omsider
havner i innsjoen har derfor forholdsvis lite nrrings-

.\

Storspove i flukt.
Ivar Hdkenstad '95

stoffer i seg. Derfor skulle man tro at algeveksten ble
dempet. Kanalene som ble gravd rundt Ostensjovanuet
i 1960-6rene, har nedsatt denne rensevirkningen. I
til leggtildette har overvannsledninger sorn 96r ut i
bekkene omkring vannet hatt med seg svrrt forurenset
vann. Ostensjovannet har bliU sterkt forurenset.

Kommunen har nedlagt et stort arbeid for 6 tette leka-
sjer fra kloakkrsrene, men dette er ikke nok. Mye
forurensning(fosfor) ligger lagret i bunnslarnrnet i
Ostensjovann. Det mA derfor flere tiltak til for at vann-
kval iteten skal bedres.

Lapp/iskand. Ivar Hdkenstad '95

(l ) Ree, Bentz, Mehlum og Slagsvold i Europas fugler
1986.

(2)Norsk fugleatlas I 994.

(3) Fauna Nr. 3 1992- Karen Anna og Jan Okland -
Innsjoer ogdammer iNorge Hva mi vi gjore for 6
beskytte hvirvellose dyr? Spikkerud - Hovedfagsopp-
gave om Ostensjovannet.
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Talen til Finsefondets
styrefoffnann Georg Erik Garlberg

ved tildelingen av stipendet for 1995
Av Geonc Enrx Cnnlsenc

Norsk ornitologisk forening avd. Oslo og Akershus
og @stensjovannets Venner ble' t i ldelt  Finsefohdets
st ipend 1995 pi 100 000 kr.  Utdel ingen skiedde pi
Finsehytta 12. mai.  St ipendet skal gA t i l  i  rehabi l i -
tere vitmarksomridet nord for Ostensjovannet med
tanke pA vadefugl.  De forberedende arbeidene er sA
og si ferdige og det praktiske arbeidet gjenstAr.
Finsefondets Georg Erik Garlberg ga prisvinnerne
stipendet med denne talen:

Nir man ser pi miljoproblemenes
omfang og ufvikling i dag, kan man
saktens sporre om vern av natur og
miljo nytter. Vi horer da ogsi fra
mediene at folks generelle miljoin-
teresse svinger og at vi ni er inne i
en bolgedal. Nettopp ien slik sam-
menheng er det viktig at vi gir bi-
drag til fornuftige tiltak og prosjek-
ter som representerer fremtidsrettet
tenkning og med muligheter for
ringvirkninger.

Det er pi dette grunnlag Finse-
fondet ble etablert i 1988. Finse-
fondet er en uavhengig stiftelse,
basert pi private gaver. Fondet vil
pivirke utviklingenved i fremme
kunnskap og praktiske losninger.
Fondet deler hvert 6r ut et stipen-
dium for 6 stimulere arbeidet for
miljoet. Fondetsnsker spesielt i
dekke omrider hvor andre stotte-
midlernormalt ikke kan piregnes.
Det er ogsi en betingelse at det
dreier seg om ideer, tiltak og pro-
sjekter som kan gi ringvirkninger.
At det er behov for et slikt fond har
den store ssknadsmengden vist. De
siste 6rene har styret hatt over 40
ssknadertil vurdering hvert ir.

Det fsrste stipendet ble utdelt i
1990. Vinner var Knottet barneha-
ge i Grimstad med et prosjekt for

barns ferdsel i naturen, nafurglede
og -forstielse. I 1991 varvinneren
Litle Faroyna kystkulturlag ytterst i
Sogne{orden, tned et prosjekt som
kombinerer vern av bygninger,
anlegg og bitermed aktivt arbeid
for forstdLelse av menneskenes tid-
ligere brukav ressursene i kystmil-
joet Stiftelsen Fokhol gird i Stange
pi Hedmarken mottok stipendet i
19 92 f or utviklin g av forsoks-,
forsknings- og holdningsskapende
virksomhet, alt basert pi helhetli g
okologiskjordbrrrk i stor skala.

Norges Naturvernforbund fi kk
stipend i 1992, med et prosjekt for
opprettning av en databank med
produktinformasjon vurdert ut fra
Naturvernforbundets milj okriterier.
Pi denne miten kan produktene
rangeres i forhold til hvor gode
miljovalg de er for forbrukeren. I

fl or var vinneren dagens arrangar,
Den Norske Turistforeningen, med
sittprosjekt om kartlegging av
tilegrensen for fiellomrflder. Vi skal
senere ffi fremdriftsrapporter fra de
siste to 6rs vinnere.

EuropariLdet har bestemt at 1995
skal vrre naturvernir. Vern av nye
omrider er et hovedtema. I Norge
har Mi lj overndepartementet s litt
fast at < 6 sikre natur i nrermiliset

er like viktig som i verne store
naturomrider>. Forurensn inger og
utbygginger er en okende trussel
mot et variert plante- og dyreliv og
dermed et godt og opplevesesrikt
nnrmilja.

Dette passer som hAnd i hanske for
det arbeid 6rets stipendvinner dri-
ver. Finsefondet onsker med denne
ti ldel ingen 6 understreke betydnin-
gen av 6 ta vare pA naturen ogsi i
byomr6der. Ostensjovannets Ven-
ner ogNorsk Ornitologisk Forening
avd. Oslo og Akershus arbeider
bide for i gjore det unike fuglelivet
i Ostensjovannet pi Oslos sydost-
kant mest mulig tilgj engelig for
almenheten, og ikke minst for 6
bevare ogsi detomliggende omr6-
dets egenart . @ stensjav annets ven-
ner har engasjert seg meget sterkt
for 6 pivirke myndighetene til 6
frede stsrre deler av omridet rundt
Ostensjovannet.

Prosjektets milsetting er 6 glenska-
pe et vitmarksomr[de. Ostensjo-
vannet er et svert viktig omride
for fugler, srerlig de artene som er
knyttet til vitmarker. Det er der-
for opprettet et naturreservat i om-
ridet. Imidlertid har menneskelige
inngrep og okte forstyrrelser med-
fort at spesielt vadefugler har gitt
tilbake i antall eller er nesten for-
svunnet fra vannet. For 6 rette pi
dette vil det bli etablert nye arealer
med vitmark pfl omrider like nord
for Ostensjovannet, omrider som i
dag l i gger brakk. Prosjektet vil ske
Ostensjovannets verdi som opp-
levelses- og undervisningsomride
fordi de fleste fuglegrupperdermed
kan observeres ved vannet.

Finsefondets stvre svnes dette



prosjektet pi en god mite vektleg-
ger sammenhengen mellom natur-
glede og naturforstielse. Uten na-
turglede blirdet ingen
naturforst6else. Det er derfor viktig
at opplevelser i og tilegnelse av
kunnskap om naturen gir hind i
hind. Bare dette kan gi en grunn-
leggende bevissthet om naturens
verdi i seg selv, og skape den nod-
vendige respekt for andre livsfor-
mer enn mennesket. Dette er ogsi
en forutsetning for forstielsen av
naturen som v6rt livsgrunnlag. Dor
naturen, dsr vi mennesker.

Et enstemmig styre harvedtil-
delingen ogsi lagt vekt pi det brede
lokale engasj ement bak prosj ektet,
og den mulige smitteeffekt prosjek-
tet vil kunne ha i arbeidet med
kultur- ogmiljovern.

Pd vegne ov NoF oslo og Akershus og ovv mottqr Finn 100 000 kroner fra
Finsefondet v/Georg Carlberg. Finseltytta 12. mai i dr.

,;# Arsmstet
Onsdag 14. februar 1996

Alle med lemmer gnskes velkommen

Sted/Tid: Skullerudstua kl. 1830
Lysbildekiseri ved Oddvar Rolstad over temaet
Naturopplevelser i @stmarka og andre steder

Oddvar Rolstad er kjent fra<<Astmarkas Vennen> og fra Oslo og omland friluftsrid. Ihuga fri-
luftsmann har han vrert hele sitt liv. Han er lokalkjent i 

'Ostmarka 
og vil legge vekt pA virt andre

verdifulle friluftsomride i nrermiljoet. Marka vAr inneholder mange overraskelser. Ta med hele
familien, venner og kjente ogmat opp til en kveld som vil inspirere til turer i det fri.

Avrige aktiviteter for 1996 blir fastsatt senere.



Hvem pakker inn trarne?
Monreru Fnlcx

I  sommer her je t  heggspinnemol len
igjen. lkke si  voldsomt som pi
7O-tallet, men ganske sterkt. Det
kan vare den kommer enda sterkere
igjen neste Ar, for dette dyret opptrer
i  bolger. I  noen ir  ni  har den nesten
vart sielden.

Hva slags dyr er heggspinnemsllen?
Vi merker fsrst hordene av grigule
larver som spinner pA heggeri og
gnager i seg bladene i voldsom fart.
Da har de allerede vrert i virksomhet
siden lsvet kom tidlig pi v6ren, og
gnagd og vokst seg store pi tr&rne,
for spinnet deres blir si stort at vi
legger merke til det. Da er hegge-
blomstringen over. De svrert sosiale
larvene kryper i flokk fra grein til
grein, som de beiter ned mens de
dekker stadig storre deler av treet
med et hvitt silkespinn. Hardt angrep-
ne tr&r blir fullstendig avlovet og st6r
tilbake som hvitkledte spokelser n6r
alle larvene plutselig forsvinner som
ved et trylleslag midt pi sommeren.
Spinnet er fine silketrider som larv-
ene produserer med kjertler under
hodet. Det tjener forst og fremst som
beskyttelse for de skjore larvene, som
nok ellers ville forsvinne i gapet pi
sultne fugler, veps, maur og andre
rovdyr.

Men hvor blir det av larvene? Hvis du
ser godt etter, vil du finne sm6, av-
lange, spolformede kokonger av silke.
Larvene spinner seg inn i hver sin lille
kokong, som ofte kan sitte tett sam-
rnen i klaser. Der inne sprekker larve-
huden og puppen kommer til syne.
Inni puppeskallet gir mesteparten av

larvekroppens
organer i opp-
losning, i en for-
underlig forvand-
ling som forer
fram til det voksne individet.

Og s6, etter bare noen uker, revner
puppeskallet, og en liten sommerfugl
klekkes og kryper ut av kokongen.
Den er ikke mer enn ca. en centimeter
lang, skinnende solvhvit, og ser du
godt etter, vil du se tre rekker med
fine, svarte prikker. Nir den flyr, kan
du se at bakvingene er skifergri, med
frynser langs kanten. Det er en av vire
aller vakreste sommerfugler, men den
er si liten at svert fh legger ordentlig
merke til den. Men nir du forst har
lart den 6 kjenne, hsrer den til i de
lyse sommerkveldene, hvor den flag-
rer rundt busker og kratt i skumringen.

Hunnmollen legge? eggene i grupper
ph2-50 pfl greinene, og skiller ut et
sekret som stivner til et brunt, be-
skyttende skjold. Etter noen uker
klekkes de smi larvene, men de
holder seg i ro under skjoldet sitt
gjennom hele vinteren fsr de starter
utviklingen sammen med de spirende
bladene neste v6r.

Nir angrepet pdgflr p6 forsommeren,

kan det se katastrofalt ut. Man skulle
tro at heggen ikke kan overleve. Men
det kan den. Angrepet slutter si tidlig
at heggen utvikler nye blad, og det er
meget sjelden en birsk ikke overlever
angrepet, uansett hvor hardt det ser ut.

Spinnmollene er en familie med det
latinske navnet Yponomeutidae. Det
fins rundt tusen arter, ca. 100 er
funnet i Europa. I Norge er det 7-_8
arter, som er meget vanskelige i
kjenne fra hverandre, ogsi for
ekspertene. Heggspinnemsllen heter
Yponomeuta evonymellus, mens en
annen art gir pi epler og rogn
(Yponomeuta malinella), og andre
arter gir til angrep pi hagtorn og
spolebusk. Pi frukttrrer kan de
odelegge Srets avling, men pi ville
busker og trer kan vi studere dem
som det naturfenomenet de er - og
glede oss over de vakre miniatyr-
sommerfuglene.

Morten Falcker medlem

av entomoligsk forening og har

stfltt bak flere viktige insekts-

funn ved Ostensj ovannet.
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Tekstinnskrivere
Har du lyst til i skrive inn tekst for Sothona-
redaksjonen. Vi trenger nemlig flere flittige
"tastaturfingre". Det kan vrre avskrift fra gamle
dokumenter eller rett og slett 6 tyde "dirlig hind-
skrift", Vi ser gjerne at du har tilgang til PC med
WordPerfect eller Word for Windows. Kanskje
du har Aldus PageMaker ogsi?

Ring tlf.: 22 27 12 54, Selma.

' Meldinger lra 6N

Gotisk' hindskrift
Er det noen der ute som kan lese gotisk

hindskrift og har tid pi d aglid?

Har DU lysttil 6 forske litt i gamle arkiver?

Ring Selma,t l f .2227 lZ 54.

HAR du flyttet -
eller SKAL du flytte?

Vi oppfordrer vire medlemmer til S sende oss
melding om fl ytting slik at medlemsforsendelsene

kommer riktig og raskest mulig frem til dere.
Sothonavil ikke bli ettersendt hvis ikke meldins

om adresseendrin g er gitt.

Brosjyrer. kataloger . selvklebende stickers . postere , reklameartikler
bareposer. permer. fakturablanketter, ordresett. pakksedler

bankgiro . postgiro . rekvisisioner . brevsett . fraktbrev, bestillingssett
datapost, lonnsblanketter, kontrakter. data-labels

snapp-set pi barbane. arkmatersett. enkle brevark. datalister
konvolutter. etiketter, prislister,^.

u/

PAPERN'3LL
Ryensvingen | | - 0680 Oslo

22 67 88 l0
Telefax 22 57 83 73

-%hfutzrabr,b
rm€/"**#y

?ry/
Fra Ostensisvannet gAr turen til

SLutterufstua

4 km godt skiltet gangvei
Kaf6
Se lskapsarrangementer
Catering

Apningstider Aret rundtl
Mandag til torsdag k\.11-21
Fredag stengt
Lardag 11-16
Sondag 10-17

Skullerudstua Kaf6
Olaf Helsets vei 2, 0694 Oslo
Ttt. 22 29 82 82

Flere kakebakere
sokes

Kan du tenke deg i bake en kake til foreningen
ni og da? Vi trenger kaker for salg pi med-
lemsmsterog andre arrangementer i forenin-
gens rbgi. Ring Grethe Brosstad phtelefon22
27 51 80 og meld deg som baker.

--

1 1



Milorgavd. 131 32 1. tropp
Veo Frr.rr.r A. GuLennNDSEN

De f leste av oss nikker gjenkjennende nir vi  snak-
ker om bautaen pA Sarabri ten. De f leste vet at den
har noe med krigen A gjare, men hva er Arsaken
ti l  at denne minnesteinen er reist? La oss ta et
t i lbakebl ikk.

VAren 1941 samlet en del venner
fra Bryn - Oppsal distriktet vipen,
utstyr og mat som de skjulte for-
skjellige steder i Ostmarka. De
fleste var fra idrettsmiljoet, og
lysisk trening sarnt u l ikb rn i l i t r re
svelser ble avholdt etter beste evne.
Orientering var favorittsporlen ti I
flere av gutta, og de var lomme-
kj ent i Ostmarka. Gruppas naturli ge
sjef ble William Johansson med
dekknavn <<Petra>. Aret etter var
de blitt en gjeng pA 30 mann. I
1942ble to av troppensjegere,
Wi lly Vraalsen og Oddvar Knutsen,
arresteft og sendt til Sachsenhausen
etter opphold pA bl. a. Grini. Ingen
avsloringer kom fra deres munn
tross hard tysk behandling. Vinte-
ren 4344 ble gruppa sl6tt sammen
rned tre andre tropper i distriktet.
Mi lorg 13 1 32 var dannet.

Tropssj ef ble orienteringsloperen
Knut Valstad, Knuts gode venn
Gunnar Vraalsen ble hans adjutant,
Erik Bruun, AdolfBogstad, Frank
Olsen ogArvid Hansen ble lag-
ledere.

For err del  av troppens rnedlemmer
var Finn og Adolf Bogstads hjem i
KamplT eimveien piOppsal det
natr-rrlige motestede. Finn var trop-
pens etterretningssj ef, Adolf nest-
kornmanderende. Sosteren Evelyn
var ogsA aktiv i det hun var trop-
pens ordonans. Bogstads hjern ble
ogsi brukttil lagerplass for sabo-
tasjeutstyr og vipen. Hjemme hos
Knut Valstad var det ogsA hyppige
nrster. Utover i 1943-44 ble trop-
pens arbeid noksA intenst. De kartla
tyske anlegg sA noyaktig det lot seg

gjore. Somm eren 1944 dannet
Milorgdistrikt I 3 aksjonsgruppe, og
131321. tropp ble naturligvis truk-
ket med.

W i ll iam Johansson, Knut Val stad,
Finn Bogstad, Arne Lied, Erik
Bruun, Ingolf Nordstrom, Frank
Olsen, Storm Weinholdtog Arvid
Hansen aksjonerte mot tyskernes
store bensinlager pi Grorud natt til
25. august. Knut Valstad hadde
levert aksjonsplanen til <Rolf>> -

distriktets aksj onssj ef Wi I I iam
Houlder tidligere samme uke.
Aksjonsplanen ble godkjent, og
gutta satte i gang.

De rykket fram med sykler, men
mAtte endre utgangspunkt for ak-
sjonen noe, da en fremmed sykkel
gjorde dem forsiktig. De ble ogsi
iakttatt av en mistenkelig person,
som heldigvis viste seg 6 ve re en
loffer. OmrAdet ble sjekket av en
jeger samme dag. Alt forutsatt sA til
i stemme. Stjerneklar himmel og
svakt mineskinn la forholdene
tilrette for en vellykket aksjon.
Klokkene ble synkronisert Klokka
2200 gikk ordren. Alt  var giennorn-
droftet pA forhAnd. 15 rninutter
senere ble gjengen delt  i  to grupper.
Sprengningsgruppa bestod av seks
rnann - tre mann til A legge lad-
ningene og tre mann til i sikre. En
speider ble sendt av girde til et hull
de hadde lagd i glerdet. Det kunne
syntes som om noen hadde opp-
daget dette. men gjerrgen var err ige
om i giennomfsre aksjonen. To og
to snek de seg lydlost giennom
hullet. Av og til knakk de noen
kvister i morket. De stoppet og

lyttet. Ingen hadde hort dem. Lad-
ningen ble lagt pi plass. Tilbake-
trekningen begynte. Litt etter kl.
2320ltartes et smell fulgt av en
kraft ig detonasj on fra bensinlageret.
Et rodlig skjrr lyste opp hele om-
ridet.

Eksplosjoner og brann fulgte i om
lag en time.

Litt over ett var alle bortsett fra en
mann p6. avtalt sted. Han var hel-
digvis ogsA utenfor faresonen. De
takket hverandre for samarbeidet
og lorsvant hver t i l  s i t t .

Tyskerne var klar over motstands-
bevegelsens tilhold i Ostrnarka. I 6.
september startet de en kjernpe-
r azzia der Astm arka ble fi nkj ern-
met. Styrkene kom fra Losby og
undersskte marka ned til Fjell i
Enebakk. Andre startet fra Ski og
sjekket skogen helt ti l Oppsal. Det-
te var noe rnan hadde vrrt redd for
lenge. Selv om karene i Milorg
l3 130 neppe var overrasket, sA
rnistet de to meget dyktigejegere
fra 13 l32,IngolfNordstrom og
Kjel l  Skoyen. De ble tat t  i t roppens
hytte ved Bjonnebete ost for Skyt-
ten, arresteft og innsatt pi Grini.

Shellhadde lager i Schwensens
gate sorn bestod av bensin og snaue
300 000 l i ter ol je.

Her var ogsA et bilverksted. Milorgs
mAlb le  ogs i2 I  b i le r  ibygn ingen.
Sabotasjen var en av de stsrste mot
oljelagre under krigen. AdolfBog-
stad, Asmund Skar, Frank Olsen,
Storm Weinholdt, KjelI Rarnberg,
Aage Johansen og Finn Bogstad fra
13132 deltok. Williarn Houlder

- <Rolf> - akjsjonssjefen i 13 i 30
ledet det hele. I ti l legg var fem
karer fra kompani Linge med.

23. januar 45 satte <Rolil igang
odeleggelsen. E,n vannledning i gata
ble sprengt sarntidig. Hele bygnin-
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Avduking av minnesmerke over falne Milorg-menn i gruppa 13132. Sarabrdten, 16. juni 1946

gen stod i brann, og dagen etter
kunne man konstatere at den var
brent ned til grunnen. Sabotasjen
varvellykket.

Den 5. februar 45 aksjonerte
Asrnund Skar, Einar Kastner, Arne
Lied og Kjell Ramberg mot Sinsen
B ilproveanstalt. Her hadde tysker-
lue mange lastebiler og annet viktig
utstyr. Adolf Bogstad ledet karene.
Ladningen var lagt. Gutta hadde
returnert da Adolf skjonte at klokka
hans var borte. Han for inn, fant
armbindsuret sitt og kom seg vekk
fra Bilproveanstalten i full fart. Alt
gikk hurlig. Daverkstedet bliste i
h-rfta, var alle mann i sikkerhet.

Samme dag saboterte 2. tropp fra
1 3 1 32 mot 1 9 j ernbanetankvogner
pi Alnabru. Det var gitt ordre om i
sprenge disse. Aksjonen var full-
stendig vellykket. Troppssjef Helge
Kristoffersen ledet Alf Hernes,
Leif Jorgensen, Tore Loken, Ove
Loken, Tor Urdal og Randulf
Halvorsen gj ennom det hele.

Fire dager etter var Adolf Bogstad,
Skar, Kastner, Frank Olsen,
S. WeinholdtogRarnberg i gang
igj en. Milet var bilverkstedet til
Kolberg-Caspary i Goteborg gate
27 b. Verkstedutstyr og 16 biler
gikk med. Under slike aksjoner
sskte man alltid 6varsle folk som
bodde i nrerheten. Det var ikke

alltid mulig, men denne gangen blel
Asmund Skar <medlem)) av en
syklubb bestiende av tolv unge
damer. Med Colten i nevene bad
hanjentene legge seg pi gulvet da
det helt sikkert kom til 5 srnelle i
nerheten av lei ligheten. Vettskrem-
te ville de at Asmund skulle bli hos
dem, men det var dessverre umulig.

I Skippergata22 var det et stort
matvarelager. Milorg hadde selv-
sagt et enormt behov for varer
herfra. Allerede 12. februar gikk
13132 til aksjon under ledelse av
Adolf Bogstad. Med seg hadde han
Skar, Kastner, Lied,'Frank Olsen
og S. Weinholdt. Qengen ble sikret
av troppens forsynings og tropps-
sjef KAre Olafsen.

Dagen etter starter tragedien.

To gestapister kom uventet hjem til
familien Weinholdt. De snsket i
<snakke med> Kjell Weinholdt,
Storms bror. Kjell jobbet i politiet
og var troppens kontaktmann der.
Bessket var skjebnesvangert. I stua
satt Storm og Adolf. De ventet p6
Frank Olsen. Det var avtalt at han
skulle ha med seg de neste aksjons-
planene. Karene fra Gestapo tvang
seg til i vente pi Kjell som ikke var
hjemme. Sporsmilene kom selv-
sagt til Storm og Adolf. <Vi er
venner og skal pi tur,>> var svaret
tyskerne fikk. Sjekk av papirene

gikk greitt. Det var ikke rnulig A fi
advart Frank.

Han gikk rett i fella. lnn pA sove-
rommet med ham. Gestapisten
kroppsvisiterte. Gestapist nr. to
gikk ut i entrden. Adolf forstod at
noe mitte gjores. Han spurte om A
fi gn pi WC. Gestapist nr. to nik-
ket. Doratil trappeoppgang og
toilett ble revet opp samtidig av
Adolf . Tyskeren trakk hurtig pisto-
len og skjot. Landsmannen hans
styrlet ut fra soverommet og skjot i
samrne oyeblikk et skudd. Ytter-
ligere to skudd ble avfyrt mot mil-
orgjegerens hode. Adolf Bogstad
var drept.

Frank og Stonn ble tatt. De ble
utsatt for frykte I i g tortu r.

Om kvelden dukket Gestapo opp
hos fam i lien Hansen i Youngstorget
tre. Arvid sA hvordan det utviklet
seg og siret en av nazistene alvor-
lig. Han og faren ble myrdet med
skudd lra gestapistene.

Det pAfolgende dognet ble det
verste i  Mi lorg l3 130 sin histor ie.
Ado lfs bror, etterretningssjef F i nn
Bogstad, fikk greie pAtragedien og
ga beskjed til de han fikk tak i trop-
pen. Han selv og troppssjef Knut
Valstad korn seg over til Sverige sA
fort det var mulig. Tyskerne dukket
opp iKarnpheimveien hjernme hos
Bogstad, heldigvis for sent.
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Kdre Olafsen
Forsynings- og transp. sj ef S kuu I 7. 3. I 5

Gunnqr Vrdlsen
Adj utant Sve r ige fra fe b. 4 5

111. Arne Lied
Sverigeframars 45

l12. Arne Bye
Sverige fra mars 45

I 13.

ffi
W

122. Einar Kastner
Sverige fra mars 45

ffi
W

123. Arne Knutsen
Sterigeframars 45

124. Arne Hoglund

ts0. Frank Olsen
Skutt 17.3.45

t3 l Storm Weinholdt
Skutt 17.3.45

I 32. Henry Gundersen
Skutt 17.3.45

I3j. Kjell Rambetg
Skutt I7.3.45

140. Age Johannessen
Sverigefra mars 45

I4I. Oivind Breiby
SverigeJra mars 45

ffi
W

Yngvar Jacobsen
Gr. adjutant Sverigeframars 45

142. Stdl Andresen

lTilliam Johansson
G rup pe sj ef Sv e r i ge fra mar s 4 5

Gunnar Grandre
Gr. f. og transpsj. Sve r ige fra mars 4 5

Arvid Hansen
Altsjonstabens adj. 1 3.2.45

t2l. Asmund Skar
Sverigeframars 45

l$. Kdre Andersen
Sverige fra mars 45



T Y R K E N E
apF  IS lTX

Adolf Bogstad Finn Bogstad
E. V. sjefSverigefrafeb. 45feb.45 Nestkommanfurende Skutt 13.2.45

Engan ttt. Reidar Lied
Arrestert 14.2.45

Ils. Arne Egge
Sverige fra mars 45

llB. Dag Nesse
45

ffi

W
t2s. Arne Fjeldstad

Sverige fra mars 45

w

ffi
W
134. Odd Nielsen

Arrestert 14.2.45

127. Kjell Skoyen
Arrestert aug. 44

I2s. l4tilly Setre
Sverigefra mars 45

tss. Kjell Melby
Arrestert 14.2.45

138. Per Hoel
Arrestert I 4.2.45

145. Per Andersen
Arrestertjuni 43

146. Sverre Sjobekk
Sverigefra mars 45

ffi

ffiffiffi
ffiiiffi
W

W
Oddvar Knutsen

Arrestert sept. 42 (Tyskland)

l4S. Trygve Hansen

Julius Nordstrsm
Sverige (Engt';nd) 43

Einar Evensen
OverflyttetD 12i44

@
Willy Vrdlsen

Arrestert mai 42 Qyskland)
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Litt senere i februar koin Gunnar
Vraalsen sammen med fem andre
motstandsfolk gl ennom Ostmarka
og over grensen. De valgte en an-
nen rute enn de to fsrstnevnte.

Gestapo var pi jakt etter troppssjef
Knut Valstad. En februarkveld
banket det pi dora hjemme hos
Tu llik, Knuts kone. Gestapo trengte
seg inn med en bakbundet Frank
Olsen foran seg. De ventet nemlig
en varm mottakelse i form av kuler.
Tullikvaralenemed sonnen pA et 5r.

Hun overbeviste tyskerne om at
<ektemannen var hiplos sorn aldri
var hjemme>. Ikke hadde hun
peiling pi hva Knut drev med hel-
ler. Hun og Frank lot som de ikke
kjente hverandre.

Tyskerne bet heldigvis p6. Tullik si
aldri Frank Olsen mer ...

Gruppesj ef William <Petra>
Johansson la av girde mot Sverige
lordag3. mars 1945 sammen med
sin adjutant Yngvar Jacobsen, for-
syn i n gssj efGunnar Grande og ytter-
ligere I I mann fra troppen. Skar og
Kastner kom seg over grensen pi
egenhind.

Opprullingen gikk fort. Kire Olaf-
sen, Erik Bruun, Reidar Lied,

Henry Gundersen, Kjell Ramberg,
Odd Nielsen, Kjell Mellby, Ivar
Granne og Per Hoel ble arrestert i
skj ebnedogn et 13 .-l 4. februar
1945. Hele sju jegere fra 1. tropp i
milorggruppe 1 3 I 32 ble henrettet
pi Akershus 17. mars 1945 bare fir
dager far det ble sluttet fred ...

Pi bautaen pi Sarabriten kan du
lese: Falt i kampen for fedrelandet
19 404 5 . Jegere i Milorg- gruppe
I 3 I 3 2AdolfBogstad, Arvid
Hansen, Kire Olafsen, Erik Bruun,

IngolfNordstrom, Frank Olsen,
Storm Weinholdt, Henry Gunder-
sen og Kjell Ramberg. Minnestei-
nen ble reist i 1946 av kamerater
fra samme gruppe.

Hvert 6r den 7.juni arrangerer
Ostmarkas Venner en minnehoyti-
delighet pA Sarabriten.

* * *

<Sothsna> anbefaler alle 6lese
( MILORG omrdde I 3 I 3 0 > av

Terje Diesen og <Marka og kri-
genD av Trygve Christensen. Her
fir du vite mer om mottak av slipp,
planlegging av aksjoner osv, osv.
Di sse bskene har vrert hovedkilde-
ne til denne artikkelen. Diesens bok
er Sondre Aker Historielags irbok
fra 1986 og kan kjopes i bokhande-
len pA Sreter eller pA bymuseet.
Bokene gir et godt inntrykk av
motstandskampen ogsi i virt dis-
trikt.

Videre anbefales hlese < Fra gas -

bind til sten-gunD - om Milorg-
tropp 300/13132 av Rolf Holth.

Sporr etter boka pA Deichmanske
bibliotek - avd. Oppsal. Til slutt
bor du lese <Tysk okkupasjon av
Sandre Aker I 940-4 5, av Terje
Diesen - 6rbok Ssndre Aker Histo-
rielag 1989-90.

Tusen takk til GunnarVraalsen for
lin av foto, for verdifulle tips og
giennomlesing av artikkelen som er
lagt til rette for <Sothsno av Finn.

Af uminiumklorid 257"
Middel mot sterk svette i armhulen

Vortemiddel  1O ml

Negle lakkf jerner

Scott-Mathiesens

ao huclvann oo

mot kv iser

Fremst i l t  og  pakket  av :

A/S DEN NORSKE ETERFABRIKK, Oslo
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Mitt Astensjovann
lrurenvru ruEo Our Ex

Olaf Ek har lagt ned 28 Ar av sitt l iv ved @stensiovannet. I
denne tiden var han ansatt i Park og id-rett' Han gikk av
med pensjon vAren 1994. Selv om OW mange ganger
vart kritiske til etaten, si harvi lart Olaf Ek i kjenne
som en hedersmann, alltid pilitelig og hielpsom. Olaf er
gartner av yrke og begynte i Park- og idrett i 1966. Den
gang var <<Ostensjostaben> stasjonert pi Nordre Skoyen
hovedgird.

Mitt fsrste mote med Ostensjoom-
ridet husker jeg godt,'forteller Ek.

Det var nyanlagt plen pi Abildss-
feltet, gangveien pi vestsiden av

vannet var akkurat ferdig helt oPP
til Manglerud skole. Anleggsarbei-
dene vest for Bogerudmyra var
p6begynt, og vi ble utkommandert
for i spa opp den giftige selsnepa.
Den gang var det en utbredt oPP-
fatning at man skulle bekjemPe
bestanden - helst fi den helt bort
eller i allefall begrense den i stsrst
mulig grad. Kanalene i Bogerud-
myra var under opparbeiding. Jorda
fra kanalgravingen ble lagt utover
enga mot Langerud. Det var ner-
mestufremkommelig her.

Hvorfor ble kanalene gravd?

De skulle sikre fuglelivet. I dag vet
vi atvAtmarka ikke harmaksimal
rensende effekt pA grunn av kana-
lene og at dette 96r ut over vann-
kvaliteten, men jeg lurer pi hvor-
dan det hadde gitt med fuglelivet
uten dem? I de sorlige og ostre by-
delen bor det vel om lag 140 000
mennesker, og de er svert flinke til

A bruke Ostensjoomride i rekrea-

sj onsoyemed. Dette ville ipenbart
forstyrret hekkingen vesentlig uten
kanalene.

Vi som opplever omrddel i dag

turer pd hvorfor alle Plenene er

anlagt?
Det vi har lett for 6 glemme, er at

60-tallet var preget av helt andre

tanker og kunnskaper enn i dag.

Universitetet godtok planene som
innebar alle plenene. Noen fi orni-
tologeradvarte.

I dag ville aldri disse planene pas-
sert. Vi skal ogsA huske pi at det
var rerlig ment som et ledd i i ta
vare pi omridet. I denne sammen-
hengen gi orde Representantskapet
for Ostensjoplanen en utmerket
jobb. Detbestod av politikere og
ildsj eler bosatt rundt vannet. En
gangmatte jeg en gleng med hoy-
tidelige karer fra OBOS her pi 70-
tallet. De sa reff ut at de ville bygge
ned mot vannet pijordene ved
Astensja gird. Det mi dere ikke
finnepi, sajeg. Jegvil antaatvi
mi takke Representantskapet for at
dette ikke ble noe av.

Du har sett utviklingen her de
siste tjueni drene. Er det noe som
bekymrer deg?
Ja, helt klart. Pi 7O-tallet ble det
satt ut noen fi Canadagiess her. I
dag er det gjess over alt. De spiser
opp alt som heter gress og annen
vegetasj on. Avrenning fra ekskre-
mentene havner i vannet. Dette er
en fosfortilfsrsel som helt klart
fsrer til dirli gere vannkvalitet. Det
er ogsi svert sannsynlig at ekskre-
mentene inneholder tarmbakterier.
Gjessene er en trussel mot balansen
iomridet.

Dessuten bekymrer det meg at
joggeloypene er av en slik beskaf-
fenhet at de blir bredere og bred-

ere. Dette b6de sliter pi og ode-
leggervegetasjonen.

Har du noen hyggelige minnerfra
drene ved Ostensj ovannet?
En dag arbeidet vi pi Rustadfeltet.
Plutselig kommer det tre ridyr fra
Bogerudmyra ut pi fotballfeltet. De
beitet ikke langt unna oss i lengre
tid for de i bedaglige og elegante
byks forsvant i retning Langerud
gird.

Jeg var ogs6 tilstede da den fsrste
toppdykkeren ble observert her.
Naturfotografen som si den jublet

oglap av giLrde for i fi tatt et bil-
de. I iveren snublet han i en kvist-
haug og ble liggende si lang han
var. Det gikk bra, men si unektelig
komiskut.

Rev si vi ofte tidligere. Den for-
svant dessverre med skabben. Ek
synes det er hyggelig at vi kan
fortelle at den er kommet tilbake.

Grevling var ofte d se, og den
er vel fortsatt her? Vi nikker
belveftende.
Kan du fortelle litt om hettem6ke-
bestandens utvikling her nede?

Fra de fsrste individene ble obser-
vert skjedde det en rask okning,
deretter en nermest eksplosiv sk-
ning som kulminerte pimidten av
70-tallet. Hvis j eg ikke tar helt feil
var det mellom 2000 og 3000 par i
74. (Nedskrevne tall sier ca. 2 500
par i dette iret. Utrolig hva denne
mannen husker. Han er jo ikke
omitolog!)

Har du opplevd noe dramatisk her
nede?
For en del 6r tilbake var det olje-
utslipp i Smedbergbekken. Selve
slippet kom fra Karlsrud.

Brannvesenet og <Park og idrett>
kom for 6 rydde opp og begrense
skadene. I det vi holder pi i spre
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bark, snubler en brannmann og gir
under. ... si nesten ut som han
hadde fitt napp ... lua hans 16 i
vannskorpa og gikk opp og ned
som en drpp ... et kostelig syn
oppe i all dramatikken. Vi kom oss
ut til nrrmeste oy ved hjelp av en
brannstige. En kollega av <den
druknede> ogjeg fikk dratt opp
den ufrivillige baderen.

Vi rusler bort til solvpilene langs
Bslerbekken som har vokst seg
digre og flotte siden Olaf plantet
dern i 1970. Her avslutter vi. Rogn,
hegg, selje og bjerk ble plantet
under hans ledelse langs Ostensjo-
veien for et par-tre ir siden.

Avslutningsvis fortel ler Ek at gang-
veier, plenarealer og kanalgraving i
sin tid kostet Oslo kommune ca. 8
mi l l ionerAan legge. . .

Olaf savner Ostensjoomridet som
sAdan, men ikke jobben i park- og
idrett.

Vitar farvel med mennesket og
hedersmannen Olaf Ek ... mallnen
sorn aldri sa nei nir vi i OVV bad
orn en tjeneste. La oss hipe at
arbeidet der blir fulgt opp av hans
arvtager.

PS ! Aftenpostens weekendmagasin
for et par ir siden: Tommelen ned
for den som har satt igjen kjale-

skapet pA isen pi Ostensjovann.
Skapet ble stille og rolig f ernet
av Olaf Ek.

Werner la vekt pi 6 presentere det
biologiske mangfoldet og girdenes
historie.

Reaksjonene var som vanlig over-
veldende, og vi fikk melding om at

Olaf Ek Foto: Finn

deltakerne burde hatt enda rner tid
ved v6r kjere perle. Dette er det
tredj e store internasj onale bessket
vi har hatt ved Ostensjovannet, og
rrok en gang var deltakerne impo-
nert over i finne et slikt omride
narmest midt i byen.

Tidligere har vi hatt bessk av Ver-
dens naturfonds <1001 - klubb> og
Nordiska Forbundet for Kulturland-
skap. Sorn kjent gjestet Jimmy
Carter omridet i 1991.

besok
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Nok et internasjonalt

I host arrangerte Norske 4H en stor
cityfarm-konferanse med deltakere
fra store deler av Europa. Ca.40
personer ble guidet av Werner Alve-
stad piglimrende engelskomkring i
Ostensjoomridet.
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Nykomlinger i floraen
Av Jnru WEseNeeRc

De fleste som de siste par Arene har gitt langs tur-
veiene ved Ostensjovannets sorlige del utpi sen-
sommeren, har antakel ig lagt merke t i l  ei  hoy plante
(rundt meteren) med saft ig gl insende stengel,  ganske
store avlange og sagtakkete blad og store, rosa, 6n-
symmetriske blomster med spore. Planta er kiempe-
springfra, opprinnelig en hagestaude, som i vAr tid
har begynt en vandring inn i  naturl ig og halvnaturl ig
vegetasjon mange steder i  lavlandsstrsk her i  landet.
Arten er ettArig, og det at den forviller seg, er derfor
et bevis for at den klarer A produsere irvisst modent
fro i  v ir t  kl ima. Den er vi l l  i  Himalaya. Hos oss har
den en nar slektning, vanlig springfra, som er mye
lavere og som har gule blomster. Vanl ig springfro
vokser pi naringsrike steder i  fukt ig skog og
sumpmark og fins flere steder rundt Ostensjovannet,
den ogsa.

Innslaget av innfsrte arter er stort i
bynrre omgivelser, slik som iv6rt
omride. En rask (og sikkert unqy-
aktig) opptelling av kjente plante-
arter i Oslo og Akershus gir et
totalt tall pi ca. 1 600, av dem er
5 7 Yo dpprinne li ge viltvoksende,
35 %tllfeldige innforte (dvs. slike
som ikke klarer i reprodusere
under vire forhold, men som kre-
ver tilfsrsel av fra utenfra eller fra
kultur), og 8 Yo etablerte innfsrte.
Dette siste tallet sker stadig (mens
antall opprinnelige arter viser en.
riktignok langsom, synkende ten-
dens: planter utryddes, ikke minst i
pressomrider som vire).

Noen etablerte innforte arter kla-
rer seg bare i forstyrret (kulturbe-

tinget) vegetasjon. Den vidt ut-
bredte arten kanadagullris (en

gammel hagestaude med tette gule

duskerav blomster pi ettersom-
meren) er et godt eksemPel. Den

finnes mange steder i <odeengene>
(den hoye grasvegetasjonen der
det tidligere var plener, slittenger

eller beitemark) ogsi i virt omride.
Andre 96r inn i naturlig vegetasjon
og inntar en beskjeden plass der,
uten 6 faretrl de helt store om-
veltningene. Den vesle, ganske
yndige virplanta virpengeurt er
et eksempel pi disse. Atter andre
kan derimbt vise seg fl bli svert
aggressive ogekspansive, og kan
bli en trussel mot hjemlige vegeta-
sjonstyper og arter. Blant de vers-
te slike her til lands har vi to tidlig-
ere hageplanter, som kan vokse
seg til rene monstre og som er
kommet fullstendig utenfor hage-
brukets kontroll: parkslirekne og
kjempebjonnkjeks. Parkslirekne
er et ofte mer enn mannshoyt
<buskas> av bambusliknende, ett-
6rige stengler som visner om hss-
ten, med store, breie, helranda
blad. Arten h arer til syrefamilien
(sammen med velkjente arter som
hoymol, matsyre og rabarbra). Hos
oss er den etablert pi en liten flekk
nrr nordenden av Ostensjovannet
ner stien som kommer ned fra
Manglerudskogen, antakelig med

en hageavfallshaug som opphav.
Kjempebjonnkjeks er en kjempe-
messig skjermplante som vi fore-
lopig heldigvis ikke harved Osten-
sjovannet, men som henger over
oss som en tidsinnstilt bombe. Alle
som har kikka ut av T-banevinduet
like fsr tunnellmunnin gen mellom
Brynseng og Helsfyr, har sett den.
FAr den fotfeste i fuktengene ved
Ostensjovannet, kan mye uonsket
skje. Arten er videre giftig, og
plantesaften gjor huden overfsl-
som for sollys, slik at forbrennings-
skader er kjent hos folk som har
hindtert planta.

Ogsi andre aggressive arter har
hatt sin debut pA vire breddegra-
der som hageplanter. Et par som
ikke er noen trussel mot naturlig
vegetasjon, men som har vendt seg
mot hagebrukerne selv, er ugras-
klokke og skvallerkfll. Alle som
har dem i hagen vet hvor hiplose
de er i bli kvitt.

I selve vitmarksvegetasj onen
rundt Ostensjovannet er to av de
mest tallrike artene innforte i for-
rige Srhundre: kjempesotegras,
ethayt gras som vokser helt ut
mot vannkanten mange steder
langs vannet, og kalmusrot, en
sumpplante med krydderduft ende,
irisliknende blad, som vokser ute
pA grunt vann spesielt pi de mest
erosjonspregete

stedene. En tredje art som ogsi
med stor sannsynl i ghet opprinnel i g
er innplanta i vannet, er brei dun-
kjevle, men det er vanskelig i
avgSare i og med arten ogsi finnes
viltvoksende pA Sorostlandet.

Heller ikke skogs- og krattvege-
tasjonen rundt vannet er uten ny-
komlinger. Minst fire ulike mispel-
arter finnes spredt rundt i skog-
omridene (Kj erkeskauen, Mangle-
rudskauen/Tallberget, B o gerud-
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skauen og andre steder). Ogsi den
vanlige hagebusken hvitkornell
(hvite brer, blankt rode kvister)
finnes etablert, merkverdig nok forst
og fremst i skyggefull sumpskog,
der den omtrent ikke klarer i
blomstre. Det samme gjelder host-
berberis (borettslagenes og T-bane-
stasjonenes stikkebusk nr. 1 ). En
fellesnevner nir det gjelder etab-
leringen av prydbusker i bynere
skoger, er at de omtrent alle har
brerliknende, fuglespredde frukter.

Planteskoler og hagelag har altsi
gjennom tidene sluppet atskillige
katter (skjont hvorfor katter?) ut av
sekken. Fortsatt er potensiell sko-

Imp atiens glandulifera

logisk aggressivitet neppe et mo-
ment en tenker noe serlig over nir
en introduserer og selger eksotiske
plantearter. Noen av dem har ville
norske slektninger, og mulighetene
for genetisk forurensning ved at
hageplantene krysser seg inn i de
stedegne artene, er blitt utredet i
det siste, Adskillig alvorligere er
antakelig likevel faren for skolo-
gisk forurensning, ved at arter
fra andre steder i verden finner si
gunstige vilkArher at de blir ag-
gressive i naturlig yegetasj on. Mye
av det biologiske mangfoldet i
verden skyldes fenomenet isola-
sjon. Pi grunn av naturlige barie-
rer mot spredning har ulike sett av

Jan Wesenberg arbeider ved
Norges Landbrukshoyskole, der

han underviser i botanikk.

arter oppst6tt ulike steder i verden,
selv om klimaet skulle tilsi at de
samme artene kunne finnes over
store omrider. Spesielt unike og
sirbare er sikalte oy-okosystemer.
Man ge steder p6 fi erntli ggende
tropiske oyer er hundrevis eller
tusenvis av arter utryddet etter at
europeerne kom inn med sitt folge
av arter fra de store kontinentene
(kulturplanter, prydplanter, ugras
osv.). En homogenisering av bios-
frren fsrer ubonnhorlig til at det
totale mangfoldet mi gi ned. Der-
for er introduksjon av prydplanter
fra andre strsk en prinsippielt sett
svrrttvilsom praksis. Vi befinner
oss pi et stort kontinent og dertil i
et hjorne av kontinentet som pi
grunn av gjentatte istider, har en
svrert ung flora, sA hos oss er det
relativt lite dramatikk knyttet ti l
dette. Vire arter er relativt robuste
og har fatt <bryne sep pi et vidt
register av mulige konkurrenter.
Men andre steder i verden, med en
mye mer lokal, rik og isolasjonsbe-
tinget flora, har den samme praksi-
sen fsrt til omfattende katastrofer
for det lokale biologiske mangfol-
det. Et ubetinget krav mi derfor
vere at eksotiske hageplanter mdr
testes for 6 fastsli at de ikke kan
gjennomfore en full livssyklus og
ikke har spredningskapasitet under
de forhold som rir der de introdu-
seres - men hvem bryr seg vel om
sAnt i dagens verden.

Si mange digresjoner kan altsi
komme ut av en meterhoy staude
med rosa blomster.
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Ostensjo girds historie
Av Frr.rr.r Anrur GuLsnnNoseNr

Tidl igere har vi  hort om steinalderfunn ved @sten-
sjo gArd, r ibbungehovdingen Audun Austansior og
Kronen som overtok jordeiendommene etter kirken.
Den kjente Colbjornsenslekten fra Solsr avsluttet
si t t  70-Arige eie av @stensjogirdene da Anna
Colbjornsdatter solgte t i l  Haagen Jensssn i  1730.
Jorgen Young eide Sondre @stensjo fra 1811-37
og Lars Haagensons etterkommere eide Nordre.

Sondre @stensjo
1838-1875
Halvor Haagensen Tveter kjopte
Sor-rdre @st.ensja gird av Youngs
etterkommere 13. januar 1838.
Hvem var si denne Tveter?

Halvor ble fodt l januar 1807 pi
gArden Tveter ved Semsvannet i
Asker. Faren het Haagen Hausen
og moren Eli Pedersdatter Berger.
Slekten var stor og mektig og for-
bindes bl.a. rned Ringi gird, Oust
gird, Riis gird, Stubberud gird,
Blindern gird og Disen gird.

Halvor vokste opp pa Tveter og
tok navn etter girden. Han var
meget dyktig med hendene og
kunne smi, snekre, tsmre og dreie
bedre enn de fleste. Etter opphold
hos slektninger i Forde og ved
Hamar dro han tilbake til Tveter.
Veien over 6sen til Lier og girden
Holtsmarkvar ikke lang, spesielt
ikke for Halvor som hadde forels-
ket seg i  datteren der.20. juni  1834
giftet han seg medNikoline Holts-
rnark. (Hun hadde med seg en giev
eikekiste inn i ekteskapet, rikt pyn-
tet og forsynt med initialene NT og
irstal let 1 623 . Den hadde tilhsrt
Karen Lucht, gift med Christianias
forste borgermesterNils Tol ler.
Kisten er nd gitt av familien til
Akershus slott der den kan beskues
i Christian den 4.s sal ).

Den fsrste tiden bodde de hos
Halvors foreldre pi Tveter. Deret-

Halvor

ter flyttet de til Semsvannets andre
side. Her hadde Haagen en annen
av sine eiendommer - girden ovre
Sem - der en av Landbrukshoy-
skolens avdelinger ni ligger. Hoved-
bygningen pi Sem er reist av Halvor
Tveter. Her ble ekteparets to forste
barn fsdt. Halvorvartil stadighet
pA jakt etter mer jord. Han slo raskt
til da Sondre Ostensjo skulle selges.
Den 28. desember 1837 var kjopet
et faktum. Girden ble hans for
4000 spesiedaler-derav ble 1250
spd. betalt kontant til Karen Young.
Eiendommen overtokNikoline og
Halvor med en gang og i lopet av
sommeren var familien innstallert.
Pi girden ved Ostensjovannet i
Aker lA forholdene til rette for den
nevenyttige un ge manns virketran g.

Det var nesten ikke mite pi til
aktivitet: Nytt vAningshus, utvidelse
og forbedring avjordene, nyejor-
der ble brudt opp, hage ble anlagt,
trnrtatt med fra Asker ble plantet,
forpakting avjorda ved Bogerud-
myra og som om dette ikke var nok
- Halvor syntes gflrden var for liten
og kjopte allerede i 1845 Nordre
Langerud ph draye 160 mAl av
J argenWetlesen pi Abi lss.
Pr is :  155 spd.

Ny avgrofting - ny oppbrytning av
jord - behov for mer lagerplass til
jordas grode - ny lAve rnitte byg-
ges og ny adkomstvei - ni ti l
Enebakkveien da den gamle over
OppsalAsen og Skoyengirdene var
tungvin og idirlig stand.

Nok? Neida! Halvor forpaktet en
del av Nordre Ostensjo og make-
skiftet denne jorda med Lars
Haagensson QsLgaard i 1846, slik at
grensen mellom girdene ble veien
mellomtunene.

Selv orn alt dette hores voldsomt ut
i dag, mi en v&re klar over at
Halvor Tveter var en forsiktig
rnanu, men god planlegging og
hardt arbeid ga resultater. Ostensjo
gird ble under ham en av Akers
storste og mest veldrevne girder.

Tveter var nysgjerrig pi nye drifts-
metoder og var blandt landets fsrs-
te som dyrket turnips i stor mile-
stokk. I 1862 vanket det til og med
medalje for turnipsen fra Ostensjo
ved <The Royal Hortcultural
Societys> utstil l ing i London.

I 1853 skaffet han seg en <Statio-
nrr Dampmaskine ti I Hakkelses-
beskj rring og Dampkogning av
kreaturfodereb.

Kveget ble alet opp pe Ostensjo og
rnelk solgttil byen.

Halvor Tveter ble betegnet som ell
statelig mann, med rank holdning,
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over middels hoy med kraftig hAr-
vekst og kinnskj egg, stillferdig, men
lun og spokefull. Mangejordbruk-
ere spurte Tveter om rid. Unge
nienn fikk sin praktiske landbruks-
utdannelse pA Ostensjo.

En si dyktig mann ble selvsagt
benyttet ti I offentlige oppdrag. Han
var medlem i formannskapet i Aker
184347 o959-63, av Akers spare-
banks Direksjon fra I 857-71 (en
ulonnet oppgave pA denne tiden),
medlem av Akerkommunes fattig-
kommisjon, medlem av takserings-
kornm isj onen for Kongsvinger-
banen, medlem av byggekomiteen
for Ostre Aker kirke osv., osv.

Ved den storeveiutbyggingen i
Aker som ble besluttet i 1855, ble
Halvor Tveter valgt inn i

an leggskomiteen for O stensjoveien
og Larnbertseterveien. Denne vei-
forlengelsen ble kalt <Polskpass-
veien> pi folkemunne. Bygdeslad-
deren ville ha det til at veien skulle
gjore det lettere for eierne av Mang-
lerud, Skoyen, Hellerud og @sten-
sjo i komme salnmen og spille kort.

Nikoline Holtsmark Tveter var en
roslig kone, stor, men rask og rorig
med et utrolig godt humor. Hun not
stor anseelse for sin dyktighet som
husmor. Mange ungjenter kom til
Ostensjo for 6lrere av henne. Alltid
var husholdningen pA Ostensjo
r-rsedvanlig stor. Den var et speil-
bilde av den enorme sirdsdriften.

Nikoline Holtsmark Tveter

Husmennene og arbeiderne hadde
kosten. I ti I legg tok N ikol ine imot
ungdommen med 6pne armer. <<Mor
Tveters> gjestfrihet var viden kjent.

Nermest til daglig kom fremmede
innom. Som seg hor og bsr deltok
selvsagt Tveters i den store selska-
peligheten som var sA vanlig i Aker
i I 860-6rene.

NyttArsdag pi Ostensjo var viden
kjent. Opptil 100 fremmede kom til
selskapet, mange uten spesiell inn-
bydelse. Alle ble like godt mottatt
og betjent. Nikoline hadde et venn-
lig ord til alle, og matvar det nok
av pi stabburet.

Altvar dessvere ikke fryd og gam-
men. Dodeligheten var som kjent
stor i det forrige irhundre. Familien

Hovedbygningen pd Ssndre
Ostensja. (Omtalt i Sothona nr. 7)
Foto: Finn

Tveter ble rammet usedvan I i g hardt.
I6rene 1839-49 mistetNikoline og
Halvor seks barn. Spesielt sorgfullt
var det i I 849 da Emilie Karoline,
Anette Kamilla Augusta Kri stine o g
Evenda Barbra Katinka alle dade i
lopet av to mineder. De seks barna
er gravlagtpi Oslo kirkegird.
Halvors foreldre sovnet ogsi inn
dette 6ret, og de gamle pi Ostensjo
ble nedbrudt av sorg og sykdom.
Det var ikke pA tale 6 overta girden
Tveter i Asker. Den ble solst.

Nordre @stensjo gird
Det var neppe mulig for eieren av
Nordre Astensja gird 6 konkurrere
i begivenheter med Halvor Tveter
pi nabog6rden. Lars Haagensson
Astgaardsolgte g6rden til sin sonn,
Halvor Lars sann Astgaard i I 850.
Astgaard greidde ikke 6 styre oko-
nomien sin, og l3.  apr i l  I  868 var
det tvangsauksjon. Ingen ringere
enn konsul Thomas J. Heftye fikk
tilslaget. Det viste seg snart at han
forst og fremst hadde interesse av
Nordre Ostensjos skoger som gren-
set inntil eiendommen hans pi
Sarabr6ten. Derfor beholdt han
skogen og solgte resten av Nordre
til Halvor Tveter for 6050 spd.
Ostensjagdrdene var igjen samlet
pd to hender.

19. juni  1875 bleheleOstensjagtrd
solgt til Haakon Tveter -N ikol i ne
og Halvors sonn, men dette skal vi
hore merom ineste nummer.

Kilder:
Et hundrede-irs m indeoptegnelser
for familien af Haakon Tveter.
(Grondahl forlag)

Henning Sollied; AkersgArder Oslo
1947

Sreroppgave orn Ostensjo gArd
skrevet av en lererstudent.

-
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Vinter- og sommelveien
gjennom Ostmarka

Av Reronn FuNrNeso

I Asen pA @stensjovannets sstside finner vi rester
av en gammel ferdselsire som gikk fra Oslo til
Enebakk. Reidar Fannebs forteller her om regi-
strer ing av veien og om det ar6eidet han har ned-
lagt for at restene av veien skal bli tatt vare pi'

Vinter- og sommerveien gi ennom
Ostmarka begynte jeg 6 arbeide
med imarken rundt [950-6rene.
Flere befaringer fant sted fra 1961
til 1966, og en rekke brev ble sendt
til Oslo kommune. Som jeg nevnte
innledningsvis, si er det her tale om
to parallelle ferdselsirer: en som-
mervei (ridevei) og en vintervei.
Den garnle sornmerveien var sivik-
tig atdenble rotelagtallerede i 1826.

I veiinndelingsprotokollen for 1 826
eranfsrt:

<Fra Hovedveien No. 4 ved Etter-
stad om Brynd, Skoyen Broe og

Gaarden Skoyentil Opsahl hvor
Veien aft agertil Ostensjo ved
Opsahl- Grinden 5560 Alen.>

Denne beskrivelse stemmer med
kartene fra 61 1800.

I mars I 866 foreligger det en klage
fra Johannes Schoyen at ferdselen
sist vinter var g6tt over hans eien-
dom.

Lensmann Hjort opplyste at dette
gjaldt ca. 100 hester som daglig
kjorte is til byen overjordene p6r
Skoyen, da: Roteveien var ufrem-
kommelig pi grunn av snov&r.

Ifolgemuntlig
tradisjon som jeg

harnedtegnet
ettergamlefolk

' her i distriktet,
" sier en at denne
veien var en
gammelveifor-
bindelsemed
Enebakk. Ved
studierav gamle
karter, blirtradi-
sjonen bekreftet.
En del av denne
veien kalles ogsi:
Karl XII vei
(etterkrigen i
r7 16).

Store deler av
dengamleveien
erodelagtved
hus- ogveibyg-

ging de senere ir, men enni er det
noen fine rester inntakt.

Jeg vil foresl6 at en bevarer veien
over isryggen ved Sondre- og
Nordre Skoyen, samt fra hjornet av
den fredede Almedalentil ssrenden
av Ostensjovannet. Veien bsrre-
konstrueres overjordene fram til
Bslerbekken, der den gamle veien
igjen synes i terrenget mot bebyg-
gelsen ved Bogerud. Den planlagte
parkeringsplass bor vel plasseres et
stykke fra den gamle veitrass6en.
AsEnsja Terrass-e mA en ogsi be-
vare som et ledd iturveien.

Den gamle veien restaureres nord-
over mot Vassenga, og bor bli en
del av en sammenhengende spaser-
vei rundt hele Ostensjovannet. Det
vil da bli en kulturhistorisk opple-
velse i gi denne turen. Pi vestsi-
den av vannet vil en gi forbi fem
forhistoriske gravplasser, og ogsi
en bygningsruin ved Abildso. I
sgrenden av vannet vil en komme
inn i den gamle veien og passere
giennom tunet pi Ostensjo gird
med gravhaugen, som ligger i skri-
ningen ut mot vannet. Veien fort-
setter forbi <Almedalen> som ikke
er ukjent lenger med sin sjeldne
flora, og kommer inn i Ostensjo
Terrasse igjen. Her kan en studere
etveianlegg som er sliende likt
Kongeveien over Lierskogen, bare
med den forskjell at det er sv&re
veimurer pA opptil 3 meters hoyde
som veien <ligger pb. Ved en
eventuell regulering mi disse vei-
murene sprenges vekk.

Pi tross av det forarbeidet som var
gjort, var det i de fsrste Arene van-
skelig 6 fi fremmet vedtak for be-
varing av disse interessante ferd-
selsveier. Oslo Byplankontor utar-
beidet en ny plan for delvis beva-
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ring av deler av veien. Im'ldlertid
forutsatte planen inngrep i det gam-
le veianlegget, ogjeg gjorde derfor
en ny henvendelse til kommunen.
En betenkning ble ogsfl levert fra
Universitetets Oldsaksamling ved
forstekonservator Irmelin Martens.

I aprll1972 ble en befaring foretatt
med representanter fra forskj elli ge
etater innen Oslo kommune. med
bl.a. arkitekt Helene Kobbe fra
Byplankontoret, samt forstekonser-
vator Irmelin Martens fra Universi-
tetets Oldsaksamling, Arne Lsken
fra Oppsal Vel og undertegnede
som kjentmann.

Ved befaringen kom dettydelig
fram at det var mange kryssende
interesser- l rmel in Martens mente
ogsi at denne sak <16 unden Riks-
antikvaren. Det ble derfor nsdven-
dig snarest mulig 6 ta kontakt med
arkitekVantikvar Ola Hektoen
Averis i nevnte institusjon.

Oslo og Omland Friluftrid bameg
skrive et oppsett om den gamle
veien gjennom Ostmarka da r6det i
1 97 2 utga sin <Friluftsplan for
Ostmarka og Ssrmarku. Mitt
manus ble levert med kopi til Oslo
kommune. Allerede i april foreli
det snske fra Skogvesenet i Oslo
kommune om 6 ffitil en befaring av
veien. Denne ble sA berammettil
8.  og 9. oktober l9l2.De som ble
med pi turen var representanter for
Karfverksavdelingen, Skogvesenet,
Oslo Bystyre, samt kommunalrALd
Ole Bjune. Riksantikvaren var
representert ved arkitekt Ola Hek-
toen Overis. Jeg ledet da befarings-
deltakerne disse to dagsmarsjene
fra Rustad i vest til Borter i Ene-
bakk i sst. En mA ha et oppriktig
hAp at befaringen vil vekke vire
myndighetertil 6 verne om denne
eldgamle ferdselsveien.

Da skogvesenet og kommunalrid-
ens onske foreli om denne befar-
ing, ble det allerede pi forsomme-
ren nodvendig for meg i fastlegge
alle detaljer iterrenget, fordi skog
og buskas i dag har grodd godt til i
den garnle tras6en mange steder.

Herr Bjune ga meg tillatelse til 6
sette nsdvendige merker. Min mer-
king er gjort ved sm6 kutt i barken
p6 dirlig lovtrevirke og m indrever-
digkrattskog.

Ved imotekommenhet fra Skogves-
enet harjeg fAtt dispensasjon til A
kjore fram mitt utstyr der det har
vrrt mulig, samtidig m6jeg takke
kommunen for en bevilgning pi
kr. 200,00 til avfotografering av
flere dokumenter i arkivene. De
fleste kart og dokumenter som jeg
har trengt for 6 gjennomfsre dette
arbeid harj eg im idlertid m6ttet
bekoste selv.

Registreringen av veien er nA fer-
dig. Under befaringen ble veien
tegnet inn pi flybilder og vil senere
bli pifort kartbladene over omri-
det. Nir jeg sier veien, si er det
vinterveien som er ferdig registrert.
Veien er ogsi fra min side pitegnet
et kart, men den var da ikke ferdig
registrert, si en mi ta mine piteg-
ninger med det forbehold at smi

Vi vet med sikkerhet at vinterveien
16 midt etter Ostensjovannet. I
sorenden av vannet li trasden i en
helling opp bakken pi sstsiden av
Bogerud gird. Si sent som i 1971
var det her bevart en fin oppmuring
av veien. Sommeren l9T2bletra-
s6en dessverre helt odelagt ved ny-
an-legg av en spaservei ned til
parkomridene ved Ostensjovannet.
Det er uforstielig at slikt kan skje,
da en over omridet hadde hatt
befaringer, og den gamle trasden
var inntegnet pi Oslo kommunes
situasjonskarter. Det vi i dag har
bevart om gamleveien her, er en
del fotografier som jeg tok i 1968.

Veien hadde en noksi hard oppstig-
ningved Stallerud, pAveien like
vest for Stalleud passerer vi to
gravroyser som i dag er helt inne-
klemt av boligblokker. Over Stalle-
rudisen slyngetvinterveien seg fint
fram i terrenget, og kom ned til
Nsklevannet ved Briten.

Som alle vinterveierfulgte denne
avvikelserkan
forekomme.

Fleretingtyder
pi at dette har
vertenviktig
ferdselsire fra
Oslo og ostover,
da flere karter fra
I 800-irene, viser
veien inntegnet.
Pivinterveiene
mittealltung-
transport foregS,
da det ellers bare
var rideveier fra
EnebakktilOslo i
disse omrider fsr
1 870.

Nirjeg skal be-
skrive denne
vinterveienmel-
lom Oslo og Ene-
bakk, si bor en ta
utgangspunkt der
den startet, nem-
l igigamleOslo.

Oldtidstraseen deler Sondre
Foto: Finn

og Nordre Ostensjo i to.
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I Ostensjo terrasse
veien pd eldgamle
Foto: Finn

ligger oldtids-
tatrmure.

fortrinnsvis myrer og vann. Tras6-
en <tok lan$ igjen i en vik i sst-
enden av vannet, like sor for den
nedlagte plassen Bremsrud. Veien
svinger inn i et gjel i terrenget mot
sor, vestenfor hvilestedet Agirden.

I det samme gjelet var det ogsi
naturlig at Oslo Vannverk la sin
store vannledning. II978 ble denne
ledningen fiernet igien, og n6rvi ni
skal ta den gamle trasden i bruk,
bsr vel.kommunen reparere skad-
ene best mulig med beplantning.

Ved veien til Gullsmeden svingte
vinterveien reff mot sst og fulgte
den samme tras6 som veien har i
dag. Ost for de gamle tuftene etter
Sandre A ghrden svingte vir vei
mot sor, inn i et liknende gjel i
Grannedalen(1). Veien liggeri en
fi n helling oppover mot Kruggmyr.
I overgangen fra gjelet motmyra
ble det nodvendig I bygge en opp-
muring. Det er et pdLfallende stort
arbeid som her er utfart, liknende
oppbygninger er i finne flere steder
sstover i marka.

Forste gangjeg si denne sv&re
muren ved Kruggmyr for ca. 30 6r
siden, skjonte jeg ikke med hvilken
hensikt den var forarbeidet. Ni
derimot. nir en ser hele denne
ferdselsveien i sammenheng, for-

stir en hvorfor muren
blebygget.

Veien fortsetter sor.
over over noen fine
myrermed furuskog
og kommer ut i nord-
enden av Langevann.
Over disse myrene er
det gravet en rekke
skogsgroft er dessverre,
men ellers erterrenget
rundtveien ganske
ubersrt.

Pi veien sorover my-
rene stster vi pi en
traktorvei somkom-
mer vest fra og odeleg-

gertrasden i den siste hellingen ned
mot Langevann. Gamleveien gj orde
en sving innom vannet, for i neste
vik, ved utlopet av Langvannsbek-
ken, var veien retning nord/sst.
Veien 16 pi nordsiden av bekken.
Helt nede ved Nord-Elviga kan en
enda se rester etter den gamle tra-
sden. Ellers mi en understreke at
nettopp her er det gamle anlegg
fu llstendig odelagt ved regulering av
Nord-Elviga. Vinterveien svin get
igjen over i Sor-Elviga, og kom ut
pi is-en i en liten vik pivestbred-
den om- trent rett vest for Nordre
Skytten.

Vinterveien fortsatte sorover isen
mot den gstre arm av vannet, og

ful gte grensel inj en mel lo mLsr en-
skog og Aker (ni Oslo kommune).
Fraviken av Elviga fulgte vinter-
veien den enda i dag gode tras6 pi
ostsiden av bekken fraEriksvann.
Akkurat denne veistumpen mellom
Elviga og Eriksvann er et av de
mest karakteristiske minner etter
den gamle tras6. Veien fortsatte i
samme retning, ut pi Eriksvann,
langs.dette, og gjennom et langt
sorlostgiende gjel som strekker seg
helttil nordenden av Skjelbreia-
vann. Dette vann er mye forandret
ph200 5r, det som i dag er sump-
myr var rundtl 800 ipent vann.
Veien fulgte isen og tok retning
ostover en tunge og ut pi myra
vest for Skjelbreia. Tras6en forbi
husene i Skjelbreiavar intaktfor
noen fi ir siden. I dag kommer en
av disse sorgelige bilveier inn mot
tunet og vannet fraast, og det
gamle veianlegg er ogsiher utslet-
tet, samtidig har en da gravd ut
grus vest for husene for 5 gfore
odeleggelsen fu llkommen.

Ved Skjelbreiatreffer en i dag all-
tidbiler, ogbrikfradisse. Skal en
fiti lbake detnaturmiljo som er
onskelig, bor en plante til de verste
sirene av grustakog veibygging,
samtrestaurere det gamle hvile-
stedet.

Artikkelenfortsetter i neste nr.

Artikkelen har stefi i heftet:
<OppsalVel gjennom "15 ir-
1904-t979>.

Dener gjengitt ettertillatelse av
ReidarFsnnebo.

Fonnebs har bl. a. skrevet boka
<<Langs Nordmannsslepene over
Hardangerviddu (Universitets-
forlaget 1988). Han ble fodt i
1920 oger oppvokst ved porten
til Harddngervidda- i Uvdal -

og har interessert seg for de
gamle spor og vegminner gien-
nom en menneskealder. IIan har
vrert engasjert til fl registrere
gamle ferdselsirer i Ssr-Norge,
og har nedlagt et stort arbeid

for i ta vare pi vire kulturmin-
ner. Den Norske Turistforenings
fortjenestemedalje er et synlig
tegn pi denne innsatsen, ved
siden av en rekke artikler og
publikasjoner.

Artikkelen er fra1979 og noe av
det Reidar Fsnnebs advarer mot,
er nok gjennomfort. (Redak-
sjonens merknad).

(l) Grannedalen er <nabodalen> i
sst ti I Gudbrandsdalen mellom
sandtaket ved Odegirden og
Kruggmyr(se Oppsal Ifs Ost-
markakart). Dalen er ikke navnet
pi kartet.
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VedteKter for @stensjovannets Venner
Ajour i henhold til irsmotet 1995

s 1. FORMAL
@stensjovannets Venner (@W) har som form6l gjennom
ooinionsdannende virksomhet dr vekke forstAelse hos all-
mennhet og myndigheter for nodvendigheten av vern av
@stensjovannet med omgivelser.
@Ws arbeid bygger p6 okologiske grunnprinsipper, pd
erkiennelsen av at menneskets fremtid er avhengig av at
na iu rens  funks jone r ,  p roduks jonsevne  og  mang fo ld
opprettholdes og opprustes.
OW vil arbeide for:
- at @stensisvannet slik parkvesenets skjotselsplan av

1979 defin-erer omr6det, med ti l legg av Kirkeskauen oven-
for @stensjo gArd, naturomridet med oldtidsveien under
Oppsal teri 'asse 2 og Eikelunden pA Manglerud, fredes i
henhold ti l  naturvernloven og kulturminneloven.

- 6 fremme tiltak for A bote pi skader som allerede er
oppstAtt som folge av tekniske inngrep ellerforurensninger,

-  6  s i k re  na tu romrAde ts  ku l t u r l andskap ,  oko log i  og
artsmangfold

- A verne om naturens estetiske, rekreasjonsmessige,
pedagogiske og vitenskapelige verdier.

- et menneskevennlig miljo.

s 2. oRGANISASJON
Foreningen er  se lvstendig og par t ipo l i t isk uavhengig.
Foreninqen kan samarbeide med de organisasjoner, etater og
firmaer som styret f inner formAlstjenelig.

s 3. MEDLEMSKAP
Som medlemmer av @W opptas:
a) Hovedmedlemmer. Personer som betaler minst den Arlige' 

kontingent eller en engangskontingent som er minst det 30-
dobbelte av den Arlige kontingent.

b) Familiemedlemmer. Hovedmedlemmers ovrige familie-- 
medlemmer som betaler en redusert kontingent. Disse fdr
ikke ti lsendt informasjon, og ansees innkalt t i l  @Ws
arrangementer via meddelelse ti l  hovedmedlemmet.

c) Stottemedlemmer klasse l: Organisasjoner, foreninger,. 
klubber, institusjoner, borettslag og lignende betaler en
Arlig kontingent 5om er minst 5 ganger den 6rlige kontingent
for hovedmedlemmer.

d) Ststtemedlemmer klasse l l: Bedrifter og l ignende betaler'en 
6r l ig  kont ingent  som er  minst  10 ganger den Ar l ige

kontingent for hovedmedlemmer.
Som aresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort
seg sarlig fortjent ved A fremme foreningens form6l.

Aresmedlemmer utnevnes av irsmstet etter enstemmig
innstilling fra styret.
Videre vil det kunne ti ldeles en Sothsne-pris t i l  personer/
organisasjoner som har gjort seg serlig fortjent til det.

s4. ARSMOTET
Arsmotet holdes hvert Ar innen 15. februar og kunngjores med
minst 3 ukers varsel ved direkte melding ti l  medlemmene.

Innkall ingen skal inneholde tid og sted fpr Arsmstet, samt frist
for innse-ndelse av forslag til Arsfrstet. Arsberetning mA vere
ti loienqeliq for foreninqehs medlemmer senest 14 dager far
6rlhoiet.-saksliste og-regnskap deles ut til medlemmene pi
Arsmotet.
Arsmstet er beslutningsdyktig nAr det er lovlig innkalt. ' :

Alle medlemmer har adgang ti l  Arsmotet.
Stemmerett har alle medlemmer ovell6 Ar som er nevnt
under kategoriene a) og b) i 53. Ststtemedlemmer har ikke
stemmerett.
Medlemmer over 16 6r under kategoriene a) og b) i $3 er
valgbare ti l  t i l l i tsverv i foreningen.
Arsmstet velger ordstyrer og referent.
Arsmstets funksioner er A:

a) behandle styrets 6rsberetning og regnskap,
b) behandle andre saker som fremlegges av eller gjennom

styret,
c) fastsette kontingentene,
d) velge leder og styremedlemmer med vararepresentanter,
e) velge revisor,
f) velge en valgkomite p5 3 medlemmer (hvorav ett kan vare

medlem av styret) som senest 1 uke fsr neste Arsmste skal
ti lsti le styret skrift l ig forslag ti l  kandidater t i l  valg av
ti l l i tsvalgte,

g) utnevne aresmedlemmer etter enstemmig innsti l l ing fra
styret,

h) dele ut Sothone-prisen.
Forslao ti l  vedtektsendrinqer oq andre saker som medlemmene
snskeibehandlet pA Arsfrate[ md vere styret i hende senest
1 uke fsr Arsmotet. Det er anledning ti l  6 fremsette forslag ti l
kandidater til valg av tillitsvalgte senest 1 uke far irsmotet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall, dog krever endring av
vedtektene minst 2/3 flertall.
Ved stemmelikhet gjor lederens stemme utslaget. Hvis lederen
ikke er tilstede, gjor ordstyrerens stemme utslaget. Ved valg
avgjores stemmelikhet ved loddtrekning.
Detfores protokoll fra mstet. Protokollen undertegnes av 2 av
6rsmotets deltagere.
Vedtektsendringer gjelder fra forste dag etter Arsmotet er
avholdt.
Ekstraordinert Arsmote innkalles n6r det skrift l ig forlanges
av minst 50 medlemmer, eller nir styret f inner det p6krevet.
Innkallelse skjer som for ordinart Arsmste.

8 5. STYRET
Styret bestAr av leder, nestleder og 5 styremedlemmer med 4
varamedlemmer.
Styrets ledervelges for ett Ar. Styremedlemmene velges for2 6r.
Nestlederen velges av og innen styret. Varamedlemmene og 2
av styremedlemmene er p6 valg hvert ir. Loddtrekning nyttes
hvis flere har l ik funksjonstid.
Styret er beslutningsdyktig nAr lederen eller nestlederen og 3
s t y remed lemmer  e r  t i l s t ede .  Ved  s temme l i khe t  g jo r
motelederens stemme utslaget.

"Lederen eller nestlederen, sammen med et styremedlem
.. forplikter foreningen.

Styret sammenkalles sA ofte lederen eller et annet styremedlem
finner det nodvendig.
Styret representerer foreningen og fatter alle beslutninger
som ikke etter vedtektene er tillagt drsmotet. Det ansetter
foreningens funksjonerer og bestemmer deres arbeidsvilkAr.
Det fsres referat fra alle styremoter.

s 6. SEKRETARIATET
Sekretariatet ledes av en sekretar. Styret utarbeider
sekretarens instruks og gir denne nodvendige fullmakter.

s 7. REVTSOR
Revisor, som bgr vere statsautorisert, velges av og er
ansvarlig overfor Srsmgtet.

s_8. KONTINGENT OG REGNSKAP
Kontingent for medlemmer innbetales direkte til @W.
RegnskapsAret folger kalenderAret.

s 9. oPPLOSNING
Forslag om opplosning av foreningen behandles pA samme
m6te som ved vedtektsendringer. Beslutning om opplasning
mA stadfestes med 2/3 flertall pd neste 6rsmote.
Blir foreningen opplost skal foreningens midler tilfalle formil
som er til beste for Ostensjovannet med omkringliggende
omrAder.
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Returadresse: Ostensjovannets Venner, Pb. l5 Abelso, I 105 Oslo

Takk til vire sponsorer

r.Or Msller Ryen AS
\lZ ', Stereenter fer bolt

EI{EBAKKVN, t54 V/RYENKRYSSET . TELEFON: 22 6a 1A 90

Nye Bogerud i
Fisk/Vilt AS

Sta l lerudvn.  111C
0693 Oslo

Ttf .  22 74 71 10

Trenger du nytt telefonutstyr?
Kontakt oss, lelelon 22 27 03 40.

rA
, l,}ij.f. relekonsutenlen

.'-+?),Iffi

I

I AS ABIIDSO I
tElElfiBl$lGi
Aut. El. Enlreprenor
God og rask service til riklig pris.

"Telefon:

22287036

GULLANEX
Manglerud Senter
Tlf .: 22 26 15 46

Mrt Mnd.-Frcd. 10.e$.@
Lqeg 09.&16.N

Stott apotekene i
lokalmiljoet

LAMBERTSETER
APOTEK

Langbolgen 1,  1 150 Oslo

MANGLERUD APOTEK

Manglerud Senter

Apningslider: Mandag-Fredag 09.00-17.00
Ladag 09.00'13.00

Ekebergvn .235
I  

, l62 
Oslo

T | t . 2 2 7 4 7 0 7 5
F a x 2 2 7 4  6 5  1 2

TOLSTAD
QJ iec  nnvr  r -s  es  gvnA

ABILDSO
Enebakkveien 287

22 29 38 00
DOGNVAKT.

# ,
Aase Jolstad Pedersen '

Lyngveien 9
'2219 01 12

Manqlerud
Bilse:nter A/S
DAGOGNATT

Ttf  .2226 19 92
Postboks 15
Manglerud
0612 OSLO HELEVEIEN

PHITIPSFH'r'Ps]
l6--\l
tffill\v

/lorm & Ldskomponiet i
TNNBRa)DDS-ALAar LAs/BEsLre
24T.UAKISENTRAL ti{SS14S7EltEF
UAK|HOLD ADGANCSKONTBOLL
HUNDETJENESTE GITTER

Alarm&LrA3kompanlctA/S Telelotr 22191410
Oluf Onsums vei 9 - 0680 Oslo Telebx n 67 70 20

'sparebanken

lxliir
Din nerbank i omrAdet
rundt @stensjavannet

Bankkontorer:
Filial Oppsal Filial Manglerud
Ostmarkveien 2 Manglerud Senter
0687 OSLO 0679 OSLO
Telefon: 2226 58 69 Telefon: 222637 96
Telefax: 22'75 00 80 Telefa.r: 22 27 1'7 52

'ft',fi;f,t @
lomster

Lambertseter sentrum
Telefon:22281075
Telefax: 2228 l0 78

-  a l t  i  hundeutstyr

Vi onskervAre to- og firbente
venner et Godt NyttAr!

Vi s kred d ersy r utsty r ti I
DINHUND.

APENT: Man&g-Ftdag 11-00-18.N

Lo@ 11.@-16.00

Ostensjovn. 74, 0667 Oslo
vi Bryn senter

r f t .2227 69  99

. Kontorutstvr . Rekvisita

.Mobler 
MW

Stoffidal
Tlf.:22 68 93 80
Fu<:221917 1.5

DIN NlERBUTIKK FOR HERREKLAER

MANGLERU D SENTER 2. ETG. TLF. : 2227 60 03
h
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g
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