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Leder:

Som du sikkert har oppdaget, er
dette nummeret av <<Sothdno>
sterkt forsinket. Slik er det i en
frivillig organisasjon, noen ganger
dukker det opp ting som mi priori-
teres enda hgyere enn medlems-
bladet. Det sier ikke si lite.

I mellomtiden hiper vi at du
hygger deg med OstensjOomridet.

Kiere medlem!
PrOv 6.legge turen utenom spaser-
veiene. Du har store muligheter pi
h gl4re nyoppdagelser i omridet.
Har du bespkt det praktfulle om-
ridet ved Oppsal terrassehus. Ikke
alle er si heldige at de har en
rekke vernverdige planter rett
utenfor s1ued6ra. La oss hApe at
beboerne er seg sitt ansvar bevisst

Tenk globalt! Handle lokalt! Det nytter!

Finn

og tar vare pi dette omridet som
etter vir oppfatning er langt penere
og mer spennende enn en kjedelig
gressplen. Pi toppen av Tallberg-
flsen finner du et gravfelt. Her
kan du fornemme tidligere tider.
Vi oppfordrer deg til i benytte
oppgitte stier pi dine nye turer i
Ostensjgomridet.

Aktiviteter hssten 1996
Vi snsker alle vel mott til aktivitetene vare!

Tirsdag 14. august:
Norsk ornitologisk forening
inviterer til fugletur rundt
vannet.
Start fra brua i sydenden kl. 1800.
Turleder: PauI Berger Hansen.

Sondag 1. september:
Historisk vandring rundt
Ostensjlvannet.
Fremm0te i krysset Ulsrudveien/
Ostensjoveien kl. 1300.
Turleder: Finn.

Lardag 14. september:
Botanisk vandring. Vi gjentar
suksessen. Bli med Jan Wesenberg
og ler mer om plantelivet ved
Ostensj Ovannet. Fremm f,te v ed
brua i sydenden kl. 1300.

Torsdag 19. september:
Medlemsmote - Skullerudstua
kt.1900.
Pdl Hermansen viser lysbilder og
kiserer om norsk natur. Han er en
av landets mest ettertraktete natur-
fotografer. I 1993 vant han den
prestisjefylte konkurransen <Wild-
life Photographer of the yean>. Der
er andre gang han gjester oss. Stor-
slitte fotografier med sikker kom-
posisjon i hvert bilde preger hans
visninger. Er du glad i et=lysbilde-
kiseri med kvalitetsbilder av
ypperste klasse me au sette av
kvelden allerede.

Torsdag 14. november:
Medlemsmdte - Skullerudstua
kt.1900.
Denne kvelden er viet lokal-
miljOet. Sondre Aker Historielags
Lise Henriksen tar oss med pi en
vandring til <Kulturlandskapene
lengst s6r i Aken. Allle som
kjenner Lise vet at hun er en
garanti for kvalitet.Hun har skrevet
en rekke artikler om kulturland-
skap i virt neromrflde og hun har
bidratt med flotte fotografier til
flere b6ker - <<Ta vare pi Oslo>,
<Ostmarko> av Sigurd Senje. Vi
fir greie pi de omridene som har
gittttapt, og de vi har igjen. Lokale
temaer er alltid populare, si m6t
opp i god tid.

Visste du at:
. det er observert 163 fuglearter

siden tellingen ble gjennopp-
tatt i 1991

. det i perioden 1950-1963 ble
observert 141 fuglearter.

. det er observert 7 nye fugleart-
er ved vannet siden 1991.

. det er observert 201 fuglearter
ved @sten sj gv aniet gj ennom
tidene. 

:

Visste du at:
. det er pivist 153 plantearter i

Oppsalskrenten, flere av dem
sjeldne.

6"1 sl,pivist tre rgdliStemer
pi Bogerudmyra: Kjempestarr,
vasstelg og storandemat.
hele omridet rundt OstenijO-
vannet huser 442 plantearter.
strandlOk er pivist ved Abildsg
gird.



MeldingertragVV

Feil ved almanakk'
bestilling for 1997

Det vises til siste medlemsutsending (Brevdua
nr. l januar 1996). Her skrev vi at almanakker
skulle bestilles pi baksiden av postgiroen. Imid-
lertid er disse bestillingene umulig i fi tak i pfl
grunn av Postbankens omlegging ved avleeing av
giroer. Vi oppfordrer alle til 5 bestille almanak-
ken for 1997 pilnytt ved i ringe Odd Frode
Ulbrandt tlf. 22 26 94 29 eller Mari Holtan
tlf. 22 27 28 23. Dette gjelder ogsi nye bestill-
inger. Timekalenderen er i A-5 format.

Priser: t
Timelcalender - 50 kr. (butikkpris ca. 80 kr).
Almanakk 20 kr. (butikkpris er drpye 40 kr').
Vir vanlige pris er 30 kr.
Dette tilbudet gjelder bare til medlemmer av

@W s om forhfrndsb e stille r artiklene' Begge
artikler er velegnet til julegave/gave for private
og firmaer. Forhflndsbestilte almanakker og
timekalendere blir gratis levert pfl dgren.

HAR du flyttet -
eller SKAL du flYtte?
Vi oppfordrer vire medlemmer til i sende
oss melding om flytting slik at medlemsfor-
sendelsene kommer riktig og raskest mulig
frem til dere. Sothona vil ikke bli ettersendt
hvis ikke melding om adresseendring er gitt.

Medlemsverving
Vi har for tiden en omfattende medlems-

verving. Skulle du som allerede er medlem,

fi en ny giro i postkassa, ber vi deg vennligst

se bort fra denne.

Kanskje du kan gi den bort tildn bekjent?

Takkfor at du er medlem.

Ta en titt pfl etiketten pi Sot-
hona som du ni har i hinden.
Stflr det et l-tall foran navnet
ditt betyr det at vi har registrert
din innbetaling for 1996.

Men stir det en 0, betyr det at
vi ikke har registrert noen inn-
betaling for 1996. Har du en 0 -

og vet du har betalt? Vi har nfl
20 innbetalingsblanketter ligg-

BANK€N

Kiere medlem!
ende der det totalt mangler navn i
<betalt av> rubrikken, og det er
heller ikke noen signatur i feltet
for <<underskrift ved girering>.

Dessuten har vi samme antall
blanketter der dei ikkb stflr navn i
<betalt av>> rubrikken, men en
signatur som er vanskelig fl tyde i

signatumrbrikken.
Er du en av dem som vet du har

betalt og har en 0 pi etiketten din
mfl du kontakte:

Grethe Brosstad, tlf .:22 27 51 80

eller skriftlig pi adresse:

Oppsal terrasse 2,0686 Oslo

si skal vi ffl orden i saken! (Det
beste er om du har ditt bank/
postgirokontonr. som er belastet
for hinden om du ringer, eller
oppgir nummeret nflr du skriver).

pA T.ONTIA.ND TAKK FOR
HJELPEN!
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3ebjOrk Lavlandsbjork Or Hassel Mntereik

Vi ser pA forskjellige trar

OR
On Br.r,nn Or,nnn er slekt av
bjorkefamilien. Vekst i form av
trser og busker med sagtakkete
blad og stilkete vinterknopper med
to knoppskjell. Ved frgrnodningen
blir hunnrakleskjellene treaktige,
og raklen ligner da en liten kongle.
Hannraklene er lange og valse-
formet pi samme mite som hos
bjOrk. Det finnes 35 artet derav io
som vokser vilt i Norge, grior og
svartor. Gr6or er vanlig i hele
landet. Den har sittende kongler og
spisse blad som er lodne pi under-
siden. Grior trives best pi leirblan-
det, kalkrik muldjord. Meget rask
ungdomsvekst, stagnerer tidlig.

Svnnron er et kravfullt lavlandstre
som pi Ostlandet gir opp til Mjgs-
traktene, men er ellers utbredt i
kyststr6kene med nordlig grense i
Trgndelag. Begge arter kan ta opp
nitrogen fra jord-luft.

Karakteristisk for svartor er at
unge greiner ikke er hfirkledd, men
noe klebrige og besatt med har-
piksvorter. Den har m@rkegr/nne
butte blad, som er enkelt sagtakket
og glatte pi oversiden og uten
andre hir pi undersiden enn smi
hflrdusker i nervevinklene. Hunn-
raklene er tydelige stilket.

Blomstringen skjer pfl bar kvist i
mars-april. De stilkete hunnrak-
lene blir i lgpet av sommeren faste

og konglelignende. Froet fallet
ikke ut av raklene fgr ut pi vinter-
en eller om viren. De sm6, rod-
brune n/ttene har en kant med
luftfylt vev og kan derfor holde
seg flytende i vann i lang tid. En
stor del av frgspredningen skjer
ved at n/ttene flyter bort med
smeltevannet om viren.

Svartoren stiller ganske store
krav til jordsmonn og fuktighet.
Naturlig vokser den mest nar bek-
ker og vann. Pfl steder som av og
til oversvgmmes, vokser den ofte
pi <rotsokler>>. Disse soklene er
bir6tter som gir ut fra stammen
over jordsmonnet. Ofte fremkom-
mer de i forbindelse med stubbe-
skudd etter felling. Svartoren sky-
ter ikke rotskudd. Den blir under
gunstige forhold etca.20 m hoyt
tre. Som ung danner stammen en
gjennomlgpende akse. Pi eldre
trcr dannes en karbkteriitisk
hvelvet krone. sammensatt av
krokete greiner. Barken pi eldre
tr&r er oppsprukket.

GnAonrn kjennes fra svartor pfl de
hirete flrsskudd og knopper, de
sittende hunnrakler, den glatte,
lyse gri bark og pi de eggformede
spisse og dobbelt sagtakkete blad,
som er grifiltet pi undersiden.
Grfloren kan bli bortimot 20 m
hgy. Den har hurtig vekst fra star-

Or Kvister med blad og kongler av
grdor (t.v.) og svarror (t.h.).
Oreved brukes til sponplater og
brensel; hos grdor erveden lett og
myk, hos svartor tyngre og hardere,
nesten som bjPrkeved.

ten av, men blir ikl;e sarlig gam-
mel. Blomstringen foregir noen
uker tidligere enn hos svartor, pi
Vestlandet ofte alt i januar eller
februar. Fr4et er vanligvis modent
i oktober. Ngttene er lysere, litt
st@rre, flatere og har bredere
vingekant enn hos svartor. Grioren
foretrekker frisk, fuktig mold- eller
leirejord. Den kan ogsi vokse pi
t4nerc mark, men stillestiende
fuktighet tiler den lite. I barskog-
omridene vokser den mye langs
bekkefar og vann, men de egent-
lige skoger av or fins mest i gamle
hamnehager og i barskogens ut-
kanter. I motsetning til svartor for-
merer gr&oren seg villig ved
stubbeskudd. Orens evne til i nytte
fritt kvelstoff fra lufta gjor at den
virker forbedrende pi jordbunnen.
Til forskjell fra de fleste andre
lauvtrar feller den bladene grgnne
med stort kvelstoffinnhold. De
fleste steder hvor det har vokst or,
er det derfor utmerkede plantefel-
ter for nrringskrevende treslag.

Av Grethe Zahl

Aschehoug Forlag
har godkjent

bruk av tegninger

Sommereik Rogn



Besok
distriktefs oase!
Ett av Norges storste hagesentre...

-en natutopFlevelse for store og sm6!

.  GODE TILBUD

. BEST KVALITET

. STORST UTVALG

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

.r"K"a
a*ffios

Aluminiumklor id 257"
Middel mdt sterk svette iarmhulen

Vortemiddel 1O ml

Neglelakkf ierner

Scott-Mathiesens
oo huclvann.o

mot kviser

Fremstilt og Pakket av:

A/S DEN NORSKE ETERFABRIKK, Oslo



Takk til vire sponsorer
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Ekebergvn. 193 B
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Hydro Texaco Rustad
TONY CHRISTENSEN

NYVASKEMASKIN
med og uten borster

Rustadgrenda 2, 0693 Oslo
Ttt.22 28 03 87

BOLER APOTEK
Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-13.00

Bolerl ia 4, 0691 Oslo, t l f . :  2226 4495

OPPSAL APOTEK
Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-13.00

Haakon Tveters vei 94, 0686 Oslo
f f f : 22261197

OPPSAL UR-OPTIKKVs
Otf. godkj. optiker N.O.F. Jan Gulbrandsen

OPPSAL SENTER -TII.22 26 50 94
@ E o,ur$f;#

.^.
R  - ^ - ^  t  t - - A t
t \Yg l  t  \ - "v ,- \/
Seruicenter
Enebakkveien 139

0680 Oslo
f f t . : 2267  7515

llilBIFI$ttlR
I I

Tl f  . :22  28  05  03
Lambertseter Senter

Eell'.RA-rnat a|5
Manglerud Senter
Ttt.22 26 53 96

EEffiRA

r OPPSAL STORKIOSK T
uoo Tl PPESENTER uom
Apent: Hverdager: 09-22. Spndager: IO-22

V har bank-terminal!

VANN
BERGERSEN

og VARME a.s,
f F eutorisert rorieggermester

Enebakkveien 139 - 0680 Oslo /#ffi\
T11.222947 36-Fax:22286399 @@

WRIG1EY Scondinovio,AS

ffi
A:=94\q_4f,4ffi{19_-/

Selskapsmat
Ttt . .22 67 64 90

ManglerudBlomster

Manglerud senter

22 26 15 54

TA EN OPTISK SYNSPRoVE

Boler Brillesenter & U rA/S
Vi har nA film og fremkalling 

O,ffi
Boler Senter - Tlf . 22 26 22 68

Veien ti lvelvare

TRIMHUSET
TRESKEVEIEN 31 - MANGLERUD

0681 oSLO - TEt. 22 27 75 70

Aerobic - Helsestudio
Solarium - Boblebad - Badstu

Seruice @stensjo
Livevn. 70

Tlt.22 26 33 35
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Vinter- og sommervelen
giennom Ostmarka

nv RetonR FgttNeeo

I &sen pA Ostensiovannets ostside finner vi rester av en
gammel ferdselsAre som gikk fra Oslo til Enebakk.
Reidar Fsnneba forteller her om registrering av veien og
om det arbeidet han har nedlagt for at restene av veien
skal blitatt vare PA.

Artikkelen fortsetter fra forrige nr

Det siste flr er det lagt en ny tras6e
for skilgypa pi nordsiden av bil-
veien. Det var ogsi her vinterveien
li, der skilPypa svinger mot nord/

Ost opp en liten helling til Kjermo-
setjonn, finner en igien tydelig den
gamle veien. Den fikk ni retning
s4rl4st over tjonnet, og tok inn et
av disse karakteristiske giel i land-
skapet, enkelte steder akkurat bredt
nok for slede og hest, og fortsatte
sorlostover til dammen i Mosjoen.

Etter i ha passert stien til Van-
gen svinger vinterveien mot nord-

Ost og kommer ut i Mosjgen i en
fin vik, dessverre like ved en av
disse hyttene som har grodd oPP
rundt dette vannet i de senere 6r.
Pi vannet svinget man igjen mot
sgr. Bekken fra Mosjpen ned mot
Rausj0 var uframkommelig, dess-
uten var det meget tidlig bygd.dam
her (for &r 1800). Altsi mitte
vinterveien legges ved siden av
vannet og bekken.

Den gamle tras6en var i 1972 tll-
grodd av tett skog, og en forsiktig
uthogging av tras6en ble foreslitt.
Imidlertid, i midten av 1970-flrene
ble hele omrfldet helt snauhogget
av Oslo Skogvesen, og ved en
befaring som ble foretatt h6sten
1978, var det nesten ikke mulig 6
finne igjen hverken sommer- eller
vinterveitras6en.

* * *

Veien tok inn mot venstre bredd
like ved siden av en annen hytte,

fortsatte sor/ostover forbi den
fomevnte dam, med en liten bakke,
her kom den gamle vei dessverre
inn i kanten pi en ny skogsbilvei
som Oslo kommune bygde s4rtra
Rausjo for en del ir siden.

Det mest skjemmende er en fYl-
ling veltet ut av bulldozere, denne
bor kommunen dekke til med
vegetasjon, si sirene i landskaPet
virker mindre skjemmende.

Vinterveien bgyde igjen mer
mot Ost og svinger fint ned mot
RausjOvannet.

Veien var ogsfl bare si vidt inn-
om det vannet, svingte igjen mot
nord/dst ut mot elva som renner
ned i Bortervann. Veien <<tok land>>
pi nordbredden av Rausjo, man
kan enda se rester etter oppmur-
inger ved dammen her. men den
nye Rausjoveien.har fart stygt med
det gamle anleggbt. Med litt om-
tanke kunne en fjeme den overflg-
dige steinen fra nyveien og fi fram
igjen den gamle tras6en. Like ned-
enfor dammen i Rausjo stir det
ennfl en bru pi solide murte bru-
kar, over denne gikk vinterveien
og fortsatte pfl sprsiden av elva
forbi tuftene etter Rausjo gird
(sorsiden) og ned pfl myra, forbi

frvresaga, Mellomsaga og Ner-
saga. I dag er de gamle jordene

helt tilgrodd, men like vest for
Dammen (nederste stuen) inn mot
Ijellveggen, synes det oppmuring-
er etter den garnle vei. Fra tunet i
Dammen svingte vinterveien rett

Ostover en tange i B@rtervannet, si
sorover isen til Nessretervika, forbi
tuftene av Nessater, her ligger det

to r@yser som minner meget om
gravrgyser, men en kan heller ikke

utelukke mulighetene for rydnings-
royser. Disse bOr i alle fall under-
sgkes av arkeolog.,S6r/Ost for Sat-
ra tok veien ned en kneik mot Lille

Breisjg, som var navn pi denne
fjordarm. I bakken ned mot viken
er det solide oppmuringer som
synes godt, disse fortsetter ned i
vannet, da Bortervannet er opp-
demmet flere meter de senere 6r.

Veien passerte en tange f6r den
gikk over i MPystadfjorden.
Vannet og veien svingte rett pst, og
like bortenfor plagsen Furubriten
kan en enda se rester etter den
gamle veitras6en.

Omtrent ved Brattefoss gikk
vinterveien over i den vanlige vei-
en som slynget seg nedover forbi
Mollerstua mot Borter, og videre

Ostover bygda mot Enebakk kirke.
En annen gren av vinterveien

svingte fraB4rter ned mot elva
forbi Ekeberg gird og Slottsisen.

Pi denne is like vest for girden
ligger det et fint borganlegg (sann-

synligvis fra folkevandringstiden).
Fra dette anlegg som har anselige
dimensjoner, hadde man fin utsikt
over bflde vinter- og rideveien som
her ligger like under den bratte
isen. Jeg vil driste meg til i pistfl
at ogsi her er det n@ye sammen-
heng mellom ferdselsveier og
borganlegget.

Fra Ekeberg fortsatte vinterveien
sgrover bygda. En mi se ogsi
denne vei som en direkte fortset-
telse av vir vintervei giennom

Ostmarka fra Oslo.
Dette er sannsynligvis den enes-

te av alle de gamle vinterveiene
mot Oslo en nfl har mulighet til i
bevare. Tanken er da 6 ta veien i
bruk igjen for skilgpere. Det kan
tilf6yes at ved en telefonhenven-
delse til Foreninsen til Skiidrettens



Kart over Plankeveien,
dvs. Vinterveien.

Fremme i l97l og 1972,
var det stor interesse for
dette prosjektet.

Det bgr vel ogsi her
nev-nes, at etter et om-

fattende forarbeide, vedtok
Oslo Formannskap den 2O.
februar 1975 at vinterveien
skulle istandsettes og skil-
tes. - Imidlertid s& tok det
dessverre alt for langtid fgr
vedtaket ble satt i kraft.
F6rst etter mange purringer
fra min side gjennom de
senere flr, ble endelig en del
av skiltene satt opp p6 etter-
vinteren 1979. Det er 6 hipe at
dette arbeidet blir fullfOrt dette ir.

Siden jeg tok opp arbeidet med
bevaring av denne interessante vei-
tras6en, er dessverre enkelte deler
av den gdelagt. Storste odeleggel-
sen skjedde da Oslo kommune
regulerte opp Nord-Elviga og
bygget en vei langs vannets sondre
ende. Den gamle tras6en ble da
helt utslettet.

I oktober 1970 blejeg gjort
kjent med at Oslo kommune pro-
sjekterte en ny skogsbilvei fra tid-
ligere vei ved Gullsmeden videre
sorover mot Langevannsbekken.
Jeg vil her sd innstendig som
mulig frardde at denne veien blir
bygget, fordi en daforer motorisert
trafikk helt fram til den gamle
veitrasden, og odelegger mulig-
hetene for i fi til det pitenkte
kulturlandskap som eventuelt bgr
omramme denne unike veien.

Vinteren 1978-79 ble det ogs6

ryddet en ny, bred hovedskilgype
n&rmest parallelt med vinterveien.

Denne gir pi vestsiden av SOr-
Elviga, videre ligger denne pi spr-
bredden av Eriksvann, og krysser
over vinterveien like s@r for dette
vannet. Den nye tras6en fortsetter
sgrover pi gstsiden av vinterveien

i retning mot Skjelbreiavann. Dette
inngrepet er i dirlig samsvar med
Formannskapets vedtak, og det
faller naturlig 6 sporre om Skog-
vesenet har fAtt de antikvariske
myndigheters godkjennelse til fl
sette arbeide, t r:1r:

Vinterveien er ellers nesten intakt
helt fra Bogerud og videre gjen-
nom hele Ostmarka helt til B4rter i
Enebakk herred vedAyeren Veien
er riktignok pefuq1 ikader ved
skogsbilveier som eir f6rt fram til
Skjelbreia, og ogs6 noe skadet ved
Rausjg lengre s6rgst i Marka. Ved
litt omtanke og forstielse for et
gammelt kulturlandsk ap, bg det
vrre mulig 6 fi tilbake det meste
av det opprinnelige naturmiljOet.

Det pitenkte byggeprosjektet for
Oslomarka Trekkhundklubb ved
Skjelbreia bar en ta opp til ny vur-
dering. - En kunne heller finne
fram til et annet omride for denne
virksomheten; narmere Bysater-
mosen.

Bhde Oglrden og Skjelbreia var
hvile- og stoppesteder i den gamle
ferdselsveien. Begge steder er enda
de gamle tpmmerhusene intakt.
Jeg vil foresli at Riksantikvaren
og Foreningen til norske Fortids-

minnesmerkers Be. varing foretar en
befaring til begge de to nevnte
steder, og eventuelt kommer med
forslag til restaurering og bevaring
av bide Qghrden og Skjelbreia.

Skjelbreia kunne i framtiden
tjene som en selvbetjeningshytte
for skilgpere og fotturister som
ville gi den gamle vinterveien helt
til Enebakk, eller omvendt

Pi et kart utgitt av Oppsal IF:
Turkart over Ostmarka, er denne
veien delvis oppfgrt pi det nevnte
kart, og ogsfl gitt navnet: Planke-
veien. Navnet er nok dekkende for
den trafikk som foregikk langs
denne ferdselsleden i det 17. og
18. irhundre.

Etter tradisjon jeg har samlet av
beboere i Ostmarka gjennom flere
ir, er det imidlertid ikke funnet
denne betegnelsen, men bare:
vinteryeien eller ogsd som f4r
nevnt: Karl XII vei.

Pi det ovenfornevnte kartet av
Oppsal IF har dessverre karttegner-
en kommet i skade for 6legge tras6-
en feil noen steder, som f. eks.ost
forAgitrden Den gamle vintervei-
en fulgte her Langevannsbekken,
svingte inn pi Langevann. svingte
sfl mot nord/vest mot Kruggmyr.

Den 27 . oktober 1970 fikk jeg
tilsendt et stensilert skrift fra Oslo
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kommune, Skog- og Fl6tningsues-
enet. Skriftet har som tittel: VIII:
Milsetting for Skogenes framti-
dige drift. Under avsnitt X, punkt
2, i nevnte skrift, heter det: <<Det
b6r legges vekt pi bevaring av
historiske ferdselsflrer som f. eks.>>:
Ankerveien nevnes her som et
eksempel.

Med min beste vilje kan jeg ikke
se at punkt 2har vr;rt etterfulgt,
nir en ser alle de skader som er
pifigrt den gamle veitras6en jeg her
har nevnt, og det siste er ne at
kommunen vil fOre en ny skogsbil-
vei helt inn i tras6en ved Elvflga.
- En kan heller ikke unnskylde
kommunens etater med i ha
handlet mot bedre vitbnde. (Konfe-

rer de brever og beretninger som er
sendt Oslo kommune si tidlig som
i 1962 - samt ogsi avisartikler i.
Oslo-pressen fra 1962 til 1966).

Man bpr hipe at videre 6delegg-
elser av et gammelt kulturlandskap
kan forebygges.

t  * *

Som en konklusjon viljeg si:

En bOnsnarest mulig komme fram
til en bevaringsplan for i f@rste
rekke den gamle vinterveiens trasd
gjennom hele Qstmarka, fraQsten-
sjovannet i vest til Borter og Eke-
berg i Enebakk i Ost. -Alle kon-
krete rester etter veien, som vei-
murer, klopper osv. bgr snarest

mulig fotograferes. En bgr ffl
fremmet en fredning for hele land-
skapet rundt veien: sanfi Qgdrden
og Skjelbreia.

En liknende fredning bor ogsfl
gjores rundt de andre gamle ferd-
selsirene ut av Oslo.

Jeg vil her slutte meg helt til den
konklusjonen konservator Elisa-
beth Skjelsvik uttalte i sin beret-
ning om veien langs Ostensjovan-
nets Ostside (som er en del av
ovenfor beskrevne vei gjennom

@stmarka): <<Veitras6en er godt
synlig i lengre strekninger og er
et verdifullt kulturminne i Oslo-
omridet.>>

Artikkelen har stfltt i heftet:
<Oppsal Vel gjennom 75 ALr -

1940-1979>>.

Den er giengitt etter tillatelse av
Reidar Fonnebo.

Fonnebo har bl. a. skrevet
boka <Langs Nordmansslepene
over Hardangerviddo> (Uni-
versitetsforlaget 1988). Han ble

fadt i 1920 og er oppvokst ved
porten til Hardangervidda - i
Uvdal - og har interessert seg
for de gamle spor og vegminner
giennom en menneskealder. Han
har vrert engasjert til i regis-
trere gamle ferdselsirer i Sor-
Norge, og har nedlagt et stort
arbeid for i ta vare pi vire
kulturrninner. Den Norske

Tlrristforenings fortjeneste-
medalje er et synlig tegn pi
denne innsatsen| ved siden av
en rekke artikler og publika-
sjoner.

Artikkelen er fra 1979 og noe av
det Reidar Fonnebo advarer mot,
er nok gjennomfgrt. (Redaksjon-
ens merknad).

Folgende artikler fAs klapt fra foreningen:

Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet

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

Jorn Areklett Omre, Hgstflukt - Ostensjovannet

Bildet har vunnet 1. pris i fotokonkuffanse. Takket
vaere gunstig pris fra trykkeriet har vi fplgende tllbud:

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

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothgna
Klistremerker
Tilbud: Fuglerapport 91192
Medlemsnil
T-skjorter: Medlemmer

Ikke-medlemmer

kr. 5,-
k 20,-
kr. 35,-
kr. 30,-
kr. 10,-
kr. 10,-
kr. 25,-
kr. 60,-
kr. 75,-

Luftfoto, hgstflukt og postkort selges p& Abelsp
postkontor, samt pi Oppsal og Bpler bibliotek.

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, og vi leverer pi doren innen en mined.
Foreningens postgiro kontonummer er 0801.27 3.1826.
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BOtanisk vandring rundt
Slstensjovannet

nv KnRr B. Fnrsuto

Sondag 2. juni skinte solen pA oss 35 naturinteresserte
som var mott opp vedT-banestasjonen pA Oppsal kl. 13.
Draytfem timer senere var skattejakten over, og ieg vil
tro at de fleste, som meg,talte seg rike og lykkelige etter
turen. Da hadde vi ogsd stiftet bekientskap med ner-
mere 70 plantearter (ifolge mine flyktige notater), og f6tt
innblikk i prosesser i naturen generelt og Ostensjoom-
ridet spesielt.

Turlederen, biolog Jan Wesenberg,
pendlet naturlig og ubesvreret
mellom mikro og makro. <Vire>
tekniske inngrep, som graving av
kanaler og regulering av vann-
stand, l6ser noen problemer, men
endringene kan bl. a. gflut over
planter som er tilpasset flomperi-
oder og mindre nreringsrikt vann.
For eksempel er torvmose omtrent
forsvunnet fra omridet.

Varme vestskrenter som tidlig-
ere ble beitet, gir fine forhold for
varmekjare lauvtrar, og for urter
som trives i lysipent, tOrt terreng:
flere typer sildre,bergknapp og
mure, samt skrinneblom, bakke-
timian og perikum. Vi luktet og
smakte, si og hgrte, kjente pfl
behiring og studerte bladtagging.
Perikumblader mi holdes opp mot
lyset, skal en se de Orsmi <<knap-
penfllshullene>> som egentlig er
harpikskjertler. P rikkp e rikum har

smalere blader og mindre tydelige
bladnerver enn fi rkant p e rikum,
som til gjengjeld har <firkantet>
stilk. At geined har oppfliset bark
fordi fanden flAdde geita under den
busken, kan en jo mene hva en vil
om. men en husker nok busken
bedre nir den knyttes til en slik
historie. Like spennende og mer
imponerende er det at maigull
serverer fraene sine i en skil. si de
blir spredd ved at regndrfipene
plasker nedi og <<skvetten> dem
avsted. Miniatyrliv mangler jo
heller ikke romantikk: hver hun-
nblomst har to <kavalereo (eller
var det omvendt?) bide hos sldtte-
starr, fin g e rstarr og tue star r.
Makelost fint utformet er de
ihvertfall, i all sin beskjedenhet.

Ved en gammel hageavfalls-
plass, hvor en frodig koloni park-
slirekne (fra OsrAsia) hadde fitt
fotfeste, fikk vi en improvisert

<<panflgyte>-duo i anledning viren.
Rprene mitte vnre t@rre, var
konklusjonen.

Nfl fil,k jeg ogsi endelig rede pi
at de vitmarksvekstene med tre-
kantet stilk, som vi pleier i dra opp
og smake pi ni om viren, heter
skog-sivaks - scirpus silvaticus.

Ikke mindre viktig var det 6 bli
dus med de mest typiske striene
som preger Ostensjovannet si
sterkt. Kalmus rot, trolig importert
av Hflkon Tveter, er den som stfir
seg best imot vannerosjonen, som
tydeligvis er sterk p6langsidene av
vannet. Svaiende takrQr, og de
stivere dunkjevlene, som senere pi
iret ff,r sin karakteristiske morke
<sigarblomst>>, s@ker til roligere
farvann. Av de mer eksklusive
artene vi sfl, kan nevnes myrkongle
(en nrer slektning av fredslilje),
staselige hundetunger og en
gruppe fager, vill irl^s, sverdlilje.
En sarlig observant turdeltager,
Per Qygard, fant en dvergforglem-
migei, en liten plante som ikke
tidligere er registrert ved Osten-
sj0vannet.

Vi takker for fem spennende,
opplev els e srike o g v el gj Orende
timer i hyggelig selskap. Det var
en deilig dag ved Qstensjpvannet.

Visste du at:
' et voksent tre pumper opp om

lag S0liter vann pr. dag
. trerne regulerer fuktigheten og

renser luften
. et tre produserer ca.370liter

surstoff pr. time.
. treets rotsted virker regulerende

pi vannavlppet som en svamp.

. et tre fordamper i underkant av
6liter vann i timen.

. jord, rgtter og smi levende
vesener renser vannet.

. et tre filtrerer 7000 kg st0v og
gift pr. ir.

. det tar'flere tiir far et tre er
<.fullvoksenb.

. et tre er beroligende fl se pi.

. et tre gir bolig til fugl,er som er
hyggelig flha pi eiendommen.

. Derfor skal du tenke deg svert
grundig omf4r du feller et tre.
Det tar et noenfd minitter d
felle og kanskje 70 drf4r du
har et tilsvarende.
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Finsefondet
Tildeling av miljostipendet for 1996 pA @stensjo gird

nv Ton JncoaseNl

Finsefondet, opprettet i 1988, en uav-
hengig stiftelse basert pA private gaver,
deler hvert Ar ut et stipend for A stimulere
arbeidet for vern av natur og miljo.

Tildelingen fant sted 21.5.96, og den
heldige stipendiat var denne gang Natur-
vernforbundet i Buskerud.

Ostensj ovannets Venner, sammen
med Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Oslo og Akershus, mottok for
1995 stipendet pi kr. 100.000,- for
prosjekt vadefugl - fl gjenskape
vitmarksomride for vadere nord
for Ostensjovann.

Som en av fjorirets vinnere, ble
det OstensjOvannets Venner's opp-
gave 6 vsere vertskap ved 6rets
tildeling.

Takket vrre vir venn og trofaste
st@tte gjennom mange Ar, Anne
Margrethe Mgkleby ph @stensjb
Gird, kunne arrangementet gjen-
nomfores under helt ideelle for-
hold: Vi mottes i hennes vakre
hjem med rike tradisjoner og en

atmosfare som riktig stemte til
hOytid. Et bedre egnet sted for til-
deling av en naturvernpris kan
vanskelig tenkes.

<Sikring av biologisk mangfold
og opplevelseskvaliteter i jordbruk-
ets kulturlandskap" bragte Natur-
vernforbundet i Buskerud helt til
topps blant 30 sokere fra hele land-
et i kampen om 6rets miljgstipend.

Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus. Kire Willoch. overrakte
sjekken pi kr. 100.000,-.

Ogsi representanter for Finse-
fondet, Turistforeningen o g @ sten-
sjOvannets Venner var naturligvis
til stede.

Vi fikk ogsi gleden av god og

lgdig kunstnerisk underholdning,
nemlig av sangerinnen LinnAndrea
Fuglseth med noen av sine vakre
(og sikkert meget krevende) stev.

Forfatterinnnen Tove Nilsen
gledet oss med opplesning fra sin
siste bok, <Skyskrapersommer>>
som har fitt en meget god omtale.

I begrunnelsen for tildelingen av
miljOstipendet vektlegges utvikling-
en av metodikken ENG(LE)VAKT
for 6 registrere verdifulle eng- og
beiteomrider, og innsatsen for fu gler
i kulturlandskapet.
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Mitt Ostensjovann
nv Tove Nusex

NAr et romanmanus stopper opp, er det flere ting man
kan gjore, gA pA byen, bestille billett til et land hvor ingen
venter pA norske romaner - eller enkleren gA en tur langs
Ostensjovannet.

Si lenge jeg kan huske har land-
skapet rundt dette vannet spilt en
rolle for meg. Fra skyskraperne pi
Boler dro vi i flokk og folge ned
forbi eterfabrikken - sikker pi at
hele fabrikkomridet med de skum-
le giftplakatene ville gi i lufta hvis
vi trampet hardt nok i bakken. Om
sommeren fanget vi rumpetroll
mellomsigarsivene - mine ble det
dessverre aldri til frosker.

Om vinteren svingte vi rundt og
rundt pi sk6yteisen, hver og en
langt inne i vdr egen skpyteprin-
sessefantasi -fgr vi stavret hjem
med negfesprett i skumringen.

- Blir du ikke lei av 6 tr&kke
rundt nede ved vannet? spgr tur-

gflere nied villmarkssug og forakt
for urbane stier. Nei, jeg blir ikke
lei, forjeg vet atjeg alltid kan
oppleve noe nytt ogsfl der. En
gang, i skriningen nedenfor Qsten-
sjg gflrd, mgtte jeg en r@yskatt som
studerte meg like nysgjerrig som
jeg studerte den. En annen gang
fantjeg en skadet due som ble sko-
eskepasient med eget rom under
kjpkkenbenken min, pasienten ble
kresen og fet f6r den flOy sin vei.
Og en tredje gang stotte jeg pi
seks elgokser med st6 kurs mot
Manglerud.

Den siste bet du ikke pi, nei.
Ikke jeg heller. Elgokser er opp-
skrytte dyr som sjelden viser seg
andre steder enn i avisenes agurk-
spalter. Men 6 vandre langs et
vann dreier seg ogsi om fantasier,
ikke sant? Om hodebildene som
dukker opp mens toppdykkere og
gjess glir forbi. Jeg har et ynd-
lingssted langs kanalene. jeg sier
ikke nOyaktig hvba men den

lokalkjente skjOnner retningen nir
jeg sier at det er like ved et av de
jordene hvor det en gang ble
dyrket lin. Dit gflr jeg pi sene
sommerkvelder. Der stir /yen-
stikkere med glinsende vinger
stille i lufta. Der bolger varm
brenneslelukt og kjOlige streif av
mjodurt. Der gir det an i gli inn i
en slags tidslomme, slik at man
fornemmer noe av livet om utspilte
seg blant mennesk€ne som bodde
her fgr oss. Der kan man se for seg
Kri stianiaboernes sommerflukter
til Bakkehavn og festlighetene pi
AbildsO g&rd, det er like fOr man
glir inn i ballsalen ...

Sfl peser selvfglgelig en jogger
forbi.

Da er det bare 6 komme seg
hjem igjen.

Hvor romanmanuset av en eller
annen grunn gir videre.

Vi anbefaler Tove Nilsens sis/e
ro man : < S lcy s krap e rs omme r )>.

Videre nevnes gjennomfgringen
av slflttekurs, arbeidet med type-
omrider og arbeidet med veiled-
ning av den enkelte grunneier pfl
girden.

I presseomtalen fra Finsefondet
heter det:

<<Finsefondet /nsker med denne
tildelingen 6 honorere at stipend-
vinneren driver praktisk feltarbeid
pi Ryghsetra i Nedre Eiker og har
vist hvordan metodikk kan anven-
des for 6 registrere verdifulle eng-
og beiteomrider. Med dette har de
ogsi synliggjort et av Sgr-Norges
mest interessante engomrider. >>

Prisvinneren opplyser dessuten:
<Tildelingen av stipendet gir
Naturvernforbundet i Buskerud
(NiB) mulighet til 6 viderefgre flere
sider av arbeidet rettet mot jord-
brukets kulturlandskap. Pengene
skal anvendes i arbeidet i 1996 og
1997 , ogkr. 50.000,- er gremerket
til videreutvikling av ENG(LE)-
VAKT. en metode forenkelt ibe-
dgmme biologisk verdifullt kultur-
landskap.

Sentralt i metodikken er, i tillegg
til karplanter, i finne andre verdi-
fulle indikatorarter blant lav, mose,
sopp, pattedyr og fugler. Sommer-

en 1996 planlegges det samlinger i
bl.a. Flesberg kommune, derfag-
folk med ulik bakgrunn trekkes inn.

Videre biologiske registreringer
pi Ryghsetra tilgodeses med kr.
15.000,-, mens det skal settes av
kr. 35.000,- til utvikling av metod-
er for i overvike fugler i kultur-
landskapet. Her vil Assida i @vre
Eiker vere feltomr&de, og arbeidet
vil skje i samarbeid med NOF
Ovre Eiker.o
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nv FrruN A. Gur-ennNDSEN

Tidligere har vi hsrt om steinalderfunn ved Ostensio
gird, ribbungehovdingen Audun Austansior og Kronen
som overtok jordeiendommene etter kirken. Den kiente
Colbjornsenstekten fra Solsr avsluttet sitt 70'Arige eie av
@stensjogArdene da Anna Colbiornsdatter solgte til
Haagen Jensssn i 1730. JargenYouhg eide Ssndre
Ostensjo fra 1811-37, og Lars Haagensens slekt eide
Nordre. Halvor H.Tveter kjopte Ssndre Ostensio av
Youngs etterkommere i 1838. t 1868 fikk han ogsA klapl
Nordre Ostensjo av konsulThomas J. Heftye. Osten-
sjogArdene var igjen samlet pA to hender.

Ostensio girds historie

Den 16. juli 1872 giftet han seg
med sin Agnes, fpdt Rotnes.

Han var derfor vel forberedt da
han den 19.juni 1875 kjopte
@stensj Ogirdene, Nordre Langerud
og forpaktningen av Bogerudmyra
av foreldrene sine. Kjopesummen
var 20 000 spesiedaler. De gamle
flyttet inn i det nyrestaurerte
viningshuset pi Nordigfrrden.

Den 10. september samme ir
dode Halvor. Nikoline sovnet inn
den 13. oktober 1883.

Bare 17 dager etter at Halvor
dode, fikk @stensjb gird et for-
nemt besok. Henhbs M'ajestet
Dronning Sophie, kronprins
Gustaf og tre prinsesser av
Waldock hadde tatt veien opp fra
Christiania for i avlegge en visit
pA girden. De kongelige med stort
fOlge tilbrakte flere formiddags-
timer pi Asl'r:nsi4.

Det var litt av en storgird som
trettiiringen overtok. Halvor hadde
utvidet bruket fra 300 til700 mark.
I noen 6r forpaktet Haakon i til-
legg Abildsg gird. Fra 1901 var
ogsi deler av Ulsrud gflrd (g. nr.
145 b. nr. 2) i hans eie.

Den unge mannen la mange av
sine krefter inn pfl at Ostensjo
skulle drives som et modeme
m6nsterbruk. Oppgavene var
mange. Han fortsatte ogsi med 6

Epoken under Haakon Tveter
Haakon Tveter ble fodt 2. januar

1844 ph Sondre Ostensjo - foreld-
rene Halvor og Nikoline Tveters
gird. Han kom til 6,f4re farens
jordbukstradisjoner videre pi en
meget respektfull mflte. Odelsgut-
ten Haakon ble fra forste stund
oppdratt og utdannet med tanke pA
at han skulle bli jordbruker. Halvor
passet pi fl ha ham med seg i dag-
lig virke. Slik fikk Haakon en
glimrende opplrering. I irene
1860-63 fikk han praksis hjemme
pi girden. Parallelt leste han eng-
elsk og bokholderi og tok under-
visning i hagebruk. I irene 1863 til
65 var han student pi Landbruks-
hgyskolen pi As. Der tok han
<<Examen med Udmerkelse>.
Kunnskapene delte han med
elevene fra Vinterlandbruksskolen.
De var i praksis pi OstensjO. I til-
legg holdt han pi med landmiling.

I 1867 ble Haakon ansatt som for-
valter av LadegaardsPens Hoved-
g aard (By gdOy Kongs gird). Der
frkk han bruk for kunnskapene sine,
og han drev Kongsgirden fremtil et
monsterbruk. Han fikk rikelige mul-
ighetertil ipraktisere sine jord-

bruks-kunnskaper. Gjennom uten-
landsreiser besokte han en rekke ut-
stillinger og mgnsterbruk. Han del-
tok ogsi pi utallige j ordbruksmpter.

HaakonTveter

ta i mot landbrukselever: blant
dem statr&d Joh. E. Mellbye.

Tveters gjoremll utenom
gArdsdriften
Haakon Tveter var en naturbegav-
else nir det gjelder administrasjon
og organisering. Han fikk anled-
ning til i utfolde sine talenter i et
langt virke i kommunalpolitisk
tjeneste. Vi lar avisen Akersposten
berette for oss:

<Ved sidste valg i Akers spare-
bank gik Sekretrer Haakon Tvete\,
somfqr rneddelt, ud av Bankens
Direktion, efter at have veret dens
medlem uaJbrudt i 28 Aar Endnu
staar han derimod midt oppe i det
kommunale Virke, men det var dog

fprst efter sterke og indtrengende
Opfordringe4 Hr Tveter for vel et
Aar siden endnu en gang paatog
sig det byrdefulde Hverv som
medlem af Formanskabet og Vice-
ordfPrer. I Anledning afhans Fra-
treden fra Bankens Direktion vil vi
nedenfor gi en Oversigt over en
virksomhed, som h0rer til de mest
omfattende i Aker Kommunes
H isto rie. >.... (Akerspost en, lgrdag
10. mars 1906)
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Tveters dyktighet og arbeids-
evne ble ogsi benyttet i det offent-
lige liv. Fra han var ferdig pi As
og bortimot resten av sitt liv var
han aktiv hoyt og lavt i Aker
kommune.

Allerede i 1968 ble han medlem
av Direksjonen for Aker Sognesel-
skab. Her satt fram til 1882. I de
elleve siste f,rene var han enten
formann eller viseformann. Rett
fraAker Sogneselskab gikk veien
til Direksjonen i selskapet for
Norges Vel der han var medlem i
1882 til 84. I 1884 ble han ansatt
som sekretar i Norges Vel, en
stilling han hadde i rundt 14 Fr.l
1892 gjennomgikk selskapet en
betydelig omlegging under ledelse
av Tveter. I perioden han var ansatt
i her, var han ogsi redaktpr av
selskapets tidsskrift. Fra 1882 og
seksten flr fremover redigerte han
Morgenbaldets Landbrugstidende.

Han ble utnevnt som medlem av
den kongelige kommisjon
angiende naborettsforhold i 82.

Han representerte Akershus
fylke pi Stortinget fra 1889-91 og
var statsrevisor i 1891-92.

Tveter har innehatt bortimot alt
av kommunale tillitsverv. Vi nev-
ner skolekommisjonen 187 5-94,
medlem av kommunestvret i en

Agnes Tveter

3O-arsperiode fra 1877 sammen-
hengende!

Han var kommunens ordforer fra
1881 til 89 og varaordf4rer fra
1905 til 1907.

Den27. februar 1878 ble det
nedsatt en komit6 om deling av
Akers herred. Innstillingen var klar
25. oktober 1879 ogTveter var en
selvskreven deltaker. Videre var
han medlem av skattelovskomit6en
av 1880, veikomit6er i 1877, 80 og
83. De behandlet spgrsmilet om
naturalarbeidets avl gsning.

Aker kommune kjopte skogene
omkring N6klevann i 1897. Tveter

var formann i styret for disse
skogene, medlem av @streAkers
kirketilsyn og styret for menig-
hetenes lpnningsfond.

I en inekke var han medlem av
Akers <Sundhedskommission> og
en kort tid av fattighetskomitben.
Tveter har antagelig vrert innom
alle mulige kommunale komit6er
bortsett fra <Ligningskommisio-
nen>>. Hvordan var han si som
politiker? Vi lar <Akersposten>>
overta igien:

<Hr. Tveters kommunale Virk-
somhed har strukket seg over et
saa langt Tidsrum, at han har faaet
se Kommunens Udvikling ske med
en rivende Hurtighed fra en
forholdsvis enkel Landkommune
til en af Hovedstaden Narhed
sterkt paavirket Kommune med et
stort administrativt Apparat.

Ordfgrerstillingen er under alle
Omstendigheder byrdefull og har
altid varet det; men Tveters Ord-
f4rerlrid har faldt i en Tid, da For-
mandskabets hele Kontorpersonale
var en Sekretar (Thv. Kjelsen),
som anvendte en del av sin Tid i
Kommunens Tjeneste. Hvilket
forggetArbeide der under disse
Omstrendigheder maatte falde paa
Ordfgreren personlig, behgver ikke
at paapeges.

Qstensjt gdrd ca. 1880. Legg merke til at stabburet pd Nordre Ostensjp stdr nermere vannet enn i dag.



Den forste tekniske Funktionrer i
Aker var Ingeni6r Bay, der an-
sattes fra 1884 med 14 mod 14
Stemmer, i det Ordforerens (Tvet-

ers) Stemme giorde Udslaget. Den
Letsindighet at ansette en Ingenidr
i kommunen vakte dengang stor
Forbitrelse og gav Anledning til en
voldsom Agitation mod Tveter.
Sagen var, at Tveter havde fuldt
aabent Qie for de Krav, som
Kommunens voksende Udvikling
reiste; men da Nitiaarenes Flot-
hedsraseri gik fra Kristiania ud i
Aker og smittede det kommunale
Styre ogsaa her, viste det seg , at
Tveter ogsaa var det kolde, klare
Hoved, som ikke lod seg rive med
av Jobbefeberen. Hanrhavde levet
lange nok til at se disse periodisk
tilbagevendende Bglgeslag i den

Okonomiske Udvikling, og han saa
N6dvendigheden af at indrette sig
med det for @ie, at der vilde
komme magre aar efter de flotte.
Han blev derfor i Nitiaarene
Sparemanden, der stemte mod
Oprettelse af den kommunale
Pensionskasse. Han var mod Ind-
fgrelsen af Byggereglerne. Under
disse AfgjOrelser staar Tveter ofte
omtrent alene, og hans Modstand
med alt dette var saagodtsom uden
Virkning. Men senere Tiders spr-
gelige Erfaringer har allerede givet
ham Ret i meget. Nu gaar Be-
strebelserne ud paa at indskrrenke

Jobbetidens fl otte Foranstaltnin-
ger, for hvilke Skatyderne nu maa
svide. Men det er ingen let Sag..

Tveter har under alt dette dog
ikke godt tret; hans Arbeidsevne
og Virkelyst synes uopslidelig.
llan er ikke af de smidige Naturer,
som f6ier sig elastisk efter de
vekslende Strgmninger og Stem-
ninger. Tvertom har hele hans
Livsvirke vreret baaret af et be-
stemt, *udpreget individuelt Syn
paa det offentlige Livs ledende
Principer, og der kan neppe peges
paa et eneste Exempel, hvor han
har bpiet eller firet paa sin Overbe-
visning under Opinionens Tryk.

En saadan Mand vil uvaegerlig
komme til at staa i mangen DYst,
og det vil ofte se ud for dem, der
kun kommer i fjernere Ber@ring
med ham, som han er en steil og
lidet tilgjengelig Natur.

For mange staar Tveter ogsaa i
dette Lys, og det er et uudsletteligt
Bevis for hans store dykgtighed og
for den ubegrrensede personlige
Tillid han nyder, at han tiltrods
herfor altid har vaeret trukket frem
af sine Sambygdinger ved alle
Valg. Han staar i vort kommunale
Liv tilbage fra en Tid, der ud-
merkede sig mere ved sterke
Karakterer og udpraegede Person-
ligheder end den naerrerende Tid,
en staut og kraftig Skikkelse som
virker sterkt kontiasterende mod

de mange smidige og opportunis-
tiske yngre Meend som vor Tids
parlamentariske og kommunale
Liv gjennemgaaende har kaldt Paa
Skuepladsen, en Iakttagelse, der
gjrelder Aker saavelsom kanske de
fleste andre Valgkredse i vort Land.

Tveter er Indehaver af Kongens
Landbrugsmedalje fra 1876. Han
blev Vasaridder i 1886 og Olafs-
ridder i 1904>.

t< *< {<

Pi @stensjO gird gikk livet sin
gang. Haakons kone, Agnes,
skjenket ham seks d6tre, Borghild,
Haldis, Agnes, Dagny, Valborg og
Aagot. Agnes hadde antagelig et
sterkt sosialt sinnelag. Ved konge-
lig resolusjon ble hun oppnevnt
som medlem av kontrollkommi-
sjonen for Dr. Dedichens sinn-
sykeasyl for et tidsrom av 6 ir fra
l . januar  1909.  . -

I perioder ble store deler av
girden leid bort. Dette var vel helt
n/dvendig dersom Haakon Tveter
skulle rekke alle sine offentlige
gjOremfll.

Den 30. januar 1930, like etter
sin 86. fodselsdag dode Haakon
Tveter pi Ostensjg gflrd.

Et langt, rikt og arbeidssomt liv
var slutt. En <hovding>> var borte.

I neste nummer tar vi for oss
perioden fra 1930 og frem til i dag.

Kilder:
Saroppgave fra ukjent lerer-
student. (Kan noen hjelpe oss
med studentens navn?) Oppgaven
har folgende kilder:

Boker:
Edvard Bull: Akers historie.
Kristiania 1917.
Henning Sollied: Akers gdrder
Oslo 1947.
Arno Berg: Den gamle byghings-
kulturen i Aker Oslo 1955.
Wilhelm Larsen: Norske stam'
tavler L Kristiania 1868
N o rs k b io g raJi s k le ks ikon.
Kristiania 1923.

Tidsskrifter o.l.:
St. Hallvard nr. 36: Vaterlands-
kongen Oslo 1958.
Haakon Tveter: Et hundrede
aarsminde. Optegnelser for
familien. Kristiania 1907.

Utrykt:
S. A. Sorensen'. Om Gaarden
0stensjP og Pladsen Bogerud i
Aker

Div. skrifter fra Riksantikvaren og
Bvantikvaren i Oslo.

Muntlige kilder:
Samtaler med museumsdirektor
Pil Hougen.
Samtaler med Bjarne og Anne
Margrethe MOkleby.

Til artikkelen i dette nummer er
detfdrt samtaler med Anne
Margrethe Mgkleby.
Om Haakon Tveters politiske
virke er stoffet hentet fra en
artikkel signert D. T. i
Akersposten nr. 11, l4rdag
10. mars 1906.
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Forti ds m i n neforen i n gen
i Oslo og Akershus

Vi presenterer Fortids-
minneforeningen som er
med i Stiftelsen @stensjo-
vannets kulturfond.

Fortidsminneforeningen, stiftet i
1844 og verdens eldste,kulturmin-
neorganisasjon, er en landsomfat-
tende, ideell og frivillig organisa-
sjon, med ca 8.000 medlemmer,
fordelt pi 21 avdelinger, hvorav vi,
Oslo/Akershus avdelingen, er den
storste med ca 2.600 medlemmer.
Foreningen eier 40 eiendommer,
deriblant 15 middelalderbygninger.
Vir avdeling forvalter VOienvold-
en gflrd pi Sagene.Foreningens
hovedmil er: <d. arbeide for
bevaring av verneverdige kultur-
minner i sitt distrikt, samt d skape
allmenn forstdelse for verdien av
disse>. Som selvstendig og frivil-
lig organisasjon kan vi pi uhildet
grunnlag uttale oss i kulturminne-
vernsaker, vere <<vaktbikkje> og gi
serigs informasjon til politikerne i
vernesaker. Det utfpres en betyde-
lig frivill ig og ulpnnet innsats av
styre- og utvalgsmedlemmene.

Styreleder er Kristen Grieg
Bjerke.

Vdr forening arbeider for
- Informasjon og opplysnings-

virksomhet i forbindelse med vern
av kulturminner og kulturmiljoer/
landskap

Virt medlemsblad, FREMTID
FOR FORTIDEN, kommer ut 4
ganger pr ir .Det inneholder for-
uten medlemsnytt, artikler om
aktuelle kulturvernsaker i Akers-
hus og Oslo. Sammen med Grorud
historielag ga vi fior ut Vandring

pd Grorud, en kulturhistorisk
guidebok for Groruddalen. Fore-
ningen har utfprt en rekke registre-
ringer, bl. a. interignegistreringer i
Oslo og hageregistreringer i 9
Akershuskommuner. En registrer-
ing av alle 210 ikkefredete hus (for
1930) i Kvadraturen i Oslo, Kristi-
ania i Sentruru, er under utgivelse.

Foreningen vil i 6r introdusere
en egen Kulturvernpris eller -ris,

som skal utdeles for godt eller
dirlig kulturminnevern.

- Fagpolitisk pdvirkning i
kulturvernsaker

Oslo og Akershus avdeling har
utarbeidet mange bevaringsplaner
for flere omrAder b6de i Oslo og i
Akershus. Foreningen foretar
befaringer, skriver uttalelser i
reguleringssaker og deltar aktivt i
aksjoner for bevaring av kultur-
minner og kulturlandskap. Vi er
hgringsinstans for plansaker i Oslo
kommune.

- M e dl e ms akt iv it et e r inklude rt
aktivitetene pd vdr eiendom
VBienvolden pd Sagene

I flr blir det medlemstur til
Qyeren og fellestur med Buskerud
avd. i Pilgrimsleden. Til hpsten
skal vi holde et kulturminnevern-
seminar og et kurs i byggeskikk.
Kulturminnedagens tema i flr er
Troens hus og dBdens hage4 ogvi
planlegger en vandring ogleller
foredrag den 15. september.1996
er ogsi et planleggingsir for
Kulturminnedret I997. hvor vi
arbeider med et prgsjekt om
bading og friluftskultur, SOL,
SOMMER, VANN

VBienvolden gdrd, et fredet
g6rdsanlegg pi Sagene, som er en

testamentarisk gave til Foreningen,
vil ha sommeraktiviteter hver
spndag fra juni til og med Kultur-
minnedagen. Det blir utstillinger,
konserter, bruktmarked, kaf6 og
omvisninger.

- Admi n istrasj on/6konom i
Sekretariatet, (1,5 stil l ing) deler

kontorlokaler med Fortidsminne-
foreningens hovedadministrasjon i
den fredete Magistratgirden i
Dronningensgt. 11.

Finansiering:
Medlemskontingent fra private,
firmaer og kommuner i Akershus,
bidrag fra Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune. Admin-
i strasj onsbid rag fra Vpienvolden
og noe inntekter av salg fra egne
publikasjoner.

Medlemskap i foreningen koster
250 kr pr 6r. Dette gir gratis ad-
gang til alle foreningens eiendom-
mer, reduksjon pA alle foreningens
produkter og tilbud om turer og
arrangement. Man fir Foreningens
irbok, 4 nr av FORTIDSVERN og
4nr av FREMTID FOR FOR-
TIDEN. Vi onsker alle kulturvern-
interesserte velkommen i vir
forening, ring:

22 4t r078 t22 4227 32

og meld deg inn!

Oslo, l}.april 1996

Anne-B erit B reisj 6berget
daglig leder
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Fra tid til annen
dukker det opp

nye markabaker.
lnteressen hos

en gammel ,
Ostmarktraver
er stor. Dukker

det opp nye,
inspiserende

innfallsvinkler?
Markaboka

er skrevet av
Bjarne Jensen
med fotgrafier

av Jarn Areklett
Omre og BArd

Lsken.

nv Ftmtrt A. GULannNDSEN

Bjarne Jensen erjournalist i
Aftenposten. Slekta hans Pfl
farssiden har bodd pi Sandungs-
kalven i Normarka i fem genera-
sjoner. Forfatteren har bl. a. derfor
inngflende kjennskap til marka-
kulturen. Tidligere boker er
<<Stuene i marko> og <Skogsfolk

og revestreker>>.
Bdrd Uken er naturfotograf,

spesielt glad i norske landskap.
Han har ogsi vrrt en hYPPig gjest

ved @stensjovannet og presenterte
forEn tid tilbake en rekke bilder
herfra i OBOS-bladet. Tidligere
boker er <<Oslomarko> med tekster
av Lars Saabye Christensen og
<<Norgeskalendep 1996.

JOrn Areklett Omre er vel kjent
for de fleste @Y'V ere. Han har tatt
forsidebide pi fird <Sothgneblad-
en (inkl. dettenummer) og bl. a.
foreningens nye <<posteD -Hgst-

trekk. Natur- og landskapsfotograf
med hovedvekt pfl skog og fiell.
Han hardeltatt pi en rekke utstill-
inger i ut- og innland. Bildene hans
har vert representert i en rekke
norske og utenlandske tidsskrifter.

Allerede for man ipner boka for-
nemmer man at dette er et kvali-
tetsverk. Likesi gienkjenner man
vflrt narmiljp pi omslaget. Sprak-
ende bil, sno, en deilig rast og i
bakgunnen Lutvann og Grorud-
dalen. Samme med et oversikts-
bilde av Npklevann. Knallgode
bilder. Her er det bare fl komme
seg mellom perrnene.

Allerede pi motsatt side av titte-
len finner vi et av Jdrns mesterverk
- sopp foran en gammel stubbe.
Hvordan i all verden er det mulig i
ta slike bilder?

Boka inneholder omtale av
omridene i marka: Nordmarka,
Romeriksisen, Lillomarka,
Krokskogen, @stmarka, Sormarka,
B arumsmarka og Vestmarka.

Denne anmelderen konsentrerer
seg om Ostmarka. Forfatteren
greier raskt fl inspirere til turer.
Kortfattet og greit f&r vi forklart
bakgrunnen for at Sarabriten ble
Oslomarkas fOrste serveringssted
og om alle de celebre gjester
konsul Thomas J. Heftye inviterte
hit. Et bilde fra Hauktjernkl4ftene
vekker interesse for igjen i ta seg
innover til barndommens rike.

Si barer det innover til Ram-
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Toppdykker
Toppdykkeren tilhprer lappe-
dykkerfamilien. Den er familiens
stprste fugl pi stgrrelse med en
stokkand. I praktdrakt (sr:mmer-
drakt) har den en svart, todelt fjrer-
topp pi issen. Typisk for fuglen er
det svarte og rodbrune kinnskjeg-
get. Under flukten kan du se to
hvite felter pi hver side. Fgttene er
omtrent som hos de andre lappe-
dykkerne med store hudfolder som
g&r ut fra hver enkelt ti: Fuglen
hekker gjerne i hettemikekolonier.

Gluttsnipe

Arvingenes side
nv Frr'rN A. Gur-ennNDSEN

Den nyter da fordeler av hettemi-
kas beskyttelse. Den holder til i
naringsrike vann der den har reir i
sivvegetasjonen. Den legger 34
eBB.Fpden bestir av fisk, vannin-
sekter og krepsdyr.

Gluttsnipe
Gluttsnipa er i slekt med rodstilk,
gr/nnstilk og skogsnipe. Den er
den st@rste av disse fuglene. Den
er noksi lys, har store svarte
lengdestriper pi ryggen. Beina er
grpnnaktige. Lokketonen er et
karakteristisk, ensartet tju, tju, tju.
(Kan minne om plystring). Ruger i
hoyereliggende barskog og i

bjgrkeregionen. Sees hvert
ir ved @stensjg-

:=**----- vannet i
'ir= trekk-

tiden pi
varen.

,' Historie
Visste du at det er
funnet en ti steingkser
i omridene rundt
@stensjPvannet? De

'1A,,.,g 
j'r:ir-",'ii, " r:

Toppdykker

";--""- - 
i",..'-,*, ,, ..-.-

befinner seg i dag i magasinet i
Universitetets oldsakssamling. Fire
av Pksene er funnet pijordene ved
Abildso gird. De andre er funnet
lengre unna vannet. Dersom
skolen du gir pi har et hefte som
heter <Oslodalen>>, kan du se et
kart over de steden er dksene er
funnet.

I <Sothono nr. 6 kan du lese en
del om disse Oksene. Det er mye
som tyder pi at det har vart en
steinalderboplass ved Qstensj4-
vannet, men det finnes ingen sikre
bevis pi det.

Rundt @stensjavannet er det
ogsi flere gravhauger. Pi toppen
av Thllbergisen kan du se flere.

En av haugene er merket.

*  / / : , ' i i . ;

: - -

--- -:.
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stadslottet. Nytt naturreservat? Les
og bli inspirert til en tur. Pi vei
vestover igjen legges runden inn-
om Losby. Her som ved @sten-
sjovann sliter man med vern -

hvilket kulturfattig land vi er!
Treklgveret Jensen, JOm og

L6ken tar oss med i padlernes
paradis i Ostmarka - fra Mgne-
vann til Bortevann. Til slutt i
Ostmarka stir Svartoren for tur -

denne merkverdige tarmen av en
innsjo som Oser villig til sine
gjester med opplevelser. Har du
ikke vrert der? Vi vet hvor du
finner motivasion.

Med det samme vi er ved
Bysetermosen legger forfatteren
turen raskt bortom @stmarka
naturreservat i Rausj0omridet ved
B6rtervann. Elg og dype skoger.
Urort natur.

Forpvrig girboka en kortversjon
av kampen for i fi vemet Katnosa -

Spilen omridet i Nordmarka. Her
kan du oppleve uber@rt urskog.

Boka gir deg en duft av granbar,
markas kulturlandskap og natur
inn i stua. Bjarne Jensen skriver
med lett penn, og du blir inspirert
til fl finne nye stier. Nyt natur-
bildene som fanser inn de stem-

ninger du bare finner i naturen, tatt
av to av landets mest kresne og
kvalitetsbevisste naturfotografer.
Fotografer som gjerne sitter i
timesvis og venter pi det rette
lyset. Kj@p boka - kos deg med
den, og la den drive deg pi nye
stier i marka iret rundt.

Den ideellle gavebok til frilufts-
interesserte.



Ekorn

Tsjkk, tsjkk" kommer
det fra tretoppen, og
snart piler et grAbrunt
lyn fra den ene kvisten
til den andre, det ser
nesten ut til at lynet
har vinger. Men det er
vAr firbente yndling, det
lille ekornet som boltrer
seg sA elegant i luften.
Og like rask er den pA
bakken, ja, det sies at
den tilogmedbehersker
balian den blA, med halen
som seil ...

nv Yrucve Kvescx

Yggdrasil het verdenstreet i norrpn
mytologi. Det var en ask med tre
rgtter som sto i hver sin kilde og
med greiner utover hele verden. I
toppen av treet satt en @rn, og ved
rottene holdt draken til. Avstanden
mellom dem var si stor at de mfltte
ha en budbarer til i l6pe fram og
tilbhke nir de skulle meddele seg.
Og hvem var vel mer selvskreven
til det enn ekornet Ratatosk. Den

a  ! \
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spretne skapningen pilte fram og
tilbake skjellsord og reprimander,
for det var kampen mellom det
onde og det"gode i verden som sto
pi. Slik sett var Ratatosk en liten,
men likevel betydnigsfull freds-
megler i det store maktspillet.

Hvis vi ikke er litt slemme og
kaller den en forbasket intrigemak-
er som f6r fram og tilbake og sid-
de splid med sladder og ukvems-

ord. Liten tue kan som kjent velte
stort lass. Men sfl slemme skal vi
ikke vare. Det var nok helst slik at
ekornet var den sikreste budtjenes-
ten man kunne tenke seg nir det ni
engang var i et tre det hele fore-
gikk. Telenor var jo ikke mye i
skryte av dengang.

Ekornet er intet unntak nir det
gjelder skummel symbolsk betyd-
ning i vir folketro. Riktignok var



ekornet altfor sjarmerende til at det
ble overlesset med negativ omtale.
Det er til og med forbundet med
lykke i mote et av dem pfl sin vei.
Fikk man som ugift tak i ekornten-
ner, kunne de legges under puta
nir man gikk og la seg for natten.
Dermed ville det avslores hvem
som skulle bli den kommende
ektemake. Alt etter hvilke forvent-
ninger man har kan det jo diskute-
res hvorvidt det like gjerne burde
forblitt en hemmelighet ...

Dessuten kunne ekornkjott
kurere dirlig matlyst og tannverk.
Et barn som var lei til fl skjare
tenner, ble kvitt uvanen hvis man
gned litt ekornhjerne inn i gum-
mene. Stakkars barn - de mitte
ikke bare lide seg gjennom dynger
av fisk og grOnnsaker, men ogsfl
sj okkbehandle smaksorganene
med ekornhjerne!

Led man av svimmelhet, var
ekornhjeme ogsA et utmerket
middel for det. Det var kanskje
ikke si unaturlig i og med ekornets
fenomenale balanseevne. Dessuten
fikk man si god hukommelse.

Men sk6r i gleden er det jo all-
tid. Mye ekorn rundt huset varslet
dyrtid og frostir eller at noen i
huset skulle dO. Ekorn pi taket var
signal om at brann var ner fore-
stiende. Var det mye ekorn et ir,
skulle det bli krig. Og faktum er at
det var svert mye ekorn i bide
I9 l4  og1939.

Interessante er eldre beretninger
om ekom som seiler pi vannet
med halen som seil. Dette skriver
den svenske biskopen Olaus
Magnus pi midten av 15O0-tallet.
50 ir senere beskrev presten Peder
Clausson Friis om samme fenom-
en: <<Dette dyr kan merkelig vel
svgmme enda det har en lang og
lodden rumpe, thi han setter
stumpen i vreret og sv/mmer over
vannet som er en fjerdedel av en
mil langt, og de svgmmer gjerne i
flokker og mange tilsammen. Der-
som de kommer til en bit eller et
skip pi fjorden, dal4per de stun-
dom opp i den og over pfl folkenes
hoder og oppetter masten, for de
sgker alle oppover. Si springer de

ned igjen og over bord og svgm-
mer til land.>>

I Sverige var de smi dyrene
undersittene til havfruen. Hvert
syvende flr syntes hun det var litt
for mange av dem og lot dem seile
av sted over havet pi en bordbit
<<med rumpan til segl>.

Ni er det selvf6lgelig ikke
vannet som er ekornets rette ele-
ment. Det er i skogen det stortrives
enten det-er barskog eller l6vskog.
De skarpe klprne gir godt feste i
tr&rne, og den store halen gir
ekstra god balanse. Som oss men-
nesker sover det om natten og er i
full viggr om dagen. Opp og ned i
tr&rne, ut til de ytterste grenspiss-
ene og av og til et luftig svev til
nabotreet. Blir det forstyrret eller
fpler seg usikker, kommer det en
masse skvaldrende lyder som til
forveksling ligner kjefting og
smelling. Et viktig signal til sine
brpdre og spstre i nerheten om 6
vare p& vakt. Og de skal passe
seg, for bide mflr og hgnsehauk er
pi konstant utkikk etter de smi
lekkerbisknene.

Men ekornet har skarpe sanser
og er rask i vendingen, og redder
seg ofte unna.

Hovedfgden til ekornet er gran-
og furufro. Ofte kan man iaktta det
pi en stubbe der det sitter pfl bak-
beina med halen opp langs ryggen
idet det gumler pi en grankongle.
Raskt og effektivt iiVer det av
kongleskjellene og fir tak i froene
innenfor. Bide skjell og avspiste
kongler ligger som regel strgdd
rundt omkring der ekornet tilbring-
er sin tid. Om sommeren velger
den i variere kosten betydelig, og
da er hverken egg eller fuglunger
sikre. Hasselnotter Apner det pi en
srrskilt mflte ved i holde ngttai
forbeina mens det med underkje-
ven gnager hull i den. Med for-
tennene bryter det si skallet opp.
Ekornet er heller ikke ukjent med
hlagre sopp til trange tider.

Ekornbestanden varierer med
tilgangen phfra fra bartrer. Et
typisk kongleir er gjerne ogsi
ekornir.

Tidligere var ekornet et betyde-

lig jaktvilt, og Norge hadde en stor
eksport av skinn eller griverk som
det kalles. I 1935 ble over en halv
million skinn til en betydelig verdi
fort ut av landet. Med andre ord
var det en av de viktigste jaktbare
viltartene i landet.

I vire dager er ekornjakt uten
betydning, men det er faktisk noen
som holder pi enni, skjont det er
nok mest for moro skyld.

For i sikre seg nok mat i vinter-
sesongen, er ekornet ngdt til a
hamstre mat. Virt ekorn gir jo

ikke i dvale slik som piggsvin eller
flaggermus. Fr6 ogn4tter blir sam-
let pi forskjellige steder, bl.a. nede
i jorda. Luktesansen er si god at
maten godt kan vare temmelig
langt nede i jorda, uten at det blir
problemer med fl finne tilbake.
Siden alle ekorn hamstrer, kommer
den lagrede fgden ofte andre ekorn
til gode. Trolig er det nettopp
luktesansen og ikke hukommelsen
som er viktigst nir det gjelder i
sikre seg slike fonfld. Men jeg vet
om et tilfelle der et ekorn hadde
kommet seg inn i en hytte og lag-
ret en n6tt nedi gulvteppet like ved
et stolbein. En uke seinere kom det
tilbake og plukket opp notta igjen!

Virt eget ekorn er pi ingen mite
det eneste av sitt slag her i verden.
Det finnes hele 251 arter i ekorn-
familien ! Det kan vrere smi
dvergekorn med en kroppslengde
pA 8-10 cm eller store murmeldyr
som lever pi bakken. Det finnes
ogsi ekorn med hudfolder som kan
brettes ut slik at det kan seile i
Iufta over store avstander. De
stprste flyveekornene kan sveve
opptil hundre m'eter! Og halen
brukes som ror!
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Gjennomgang av alle fuglearter
observert ved Ostensiovannet i 1995

Av Kr.rur Ete

Aret 1995 var et godt fugleAr for Ostensiovannet. Denne
perlen i Oslo kunne fremvise haye antall for mange arter'
og noen sjeldne giester som dverglluesnapper og skiegg-
meis var ogsA innom. Invasionsartdr som nsttekrAke,
sidensvans, konglebit og grAsisik ble det sett mye av
denne hssten. Mange personer er involvert i de ukentlige
tellingene av fugl rundt Ostensiovannet som Ostensio'
vannets Venner og Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo
og Akershus stAq bak. Disse personene fortiener honnsr
for sin innsats og Oen tiden de bruker pA.det.1995 var det
femte Aret pA rad slike tellinger ble foretatt, og trenden
er klar. Det ble sett flere arter og flere individer av de
fleste artene i 1995 enn i de foregAende Ar. La oss hApe
at naturkvatiteten og mangfoldet fortsetter A vokse.

Grigis(Observasjonene er hittil ikke be-
handlet av sjeldenhetskomiteen for
fugl, LRSK i Oslo og Akershus.)

I 1995 ble 135 arter observert
ved Ostensjovannet. Totalt er
201 fuglearter registrert gien-
nom alle tider.

Toppdykker Podiceps cristatus
Omtrent 10-15 par hekker i
vannet, de fleste i vannets sgrlige
del. 58 fugler ble sett 23.8. og 30.8.

Horndykker Podiceps auritus
En fugl ble sett 29.4 og 30.4 ved
Bekkasinmyra pi Ostsiden.

Storskarv Phalacrocoraxcarbo
5 ind. 30.4,3 ind. 3.5 og t ind.9.9.

Grihegre Ardea cinerea
2fagler ble sett noen ganger ved
vannet i mai og juni. Enslige
individer ble sett i august.

Knoppsvane Cygnus olor
2 knoppsvaner lfl i vannet26.-27.5.

S6ngsvane Cygnus cygnus
Sangsvaner besOkte vannet i april
oe i november. 6 ind. ble sett22.4.

Anser anser
Si mange som 586 ind. var her
30.8. Om sommeren holder det til
4-500 fugler over lengre tid. Dette
antallet har Okt opp gjennom irene.
De myter her og i en kort periode
om sommeren mister de evnen til i
fly. Noen par hekker ogsfl ved
vannet. Et ifrd. var her ut ireL'

SnOgis "Amsercaerulescens

3 snPgiess ble sett 16.4. Gjennom
hele sommeren holdt det til6 giess
i vannet.

Kanadagis Branta canadensis
Hekker i vannet med flere par. Det
st0rste antallet som ble notert var
280 gjess den 11.6. Antallet har
sunket noe i forhold til foregiende
ir. Kanadagflsa myter ogsi om
sommeren i stort antall ved @sten-
sj0vannet. Sist vinter overvintret
65 ind. i danmen ved sorenden.
Blant kanadagjess og grflgjess kan
man se gjess som er hybrider
mellom disse to artene. I Ostensj0-
vannet har det forekommet at disse
artene har hekket sammen. Av-
kommet ligner mest pi grflgjess,
men hodet har store hvite felter.

7 hybrider holdt til i vannet i 1995,

og 5 av disse var her fortsatt 31.t2-

Hvitkinngis Branta leucoPsis
Hvitkinngisa var regelmessig i

vannet sommer og hgst. Den2l.9
ble 127 ind. tellt. Disse tilhorer
bestanden som hekker i Oslofjor-
den og har ikke noe med bestand-
en pi Svalbard h gtr4re.

Gravand Tadorna tadorna
Et ind. ble sett 5.5.

Brunnakke Anas peneloPe
Arten opptrer regelmessig i lite
antall bide vflr og hpst i Osten-
sjovannet. Den l111 var det 6 ind.
her. En hann holdt til i dammen
ved s@renden giennom hele
desember til tross for sprengkulda.

Krikkand Anas crecca
Arten opptrer regelmessig i trekk-
tiden i lite antall. I ind. holdt til i
vannet hele sommeren. 16 ind. den
I5.4 var maks. antall.

Knekkand
Anas querquedula
2ind.25.4. Et ind. ble sett 1.5 og
19.5.

Stokkand Anas platyrhynchos
Dette er den vanligste anda i
vannet. Det st@rste antallet som ble
notert var 650 ind. 30.8. Hekkebe-
standen er pi 10-15 par.

Skjeand Anas clypeata
2 ind. ble sett 30.4. Noen fi skje-
ender holdt til i vannet i august og
septembbr. 4 ind. ble sett pi det
meste.



Taffeland
2hanner ble sett 30.8.

Toppand Aythyafuligula
Ca. 15 par hekker i vannet. Det
st0rste antallet som ble notert var
130 ind.29.4.

Bergand Aythya marila
3 ind. (2 hanner og t hunn) ble sett
i perioden 15.5 til21.5.

Sjoorre Melanittafusca
1 ind. ble sett28.4.

Kvinand Bucephala clangula
Arten ble sett gjennom nesten hele
iret unntatt midt pA sommeren. I
trekktidene raster en del i vannet.
36 ind. var her 29.4.

Lappfiskand Mergus albellus
1 ind. ble sett28.4.I oktober og
november holdt det til 3 hun-
nfargede fugler i vannet over en
lengre periode. Det ser ut til at
denne spesielle arten er irviss.

Laksand Mergus merganser
Arten ble observert regelmessig i
trekkperioden. Hgyeste antall om
vfrren var 28 ind. 29.4 og om
hosten var det 25 ind. 1.1 1.

Myrhauk Circus cyaneus
En hunn ble sett 8.10 pn Ostensjo
Gird. En hann ble sett 19.10.

Spurvehauk Accipiter nisus
Spurvehauken er den rovfuglen
man ser oftest i omridet. Det er
flere observasjoner av enslige og
parvise fugler gjennom hele iret. 3
ind. ble sett 3.9.

Hlnsehauk Accipiter gentilis
Det ble sett enslige fugler i april
og september.

Musvik Buteo buteo

Aythya ferina Fiskeorn Pandionhaliaetus Skogsnipe
Enslige fiskegrnerble sett over
vannet april, mai og juni. De ble
ogsi sett fiskende. Bl.a. ble ei
gjedde tatt om kvelden 7.5 utenfor
Slittenga. 2 ind. varher24.4.Man
kan spekulere pA om flommen i
@yeren pivirket noen av Ornene i
Ostmarka til fl begynne fl fiske i
Oslo. Observasjonene i juni kan
tyde pfl det. Nest etter spurvehauk-
en var fiskegrna den rovfuglen som
ble observert flest ganger i 1995.

Tirnfalk Falco tinnunculus
1 ind. var her 22.-24.4.

Vandrefalk Falco peregrinus
Denne arten ble sett ved vannet
I .1, 9 .4, 22.4 og l7 .9 . Det er
iallfall et individ som skionner at
her er det nok mat.

Sivhone Gallinula chloropus
Hekker i vannet med ca. 20 par.4l
ind. var her 23.9.

Sothone Fulica atra
Hekker i vannet med ca. 20 par.
Den 9.4 og 17.9 ble 68 ind. tellt.

Thane Grus grus
7 tranerble sett24.4.

Tjeld Haematopus ostralegus
1 I deld var her 12.5.

Vipe Vanellus vanellus
Vipa ble observert noen ganger i
trekktidene vir og hOst. Pi det
meste ble 2l viper sett 9.4 og 17 .9.

Temmincksnipe
Calidris temminckii
Et ind. ble observert20.5.

Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
En del ind. ble sett under trekk-
tiden vir og hgst, spesielt i april.
9 fugler var her 15.4 og 16.8 ble
7 sett.

Dobbeltbekkasin
Gallinago media
Et ind. ble sett 12.4.

Rugde Scolopax rusticola
I rugde ble observert 12.4.

Brushane
Philomachus pugnax
8 ind. ble sett ved vannet 13.5.

Enslige ind. ble sett i april, mai og
i oktober.

Gluttsnipe Tringa nebularia
Enslige ind. ble sett pi virtrekk
med 4 ind. den 6.5 som hoveste
antall.

Rsdstilk Tringa totanus
2 ind. ble sett 13.5 og 1 ind. 14.5.

Strandsnipe Actitishypoleucos
Arten ble sett regelmessig gjen-
nom det meste av sommerhalviret.
l7 ind. ble sett 17.5.

Storspove Numenius arquata
Noen fi ind. ble sett i trekktidene.

Smispove Numenius phaeopus
Det ble sett vanvittig mye smi-
spover ved vannet i april og mai i
1995. Et utrolig antall pi 160 ind.
ble sett 28.4. Disse var fordelt pi
5 flokker som rastet pijordene
ved Ostensj g ghrd.

Dvergmike Inrus minutus
1 ind. holdt til i vannet 25.-27.5.

Hettemike Inrus ridibundus
Omkring 1000-2000 par hekker
ved vannet, for det meste pA
flytegyene i den sgrlige delen.
3100 ind. ble estimert 29.4.

Fiskemike Larus canus
Fiskemika holdt til i vannet gjen-
nom hele flret. Om sommeren var
det bare enslige eller noen fi som
ble sett, men vflr og hgst var de litt
mer tallrike. 75 ind. ble sett 16.10.

Sildemike Larus fuscus
Sildemaka blir sett regelmessig i
vannet i perioden mars til septem-
ber. 29.4 ble 29 ind. sett.

Grimike Inrus argentatus
Grimika holdt til i vannet gjen-
nom hele iret. Storste antallet var
32018.2.

Svartbak Larus marinus
Svartbak ble sett i vannet fra
januar til september. 5 ind. ble sett
21.5 som det hdveste antallet.

Arten ble sett ved
mai og i august.4

Grsnnstilk

Tringa ochropus
vannet i april,
ind. var her29.4.

Tringa glareola

I musvik ble observert 30.3.



Makrellt,erne Sterna hirundo
Noen makrellterner ble sett i
vannet i mai og juni. 9 ind. ble sett
den 20.5.

Bydue Columba livia
Vanlig i omridet hele iret. Maks
antall var 200 den 17.9.

Ringdue Columba palumbus
Ringdua er vanlig i omridet fra
mars til oktober. Den hekker i
skogen omkring vannet. 185 ind.
ble sett 11.4.

Skogdue Columba oenas
Denne uvanlige arten ble sett noen
fi ganger. 8 ind. ble sett 1 1.4 og si
mange som 35 ind. ble sett 11.6.

Gjgt Cutulus canorus
Et ind. ble sett22.5.

Hornugle Asio otus
Arten hekket i omridet sommeren
1995.2 unger ble sett i perioden
t7.-20.6.

Rodstrupe Erithacus rubecula
Arten er vanlig i sommerhalviret.
Den hekker i omridet.

1 ind. observert den 23.5 og25.9

ROdstjert
Phoenicurus pho enicurus
Enslige ind. blesett 7.5 og22.5.

Steinskvett
Oenanthe oenanthe
1 ind. under virtrekket 30.4.

Buskskvett Saxicola rubetra
Noen ind. var ved vannet mai,
august og september. Maks antall
var 4 ind. 10.5.

Svarttrost Turdus merula
Arten hekker i omridet. Noen ffl
overvintrer.

Gritrost Turdus pilais
Dette er den vanligst trosten. Ble
observert hele iret, selv om det var
farre fugler her om vinteren. Den
var spesielt tallrik pi hosttrekket
med et maksimumstall pi minst
310 ind. 14.10. Vanlig hekketugl i
omridet.

Miltrost Turdus philomelos
Miltrosten var den sjeldneste av
de fire turdus-artene som ble
observert. Det foreligger kun
observasjoner fra april.

Rodvingetrost Turdus iliacus
Arten ble observert regelmessig fra
vflren og ut flret. En del overvintret
pga. brabrerhgst, spesielt av
rognebrer.

Arten ble registrert noen ganger i
trekktidene april/mai og augusV
september.

Heipiplerke Anthus pratensis
Arten er vanlig pi trekk bide vir
og host. 138 ind. ble tellt 30.4.

Gulerle Motacillaflava
En del fugler holdt til pi de store
gressplenene under trekket, spesi-
elt i august. Underarten sierle
dominerer, men sPrlig gulerle ble
iallfall registrert 7.5 og21.5.

Vintererle Motacilla cinerea
Vintererla hekker i omridet med to
par. Den ble sett regelmessig fra
slutten av mars til oktober. 5 ind.
ble sett 1 1.4.

Linerle Motacilla alba
Vanlig i sommerhalviret. Hekker i
omridet.

Sidensvans Bombycillagarrulus
Invasjonen hgsten 1995 merket
man ogsfl ved Ostensjovannet.
Maks antall var 80 fugler 10.12.

Gjerdesmett
Tro g Io dyte s tro g lodyte s
Arten ble observert regelmessig
gjennom det meste av iret. 7 ind.
ble registrert 16.10.

Jernspurv .Prunella modularis
Det tyder pi atjernspurv hekker i
skogen pi vestsiden av vannet med
noen fi par. Den blir ogsi ob-
servert regelmessig i trekktiden.

Taksvale Delichon urbica
Arten er vanlig om sommeren.
Hekker i omrfldet.

T[epiplerke Anthustrivialis BlistruPe Luscinia svecica

Jordugle
1 ind. ble sett

Tirnseiler

Asio flammeus
piltrel,k22.4.

Apus apus
Arten er vanlig i sommerhalviret.

Svartspett Dryocopus martius
Enslige fugler ble sett i perioden
august til november.

Grgnnspett Picus viridis
Den ble observert giennom hele
iret.

Flaggspett Dendrocopos major
Arten ble observert giennom hele
Aret.2 par hekket i Tallbergisen og

1 par ved Bogerudmyra.

Dvergspett Dendrocopos minor
Er ind. ble sett 12.4.

Sanglerke Alauda arvensis
Sanglerka ble sett regelmessig i
trekktidene, med flest observa-
sjoner om viren. Maks antall var
minst 60 fugler 12.4.

Sandsvale Riparia riparia
Denne svala ble sett en del ganger
i perioden mai til august. 20 ind.
ble tellr 21.5.

Livesvale Hirundo rustica
Arten er vanlig om sommeren.
Hekker i omridet.
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Sivsanger
Ac ro c ephalus s cho enob ae nus
En sivsanger ble hgrt syngende
20.5.

Myrsanger
Acroc ep ha lus p alust ris
1 ind. sang i tidsrommet 12.-17 .6
ved Smedbergbekken pi vestsiden.

R0rsanger
Acroc ephalus s cirpac eus
Fra takrorbeltet langs Ostensjo-
vannet horer man om sommeren
flere rPrsangere som synger. Det
hgyeste antall syngende hanner
som ble notert var 1l hanner som
blehgrt27.5.

Tornsanger Sylvia communis
Tornsangeren forekomrher i pass-
ende biotoper rundt vannet. Van-
ligvis ble 4 hanner hgrt syngende,
men den 1.7.91 sang 5 hanner.

MOIler Sylvia curruca
Noen fi mgllere ble observert i
mai og i august.

Hagesanger Sylvia borin
Arten hekker i omridet. Maks an-
tall var 7 syngende ind. den 11.6.

Munk Sylvia atricapilla Granmeis
Munk hekker i omridet. Maks
antall var 8 ind. den 26.5.Denvar
i omridet fra april til september.

Bdksanger
P hy llo s copus sibilatrix
2 ind. sang 14.5. Ellers ble 1 ind.
h6rt syngende i mai og juni.

L0vsanger
Phyllo s copus throchilus
Arten er vanlig i sommerhalviret
og hekker i omridet. Over 100 ind.
ble registrert2l.5.

Gransanger
P hy llo s c o p us c o llyb ita
Arten ble registrert i trekktiden vir
og host. 7 ind. ble sett23.9.

Dvergfl uesnapp€r F ic edulo Fn'a
En av i.,rets mest selebre fugler ved

OstensjOvannet var en hann som
holdt til pi vestsiden av vannet
21.-22.5. Den var aktiv oppe i lov-
verket pi insektjakt. Den ble ogsi
hgrt syngende. Dette var en hann
med fin rod strupe. Det var for-

Qvrig et godt 6r for denne arten i
Oslo, med noen i Sgrkedalen ogs6.

Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
Noen par hekker i kasser rundt

@stensjO Gird.

Skjeggmeis Panurus biarmicus
Dette er ogsi en av irets mest
selebre arter. 3 ind. av denne
sjeldne arten var ved Bogerudmyra
23.9 . De ble sett i det de forlot
omridet.

Stjertmeis Aegithalos caudatus
Arten ble sett noen fil ganger.

Spcarcis Sitta eumpca

Arten ble seu reelnrssig giennom
hele iret. Den hekter i omr&let-

Trekryper Certhta faniliaris
Arten ble sett regelrnessig gien-
nom hele 6ret. Mye tyder pi at den
hekker.

Tornskate Lanius collurio
2 ind. ble observert 12.8.

Notteskrike Garrulus glnndnrius
Arten finnes i omrfldet vir og h6st.

Skjrere Pica pica
Arten er vanlig hele flret. Den
hekker i omrfldet.

NottekrAke
N uc ifrag a c ary o catacte s
Invasjonen av sibirngttekraker pi

Ostlandet hosten 1995 gikk heller
ikke upiaktet hen ved @stensjo-
vannet. I august, september og
oktober ble omridet <<invadert>> av
nottekrflker. 15 ind.'ble sett 23.9.
Men det er alltid nottekrf,ker i
dette omrfldet hver host, selv om
antallet varhgyere i 1995.

Kaie Corvus monedula
Gjennom hele iret ble det observ-
ert kaier.

Krike Corvus corone
Kraka er vanlig hele f,ret. Den
hekker i omridet.

Ravn Corvus corax
2 ravner ble sett 2I.4 og 1 ravn
24.4.

Ster Sturnus vulgaris
Steren hekker i omridet. I juli og
august pleide det e ovematte en
enonn mengde med strr pi sm6-
6yene i sgrenden av vannet. Dess-
verre var det vanskelig 5 ansli an-
tallet, men den18.8 og 20.8 ble
mengden anslitt til godt over 3000
ster. @stensjovannet er en viktig
overnattingsplass for strr fra et
stort omride.

Grispurv Passer domesticus
Grispurven ble sett regelmessig
gjennom hele flret, men aldri i stort
antall.

Pilfink Passer montanus

88,uc€
-8c

Fuglekonge Regulus regulus
Ble registrert regelmessig i lite
antall gjennom hele iret. Mye
tyder pi at den hekker i skogen pi
vestsiden av vannet.

Grifluesnapper
Muscicapa striata
1 ind. ble observert 26.8.

Granmeis Parus montanus
Det foreligger spredte observa-
sjoner fra hele iret.'Den hekker i
Thllbergisen.

Toppmeis Parus cristatus
Denne barskogsarten er ganske
vanlig i @stmarka, og om hosten
streifer noen omkring og kommer
bl.a. til OstensjOvannet.

Svartmeis Parus ater
Spredte observasjoner fra vir,
sommer og hgst. Den hekker i
omridet. Et par med 5 unger ble
sett  I  1.6.

Blimeis Parus caeruleus
Arten er vanlig hele iret. Den
hekker i omridet.

Kjottmeis Parus major
Arten er vanlig hele iret. Den
hekker i omridet.

s F _

Arten er vanlig i omridet hele iret,



Stillits Cardueliscarduelis DomPaP Pyrrhula pyrrhula

ofte i stort antall. Fra juli og ut-
over opptridte arten ofte i store
flokker. Det stgrste antallet var pi

270 tugler den 3.9. Omkring
@stensj0vannet er pilfinken mYe
vanligere enn grispurven.

Bokfink Fringilla coelebs
Arten er vanlig fra mars til okto-
ber. Den hekker i omridet. I april/
mai yret det av finker i Almedalen,
Ostensjo Gird, Ormelunden og
jordene omkring.

Bjgrkefink
Fringilla montifringilla
Arten ble observert regelmessig,
ofte i stort antall, pi trekk bide vir
og hgst. I apriVmai yret det av
finker i Almedalen, Ostensjo Gird,
Ormelunden og jordene omkring.
Godt over 1500 bjOrkefinker var
her 22.4. En del overvintret sist
vinter, f.eks. var 16 ind. her 31.12.

Gronnfink Carduelis chloris
Den er vanlig hele iret. Arten
hekker i omridet.

Denne vakre fuglen ble sett i et
antall av 3214.01. Regelmessig
fra viren og spesielt ofte om
hdsten. 20 ind. l4.ll.

Grgnnsisik Carduelis spinus
Arten holdt til i omridet hele iret.
De hg,yeste antallene var fra
september til november med f.eks.
100 ind. 20.t0.

Tornirisk Carduelis cannabina
Arten b'le registrert en del ganger
bide vir og hPst. Maks antall var
ph30 ind.22.4.

Bergirisk Carduelis flavirostris
Det ble sett en del bergirisker ved
vannet i april. Det hgyeste antallet
var pi 40 fugler den22.4. Et ind.
ble ogsi sett den 20.10.

Grisisik Carduelis flammea
Arten ble sett regelmessig ofte i
store flokker i perioden januar til
april og i perioden september til
desembeq ofte sammen med
grpnnsisik. Det var invasjon av
denne arten sist hOst pi Ostlandet.

Grankorsnebb Loxia curvirostra
15 ind. ble sett 31.12. Ellers var
det lite av den i 1995.

Konglebit Pinicola enucleator
I tidsrommet 24.-31 .12 ble fra 20
til3l konglebit observert. Den
27J2ble 31 ind. sett. I host ble
det sett flere konglebit enn vanlig.
Den hadde som sidensvansen ogsi
invasjon denne h6sten og vinteren.

Arten ble observert regelmessig i
lite antall fra januar til mai og fra
september og ut iret.

Kjernebiter
C o c c othraust e s c oc c othrauste s
2 kjernebitere ble sett ved vannet
31.r2.

Gulspurv Emberiza citrinella
Arten holdt til rundt vannet i lite
antall hele iret bortsett fra en
periode om sommeren.

Sivspurv Emberiza schoeniclus
Denne buskspurven hekker i
takrgrbeltet og busker rundt
@stensjPvannet. Arten holder til
langs vannet fra mars til oktober.
Maks antall var 35 ind.29.4.

Lappspurv
Calcarius lapponicus
Et par ble sett 22A og 1 ind. 7.5.

Snospurv
Plectrophenax nivalis
2 ind. ble sett 28.3.

Merknad fra redaksionen:
Artikkelen har stitt i
<Toppdykker'n>> nr. 2 1996. Siden
den gang er ytterligere to arter
innrapportert til Knut Eie og
rapportert videre til redaksjonen av
<<Soth6na>> den 6. juni. Det gjelder
taffeland og blflstrupe. Disse arter
er tatt inn i oversikten. Noen maks.
tall er korrigert.

Visste du at:
. hettemSkebestander i Ostensjo-

vann talte rundt 2500 par i 1974.
. hettemikebastanden talte

droye 1500 par i 91.
. hettemikebestanden teller

rundt 1800 par i [r.
. hettem€kene beskytter andre

fuglearter som
. toppdykkeq sivhgne, sothpne

med flere.

. hettemikebestanden i Nord-
europa er pi tilbakegang.

Visste du at:
. spettene lager nytt reirhull hvert

ar.
. gamle spettehull benyttes til

hekking av andre arter
(hulerugere) irene etter.

. bide kvinand, laksand og lapp-
fiskand er hulerugere.

. ekorn:,o'B mflr kan benytte,
gamle spettehull.

. spettene:er derforn 1 r
i naturen.

. flere sFettear,ter er truet pe,i ,,, ,
grunn av moderne skogsdrift,,

. spetten-es:: hj erne,,ei: feset,,med
et, sinnrikt fj aisysfglq,;, :En,.,Stor
fordel nir det hakkes.

. gronnspett og flaggspett
hekker ved @stensj6vannet.
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Returadresse: Ostensjovannets Venner, Pb. 15 Abelso, 1105 Oslo
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