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Leder:

Et lungt skritt pd vei

Ostensjoomrddet har i mange dr vert benyttet av forskere, familier,
barnehager, skoler og universiteter. Folk harfunnet seg til rette i et
vakkert kulturlandskap med et yrende dyre- og planteliv.

Her har vert bosetning i flere tusen dr. Rundt drhundreskiftet ruvet
Abildso og Ostensjo gdrdene i terrenget. De var omgitt av dkermark
pd alle kanter. For planleggerne fikk satt i gang drabantby-
utbyggingen, ver Oslo landets 3. storste landbrukskommune. Bydelene
rundt vannet "vdrt" fikk navnet "Ostensjobyen". Ostensjaomrddet
skulle v&le en gronn lunge til glede for ndlevende og kommende
g ener a sj o n er. A r en e gikk. O s t en sj av annet b I e fo rs a mt o g uer s t att elig e
arealer ved vannet gikk tapt. Omrddet ble bygget nesten helt igjen
innttl man forstod at en skjotselsplan mdtte lages for d beslqttte de
siste rester av vdtmark, natur- og kulturlandskap.

I 1979 sd "Skjatselsplanen for Ostensjovannet" dagens ly:s. Den
markerer den faglige minimumsgrensen for omrddet.

I statsrdd ble vannspeilet og vdtmarka vernet som naturreservat.
Dette er alt for snevert, men det er likevel et langt stykke pd"vei.

Mye gjenstdr. Hvordan vi skal takle dette, kan du lese om i artikler
inne i bladet. Det blir spennende dfalge med pd Riksantikvarens og
Oslo kommunes utspill.

Ostensjovannets Venner lover d std pd. Vi vilfortsatt arbeidefor at
hele skjatselsplanomrddet fdr et varig, statlig vern. Det er nd det
virkelig gjelder - for Ostensjovannet og dets fremtid.

OVV takkerfor all stotte! Uten medlemskontingenter ogvennegaver
ville det vert umulig d drive informasjonsvirksomheten, og uten
medlemmene i ryggen ville ikke foreningen veid sd tungt som den
gjor. Vi snsker velkommen ttl aktiviteter og medlemsmater pd
Skullerudstua - samt mange gode.turer rundt Ostensjovannet med
familie og venner.

Med miljovennlig hilsen,
t/

R
Erik/Damsgaard

P.^S.
De medlemmer som vi iklce har registrert kontingentinnbetalingfra for 1992, har
fdtt postgiro vedlagt i dette bladet. Vi hdper derelortsatt vil ststte oss i arbeida
for d hevare Ostensiavannets unike helhet. D.S



Clean Air  Games

at det arbeides for 6 fll "Kirkeskauen" og omr6det
nordvest for Oppsal terrassehus inn i omridet ogs6-
Dette vil bevare det gronne preget pi ostsiden av
vannet for ettertiden. Er det rart vi er optimister?

Hele skjotselsplanarealet var ikke ute til horing i
utkastet fra 1987. Dettevarenkjempetabbe. Lowerket
tillater derfor ikfte vem av hele omrAdet i dag. Forst
etter en ny horingsnrnde vil det vare mulig med
statlig vern av Ostensj oomr4det slik venneforeningen
gnsker.

Dette vil nok ta fem nye Ar. Styret lover 6 sorge for
kontinuitet i foreningen. Initiativet fra Oslo kommune
skal folges opp inntil ogsddenne "horingen" passerer
statsrid.

vurderte idrettsutgvere, hva er mer naturlig enn at
man kobler hele Oslos natur- og friluftsperle nr.1 til
Clean Air Games. Man snsker med Ostensjovannet
6 presentere en konkret salg og et omrdde alle har
glede av. Dette syntes vi var en fin m6te 6presentere
Ostensjovannet og dets mangfold pi for stevnets
gjesterogpublikum, og dermed spre Ostensjovannets
ryut over landets glenser.

O-W setter storpris p66 vere med i dette samarbeidet.
Resultatet av drets stevne (i tillegg til PR) har vert
flotte diplomer n'!ed inforrnasjon om OW og OWs
logo pi stevnets offisielle T-skjorte som begge ble
del! ut til alle stevnets deltagere. I tillegg ble et bilde
av @stensjavannet flott rammet inn og overrakt til
Collin Jaclson som bestemannspremie. Clean Air
Games ammgerer ogsi et miljoseminar, hvor bl.a
World Watch Institute og Norges Naturvernforbund
er representert. I fu kolliderte dette dessverre med
miljokonferansen i Rio. I stedet ble det en stor
miljostandpAlambertseter hvor OW, World Watch
Institute og Miljoheimevemet var representert.

En ny og spennende oppgave ligger foran oss med
Clean Air Games. Ostensjovannet er for alvor p& vei
ut i verden.

Vi Mper samarteidet om Clean Air Games vil bringe
rnye godt til miljoarbeidet generelt ogtil OW spesielt.
Dette er enspennende m6te ioveftringe "budskapet"
om Ostensjovannet pi - bfietil befollning, politikere,
byrdkrater og til intemasj onale kretser. Ostensj ovannet
flkk mange nye "supportere" i lopet av stevnet.

Ny giv for Qlstensiovannet
Naturreservatet r et faktum

Pressemelding fra Milioverndepartementet 2.
oktober t9922 Astensjovannet i Oslo kommune er
nivernet som natuneservat. Helheten i dette omrAdet
bide n6r det gjelder okonlogiske, kulturelle og
landskapsmessige verdier bsr imidlertid sikres for
ettertiden. Hele det omrAdet somble omfattetav Oslo
kommunes skjotselsplan fra 1979 vil bli hermere
vurdert for 6 komme fram til losninger som kan
bevare dette unike omr6det for framtiden.

Pi bakgrunn av deffe er styret preget av optimisme og
pigangsmot. Byridet har startet arbeidet med 6 fii
resten av Skjotpelsplap-arealet vernet som
landskapsvernomride. Departementet er varslet om
at ny sak forberedes. Ilfte nok med det, mye tyder pi

"Ren-luft -lekene", ja hva er nA det? 1 7. juni 19 92 var
det femte gang Lambertseter Idrettsforening arran-
gerte CleanAirGames - et stevne i miljoetstegn. Til
idrettsstadion p6 Lambertseter kom store idretts-
menn og -kvinner og tevlet gratis for et bedre mi\a.
Deltageme fiir privat innlosjering hos vertsfamilier.
Sponsor var ABB Miljo Norsk Viftefabrikk.

PA Lambertseter var det et godt uwalg fra bAde
Norges- og verdenseliten. Mesteparten av det britiske
landslaget, inkl. Linford Christie (etterp6to han gull
p& 100m i OL i Barcelona), var godt representert.

I vires kom OW med i Clean Air Games som en
samarteidspartner pi miljosiden. Med slike hoyt

Idrettsutovere i alle Hasser stilte til start.
T.v. Linford Christie, t.h. Kai Lonstad (OVVs styre).

Foto: Grete Zahl



Riksantikvaren freder
hele Abi ldse gird

Mens kommunale og sentrole myndigheter fortsette r den
langdryge vernebehondlingen ov @stensjavonnet med omgivelser, hor

Riksontikvaren gjort kgrt prosess: Btde boligmassen og hele
&kerlondet ved Abildss g6rd er blitt midlenidig fredet med

hjemmel i Kulturminneloven.

Riksantikvaren skrev 1 1. juni
til Selvaagbygg A/S, Oslo
kommune og grunneier Stein
Abildss og gjorde opp-
merksom pd at fredningssak
er satt i gang for Abildso gdrd,
b&de for selve gfudsanlegget
og for omr6det rundt. Riks-
antikvaren pApeker spesielt
at det omstridte arealet vest
for gdrden, der Selvaagbygg
lenge har snsket 6 bygge
boliger, ikke md rsres.

- Jordveien som ligger vest for gfirdsanlegget, mot
Enebakkveien og Plogveien, har en avgjorende
betydning for opplevelsen av anlegget som et
gfudsanlegg. En nedbygging av disse arealene vil
fsre til at man bare fra Ostensjovannsiden vil kunne
oppleve den kulturhistoriske sammenhengen og
helheten anlegget inngir i. Det kulturhistoriske
landskapet med lesbare spor effer Arhundres g6rdsdrift
vil bli klart desimert og viktige verdier vil g& tapt for
alltid. Virkningen av anlegget i miljoet er avhengig
av at jordveien omkring anlegget opprettholdes,
skriver riksantikvar @ivind Lunde.

Behandlet som fredet
Selvaagbygg fikk tre uker til6 sende merknader til
Riksantikvarens brev. Et endelig fredningsforslag vil
si bli utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn.
Lunde forutsetter at eiendommen blir behandlet som
fredet inntil fredningsspsrsmdlet er. avgjort.

Riksantikvaren slir fast at fredningssaken for
eiendommen mi sees i sammenheng med arbeidet
for 6 sikre hele det verdifulle miljoet omkring
Ostensjovannet. Nir det gielder bygningene pd
Abildss gfud, vil Riksantikvareas frsdningsforslag
omfatte hovedbygningen med sammenbygd
sidebygning, drengestue og uthus. Det vil ogsi bli
vurdert om grunnmuren etter den nedrevne
driftsbygningen skal inngii fredningen, og antikvaren

gjor oppmerksom pi at av-
grens ingen av fredningen kan
blijustert i prosessens lop.

B egrepet " omridefredn i n g"
inneberer at niverende
virksomhet i nn enfor omridet
(dvs. bruken av j ordene nrndt
gdrden) skal opprettholdes.
Fredningssakeil blir primrrt
begrunnet med hovedbyg-
ningens arkitektoniske verdi,
samt hele anleggets kultur-
historiske verdi som en av de

fti bevarte Akergirder hvor deler av jordveien
fremdeles holdes i hevd.

Hovedbygningen pi Abildso gird er i falge
Riksantikvaren et viktig bygningshistorisk
"dokument", med stor grad av autentisitet.
Bygningen er trolig oppfurt rundt 1790 av Diderik
Brochmanr Dalorgen Wetlesen $opte eiendommen
i 1847, ble det giort store ombygninger.

Riksantikvaren uttrykfter i sitt brev sterk bekymring
for vedlikeholds-situasjonen for hovedbygningen.
Det et store rAteskader og soppangrcp som folge av
langvarige lekkasjer, og dette md vurderes n&nnere
i forbindelse medutarbeidelse av endelig frednings-
forslag, heter det.

I den allsidige begrunnelsen for fredningsforslaget,
legger Riksantikvaren ogs6vektp&bruken av Abildss
gird som husholdningsskole drevet av Minna
Wetlesen fra 1864 og utover. Dette skal ha vert
Europas fsrste skole i sitt slag, og hovedbygningen
ble delvis brukt som skolelokaler.

Riksantikvaren pipeker at bygningen og gArds-
anlegget forowig kan derfor sies & vere et viktig
kulturminne knyttet til kvinners liv og virke. I tillegg
anser Rilsantikvaren det for viktig 6 sikre Abildss
g&rd som et trinn i sikringen av hele @stensjo-
vannomr&dets mangfold.



Skruskayter og numme fingre
I serien "Mitt Astensiavonn" har vi denne gong

gleden av & presentere Lise Fjeldstad, fadt ,939 i Oslo.

Hun debuterte i 1963 p& Det Norske leoteret og hor siden spilt p6 mange
scener rundt, om i londet. Hun hor ve,rt fost onsott p& Notionolteoteret siden
,974. I det siste har hun ogsd orbeidet som instrukor og ftlck Radioteoterets
pris "Den bld fugf' for sin innsots i dr. EIIers hor hun mottott Skoleteoterets
prts (1959), Gullboggen (1982) for beste l<vinnelige hovedroffe i svensk fllm,
Amondo (|991) som beste lcvinnelige hovedralle, og Per Aobels eredspris
(1992). Hennes engosjement i nermiljaet hor de fleste Osloboerer ogsd
merket seg.

TSSHHH - TSSHHH

Is-sagen hviner.

Vintermsrket senker seg og vinden liter godt i
nesetipp og kinn. Fingrene er numne i sne-stive
votter, og i beksomstsvlene er terne forlengst
fslelseslsse.

TSSHHH

Men 6 hoppe opp og ned, trampe med bena og sl6
flikk-flaldq alle slike varme-rAd er glemt, merker
ikke den iskalde smen engang, for nA er det de siste
hvinene fra is-sagen som ffllerhele meg - TSSHHH
- Og der!

Opp hales et firkantet isberg skAret ut av et vannuten
bunn. For ndr man er fem 6r, ser en isblokk pA 60 x
60 cm ut som et fell.

Den siste blokken blir buksert pi plass pA sleden og
s& berer det avgirde, arbeidsgampen Svarten
prustende og dampende foran sitt skinnende lass opp
alle bakkene til girden. Gdrden var Ssndre Skoien,
og tilhorte mine besteforeldre. Vannet var Ostensjo-
vannet, og deri nordre halvdelen hsrte under gArden.
Og isen? Jo, den ble brukt til 6 holde melken fra 45
kuer kald nAr sommervarmen satte inn.

Is-skjeringen ermitt fsrste, glitrende kalde litt trolske
minne om Ostensjovannet. Og nir jeg tenker efter er
svert mange av mine opplevelser med varuet
forbundet med noe litt fantastislg noe litt mystisk
med kulde. Fantastisk var det e bli draft tvers over
vannet av far en stjerneklar vinterkveld. Far hadde
sorte lengdelopsskoyter, og han var god til 6 gi p0
dem. I det hele tatt god. Selv om pikcn var liten, md
det ha vert litt 6 slepe p6.
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Iskalde fingre og ter harer noye sammen med
Ostensjovannet. For klare vinterdager' da vinden
hadde feid isen blanlq var vannet en fabelaktig
skoytebane for oss barn, og vi dro,,avgdrde med
ratt\ielkerog sparkstottinger fordprove isens gleder.
De stsrste hadde hockey-skoyter. Vi andre skntdde
og skrudde med valne fingre, skruskoyter og
bekssmstsvler. De minste mAfte hjelpes med remmer
og trespors-skoyter. Og det var moro, men kaldt,
kaldt, kaldt!

Selvpiglohete sommerdagersto det et kjoliggufs fra
Ostensjovannet. Man mitte aldri gi inn i sivet og tro
bt man kunne vasse uti, da sank man i - det fantes
ingenbunn i Ostensjovannet, ble det fortalt oss barn,
det var bunnlsst!

Og fisken dervarbare stygg-fislq full avpiggermed
sv€re gap. Egentlig var det vel bare gjedde, men den
var full av bein, og fiskebein og barn er som $ent en
lite vellykket kombinasjon. Og nifst var det med
dette bunnlose vannet. Hviskende og tiskende
smijenter i 1. klasse pA Ostensjo skole kunne fortelle
hverandre at en gang var det funnet et babylik der
med en knappenil i hodet!

Klokken er syv, gardinene trekkes fra, og et
solglitrende Ostensjovann sl6r imot meg. Mange fu
er gitt siden is-skjaring og skruskoyter. Ni bor jeg
slik at Ostensjovannet blir en del av mitt liv. Fra alle
vinduene i leiligheten min ser jeg vannet. Ikke bare
ser, vannet ffllerliksom rommene. Dettreldcerblikket
til seg fordi det hele tiden er i forandring, det lever.
Ogsini er det noe fantastislg nesten noe mystiskmed
Ostensjovannet. Det ermer enn en vanlig liten innsjs.
Tidlige sommennorgener er lydene fra fuglelivet der
som et kjempe-orkester, hele vannet koker og syder.



Det fsles nesten som 6
vere midt i skapelses-
mysteriet.

Og sA flyter det en trolsk
liten oy der. Et for-
pjusket, ganske lite
stykke land, gront og
tustete, men det barer
med stor stolthet et
spinkelt lite tre med
florlett lsvkrone. I sol-
skinn og stille ver kan
man tro det er en vanlig
litenoy, enoy med feste
i bunnen. Men nei, oya
seiler umerkelig der ute.
I styggver og vind seiler
den illJce, nei den suseE
raser fra den ene enden
av vannet til den andre
pd bare fi minutter,
smeller seg inn i sivet,
og kan bli liggende der
silengeatmanbeg;mner
5 lure p4 om den har
grodd fast.

Det er noe urovekkende

Lise Fjeldstad

Igjenharmangeirgitt.
Blikftet fiir ikfte lenger
sin morgendulJcert i et
solblankt Ostensjo-
vann. Jeg har flyttet,
bormidt i Oslo, ogmin
kontakt med Ostensjo-
vannet er svert
sporadisk Men, det er
som med et menneske
man er glad i, man ser
det kanskje klarest nfu
man er borte fra det.
Jeg ser i alle fall i dag,
at 6leve i ner kontakt
medstorogfrodignatur
er livsviktig for oss
mennesker. Derfor mA
en by ha trer, vann og
grdnt-naler - lunger.

O s t e n s j s o m r & d e t
rommerihoy'graddisse
umistelige verdiene.
Derfor er det sd viktig
forossatingenkommer
og klusser, odelegger og
spiser av det.

med en slik flytende oy. Den blir liksom sA personlig.
Dette 6 fii skikkelig bunnfeste her i livet er ikke gjort
i en hdndvending. Jegfolte med den lillg oya.. der
dentumlet rundt pA sitt livs-hav. Men Ostensjovannet
kunne vere bare vakkert, enkelt og greit ogs6. Et
utrolig fint sted 6 gA turer. Veien rundt vannet ble
joggeloype, tenkeler5rpe, turen jeg gikk nAr jeg ville
glemme roller, og turen jeg gikJ< nir jeg ville lere
roller. Og si var vannet fra min ende en forvent-
ningsfull start, og en meget behagelig sluttpi skituren
innover i bstmarka.

Osteusjovannet er mitt Ostensjovann.

Ostensjovannet er ditt Ostensjovann.

Det betyr forskjellige ting for oss, men i bunn og
grunn representerer det natur-mysteriet, og det mi vi
kj empe for, skal vi vere mennesker i kontakt med oss
selv.

Lise F'jellstad

Slittenga
Observante turgiere vil registrere at Sl6ttenga (Sjsli) nedenfor Manglemd skole i 6r har vert
finere enn noen gang. Langt frrre ospeskudd har kommet opp, og preget av blomstereng har vert
klart tydeligere.

Det er fierde bret AYY og Park- og idrett legger ned arbeid pi enga. I Solendet naturreservat ved
Rsros har de erstattet ljien med tohjulstraktor med slAttesnute. Dette er et redskap som er langt
mindre arbeidskrevende enn lj6en. Noe 6 tenke pi for AVy?

Finn

PS. Sslendet naturreservat er absolutt verdt et bessk. Anbefales pi det sterkeste. DS!



OslolBryn Lions ga pris t i l
Astensiovannet

Lions club Oslo- Bryn feiret 3A &r ved & gi kr 250.000 til forskiellige

form&l i sitt distrikt;Gavene vor hovedsakelig finansiert' giennom salg

av klubbens okvorellen lJnge, eldre og institusjoner er tilgodesett.

Gavene ble utdelt 6. moi t992 i forbindelse rned en morkering ov
klubbens iubileum.

Som andre Lionsklubber virker Lions Club Oslo/Bryn
innen etbestemt distrikt, og dette er stort settbydel 13,
Ostensjo. Klubben bar 42 medlemmer, og de fleste
som var med pA 6 starte klubben 10. mai 1962 er
fortsatt aktive. tionf Club OslolBryn er en av 499
Lionsklubber i Norge 994A.456 klubber run& om i.
verden. PA verdensbasis har Lionsorganisasjonen
1.394.139 medlemmer @r. I.2.92).

"We selve" (Vi tjener) er organisasjonens motto, og
dette gu uttrykk for medlemmenes vilje til 6 hjelpe
mennesker i nsd eller somp&annehm6tetrengerhjelp.
A ta initiativ til samfunnsmessig nyttige prosjelder
lokalt, pi landsbasis og rundt om i verden stAr ogsi
sentralt.

Vanskelig 6 velge hvem gavene skulle gi til. Det er
mange gode formil innen distriktet som fortjener hjelp
og stotte, og selv med et relativt stortbelop til rAdighet,
har det vert vanskelig 6 finne losninger som alle ville
vere tilfreds med. Etter en gnrndig vurdering er det
besluttet at jubleumsgaventil distriktet skal deles i fem
sepaxate gaver, og de proiriterte grupper er barn/
ungdom, eldre og kultur.

Ostensjovannets Kulturfond og Ostensjovannets
Venner fikk kr 100.000. Kr 50.000 er sremerket til
arbeidet med vern, bevaring, fredning og tilrette-
legging av hele det ene-
stiende kulturlandskaP
rundt @stensjovannet.
Spesiell vekt er anbefalt
lagl ph de nordlige om-
r6dene. Kr 50.000,- er
sremerket til etablering
av en 4H-klubb Ostensj o,
og til realisering av
@stensjo g6rd soni 4H-
gdrd. Belopet settes inn
p6 egen konto som for-
valtes av Ostensjovannets
Venner i samarbeid med
Akershus 4H.
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Videre fikk Oppsal IF la 50.000 til fortsatt drift av
foreningens "Altdrettsskole" forbam i alderen 6-10
fu. Foreningen forNordre Skoyen hovedgdrd fikk l<r
50.000 til et flomlysanlegg. OppsalEldresenterfilJckr
25.000 til 6utstyre "Bussentllen" med mobiltelefon
m.m. Oppsal menighet filft l<r 25.000, hvorav kr
15.000 til Oppsal Menighets Ungdomsklubb,
"OPIJS", og 10.000 til menighetens tiltak for
distriktets eldre.

Akvareller fra distriktet har giort
gavene mulig
Hssten 1989 startet klubben salget av 6 fonkjellige
reproduksjonerav akvareller med motiv fra distriktet.
Motivene er fra Mariholtet, Nordre Skoyen
Hovedgird, @stensjo gLtd, Astensjo skole,
Ostensjovannet og Ostmarksetra (senere er det
kommet til et motiv fra det gamle utfartsstedet
"Guldsmedep" i @stmarka ). Det er forst og fremst
salget av dsse bildene i nermiljoet som har skapt de
inntekter som ligger bak gavene, og nA gir pengene
tilbake til distriktet.

Her;viser vi Ostensjo g6rd. Alle 8 motivene er 6 fii

$opt ved henvendelse til Lions Club Oslo - Bryn,
Nordre Skoyen HovedgArd, Skoyenbakken, 0667
Oslo.

30 V, av salget glr til
Ostensjovannets
Venner!
Ved & henvise til at dere
har sett annonsen i Sot-
hsna, blir 30o/oav kjope-
summen godskrevet
Ostensj ovannets Venner.
Vi h&per det er mange
som skaffer seg disse
vakre akvarellene og
dermed ogsi stotter
foreningen.



Halsringmerki ng av gjess
Artikkelforfatteren er en av de dyktigste omitologer i Oslo og har sittet i den "Iokale rapport- og

sjeldenhetskomiteen" (LRSK) i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i 20 dr. Ifan er ogsd varamedlem
til styret i NOF - foreningen for fuglevern, avd Oslo og Akershus. Til daglig er han geolog. Denne

artikkelen blir ogsd Wkket i NOFs medlemsblad "Toppdykkeren".

Ved Ostensjovannet hekker et stadig stsne antall
kanadagjess og noen grAgjess. I tillegg er vannet en
viktig myteplass for gjess, dvs. fuglene kommer hit
for A felle og fii nye vinge{ar. I denne tiden-er de ilfte
flyvedyktige

Flere av gjessene gfu omkring med rsd (kanadages)
ellerblA (gr6gAs) halsring. Ringmerking av fugler har
primert som formdl A kartlegge artenes treldsruter,
vinteroppholdssted, alder, spredningm.m. Enhalsring
er meget mer lettavleselig i felt enn en fotring og gir
derfor flere data (observasjoner) fra individenes
livslop. Halsringen veier nesten ingen ting og ligger
lsst rundt halsen. Fuglene napper og sliter nok litt i
ringen den fsrste dagen etter de blir merket, men
snart er ringen glemt og fuglene ser ut til at de iklce
merker den mer da den il*e hemmer. Dette er data
som derfor gir et godt faglig grunnlag for den
fremtidige forvaltning av artene fifr. jakttider,
jaktomfang, fredningstider osv.).

I Oslo og Akershus er det merket gjess p6 mange
lokaliteter, men mange av fuglene er ogsi merket ved
Ostensjovannet. I listen kan man se hvor "vfre"
fugler erblitt ringmerket. HvitkinngAs og snogAs er
ringmerket ogs6, men bare med fotring.

Ved 6 sende en adressert, frankert konvolutt og
foresporsel til foreningens postbols kan man fil
tilseridt tabeller som angir folgende merkedata: Morten Bergan

Snaioya, Barum B: UE UH
@stensjovannet, Oslo B: UR
Fornebr:" Barum B: US

KANADAGAS
Merket med rsde halsringer med hvite bokstaver

GRAGAs
Merket med bl6 halsringer med hvit bokstavkode.

halsringnummer, merkested- og dato, alder ved
merking, og hvorvidt fuglene er merket pi heklce-
eller mfeplass. For noen av grigjessene er dette
ukjent.

De norske gr4gjessene forlater Norge om hssten
for 6 tilbringe vinteren i Syd-vest Europa. Men
Oslo-fuglene, som er introduserte fugler, har vi s&
langt bare gjenfirnnet ifra Nederland og Tyskland.
Pi Ostensjovannet er det observert grigjess med
svarte halsringer. Disse er ringmerket i Spania
Noen norske kanadagiess, som ble introdusert til
Ostensjovannet i1964, streiferbare omkring i isfrie

. neromrAder mens andre (Tronderfuglene) har et
regelrett trekk (til Telemark). Oslobestanden avtax
vinterstid, og en av vdre fugler (B05) ble skutt i
Danmark lille julaften '91. Si disse fuglenes
trekkforlop ernok mer spennende enn vi tidligere har
antatt.

Halsringmerking foreg6r i regi av Norsk Institutt for
Naturforvaltning (NINA) i Trondheim, men
observasjoner av avleste halsringnummer kan sendes
Norsk Omitologisk Forening, Oslo og Akershus-
avdeling, Postboks 1 050 Blindern, 03 I 6 Oslo. Ved &
sende frankert, adressert konvolutt til OWs postboks
kan man fii tilsendt en tabell over merkinsen.

Merkested
Frognerkilen, Oslo
@stensjovannet, Oslo
Frognerkilen, Oslo

Halsrinenr.
8 0 0
8 0 1  t i l B 0 3
8 0 4

Langoyene, Bunne{ord, Nesodden B 05 til B 17
€lstensjgvannet, Oslo B 18 til B 35
M6neva.., l,osby, I4renskog B 36 til B 54
Andelva, Eidsvoll Verk, Eidsvoll B 55 til B 68
Roytjern, Bjorkelangen, Aurskog-Holand B 69 til B 73
Dansortingen, Romeriksiisen, Nittedal B 74
Bindingsvann, Enebakk (Ski) B 75 til B 79
Vigvann, Ytre Enebakk, Enebakk B 80 til B 9l
Vesle Svartungen, Hurdal B 92 til B 95
Fortsatt ubrukt, men vil bli bli
merket nord i Akershus i 1993. B 96 tit B 99

Merkested
Ostensjovannet, Oslo
Frognerparken, Oslo

@stersjovantet, Oslo
Frognerparken, Oslo

Snaroya, Berum
Ostensjovannet, Oslo
Snar6ya, Barum
Gresshobnen, Bunnefi ord, Oslo
Ostensjovann, Oslo

Frognerparken, OsIo

@degird, Fagerstrand, Nesodden
utsatt, kleklet, Asker

Halsrinenr.
V: TA TC TE TH
V: TR TS TT TU

TX TZ XA XC
XE XH

V: XR XS XT
V: XU XX XZ Z"A,

ZC ZE ZH TI
zs aJ zx zz.

V: UA UC
V: UE UH UR US
V U T
V : . U U  U X
V: IJZ
B: TA TC TE
B: TH TT TR TS

TU TZ
B: TX UA UC



Sondre Aker Historielag
I et juleselskap for snart 12 Ar siden begynte det.
Venner var samlet til fest, og nAr man sA oppdager at
verten har uanede kunnskaper om hus og vei og
mennesker og annet som hsrer lokalhistorien til, blir
nysgjerrigheten og interessen vekket. Nordstrand
Historielag var i emning. Kjentfolk og fagfolk sluttet
seg til og dannet et lag. Etterhvert skjonte man at
Nordstrand alene var et altforbegrenset arbeidsomride
for et historielag, og Ssndre Aker Historfulag ble
dannet 2. september 1980.

Mellom Bunneflorden i vest, Astmarka i ost,
kommunene OppegArd og Ski i sor og skrAningen

ned mot Oslodalen i nord, innbefattet girdene
Ekeberg, Manglerud og Skoyen, ligger historielagets
valgte arbeidsomride: Ssndre Aker.

Historikeren er en vandringsmalln, og rusleturene
v6re er en viltid del av v6rt arbeid. Vdr og host
arr:urgerer vi turer med historisk og sosialt tilsnitt
rundt omkring i omr6det vdrt og holder kiseri-,
foredrags- og filnkvelder.

Foreningens fl aggskip erArbokene vdre "Sori Akern',
som kommerut jevnlig.

Idag teller Ssndre Aker Historielag ca. 530
medlemmer.

Laget har til forrn6l 6
vekt<e interessen og skape
forstielse for Ssndre
Akers historie. Vi
arbeider for ifutbre $ enn-
skap til vdr kulturarv og
verne kultirrminner av
alle slag.

OnskerduAbli medlem,
kan du bli med 6 stotte
arbeidet vArt med 6 lete
frem og ta vare pA en del
av vir kultur og v6r
historie. Medlemskapet
koster l<r 70,- for enkelt-
medlemmer og kr 100,-
for familiemedlemskap.

Ta kontakt med:

Ssndre Aker Historielag
Postboks 50 -

Lambertseter
1101 OsI,o

For styret i Ssndre

Aker Historielag,

Tone Steenseth

Ren luft - rerrt vann
Du og jeg og alle andre - store som smi - trenger luft, vann og mat. Faktisk akkurat
i denne rekkefolgen. Voksne forbruker omkring 15 kilo luft, 2 kilo vann og I kilo
matvarer hver dag. Forurenset luft.og vann skader ikke bare naturen, men ogsi
menneskers og dyrs helse og velvare.

ABB Miljo Norsk Viftefabrikk har siden starten i 1932 arbeidet med miljotekno-
logi. Med 500 ansatte og over en milliard i omsetning er vi i daglandets ledende
miljobedrift. Vire systemer og konstruksjoner for rensing av luft og vann, gir et
vesentlig bidrag til miljokvalitetene ute og inne.

ABB Mil jo Norsk Viftefabrikk
ole Deviks vei 10, 0603 oslo. Tlf: (02) 72 90 00 ASEA BROWN BOVERI



Fugletel l i rg ved Vannet
Folgende arter er observert i ir:
Dvergdykker, toppdykker, horndykkeq gr6hegre,
knoppsvane, sangsvane, kortnebbg6s, grdgAs, snogds,
kanadagds, hvitkinng6s, brunnakke, krikkand,
stokkand, knekkand, skjeand taffeland" toppand,
bergand, kvinand, laksand.

Spurvehauk, musvAk, sivhone, sothole, vipe,
myrsnipe, brushane, enkeltbekkasin, storspove,
rodstilk, skogsnipe, gronnstilk, strandsnipe,
hettem6ke, fiskem6ke, sildem6ke, gr6mAke, svartbalg
makrellterne.

Bydue, ringdue, tArnseiler, gronnspett, flaggspett,
dvergspett, sanglerke, lAvesvale, taksvale, frepiplerke,
heipiplerke, gulerl'e, vintererle, linerle og sidensvans.

Fossekall, gjerdesmett, jernspurv, rodstrupe,
svartstrost, gr6trost, m6ltrost, rodvingetrost og
duetrost. Myrsanger, rgrsanger, tornsanger,
hagesanger, munk, boksanger, gransanger og
lovsanger.

Pd Stora Bjurums Slott i Syd-Sverige hadde man i
gamle dager eget potetbrenneri. Potetavfallet, som
ble kalt "mask", ble $ort ut pi de enonnt store
jordene. Dette resulterte i at to traner fra syd sirklet
overjordene og slo seg ned. Potetavlbllet var noe de
likte. Hele dagen gikk de der og spiste. Da kvelden
kom lettet de, og satte kursen sydover igjen. Noen
dager senere kom en hel flokk med traner. Slik
fortsatte det og tilslutt var det flere hundre traner som
gikk og beitet. Det vartydelig at de to fsrste kun var
speidere.

Hver vAr kommer en mengde fugler. Undertegnede
varderforto 6rsiden. Davardettalt opp 3000 stykker
av denne maj estetiske fuglerq som fiir vere fullstendig
i fred p& Bjunrms jorder og i Homborgasjsen. Etter
14 dager trekker de nordover i Sverige. Endel trekker
over grensen til Norge. Er man heldig, kan man se
den hoyt oppe overOstensjovannet entidlig vfudag.
Det er vel sm6 sjanser for at den skal sl& seg ned her.

Men en annen flott fugl har gjestet Ostensjovannet.
Hegra med sine lange ben har provd fiskelykken.
Sporsmilet blir da om det var en speidersom sonderte,
terrenget. Den har ikke sA langt 4 fly - i Ostfold er det
en hel koloni. Reirene bygges samlet rundt om i
tretoppene.

Fugler uten grenser?

Fuglekonge, grA fluesnapper, svart-hvit fluesnappeq
lovmeis, stjertmeis, svartmeis, bl6meis, granmeis,
kjottmeis og spettmeis. Trekryper, tornskate,
notteskrike, s$ere, nottekr6ke, komkrf,ke, krdke,
ster og grdspurv. Pilfinlq bokfinlq og bjorkefint
stillits, gronnsisik og grAsisi( rosenfinh dompap,
gulspurv og sivspurv.

Flere skjeender har holdt seg ved vannet i hele
sommer. Om de harhekket her, ervanskelig & fastsl6.
Dvergdykkeren ble observert av Morten Bergan m.
fl. underNOF's fugletur 20. mai. Av andre uvanlige
giester ved Ostensj svannet nevner vi den valce
horndykkeren, knekkand, taffeland, dvergspett og
myrsnipe. Den 14. september ble 43 krikkender
observert, 19. september - 62 brunnakker og 2
tafifelender.

Tellingene fortsetterutoverhssten. Vi kommertilbake
med en fyldig rapport i neste nummer. Forelopig takk
til alle tellere og observatorer. ."

Finn.

En av hegrene holder vakt til stadighet. Reirene
bygges pi hvert 6r. Hvordan tretoppene blir etter
noen 6r, er det ingen som bryr seg om - bsndene er
ogsi "game". Hegrekolonien hsrertil i landskapet.

Jeg er fascinert av ovennevnte fugler. Tranen sl6r seg
ikke til ved Ostensjovannet, men kanskje hegra, som
hekker noen mil rrnn4 og som s6vidt har vert p6
bessk.

Ostensjovannet er et unikt vann. Det er fantastisk at
sd mange fuglearter sldr seg til der. I gamle dager var
det kun noen fti mAker i vannet. I dag piler sothona og
sivhonaavgfude ogjager bort rivaler. GrAgAsahekker
pA demningen. Kanadagjessene spankulerer p6
banene. Fotballen er uinteressant for den.
Toppdykkeren som er av fransk herkomst, er
overlegen og hugger etterproletarer som n&rmerseg.
Hettem6ka tror visst den er politi.

Pi land i busker og trer bor fuglekongen, meisene,
stillits, nsftekrAka med flere.

Alt i skjonn harmoni med Ostensjsvannets blanke
flate, som brytes av kanadagiessenes kite kamp. Det
er v6r!

Kjel l  Sole

1 1



I v&r aft,ilckelserie om kulturhistorie i Axensjabyen fonsetter yi med d
sitere fro Selskobet for Oslo Byes Vels tidsskrift "St.Halvard" sorn i 1948 hodde

en lang artil<kel om Abildsa g&rd skreyet av Korl Haugholt

Den nye tid.
Med Wetlesen-navnet blir Abelss lands\ient. Jorgen
Wetlesens fulle navn var Jsrgen v. Zenthen Wetlesen.
Hanblefsdt i1787 ogdadei 1864. Detvari 1847han
kjopte Abelss. Han hadde tidligere vert bestyrer av
Linderud gdrd i Ostre Akeq sd han skulle ha gode
forutsetninger som gfudbruker. Dette trengtes ogsA
ndr han skulle ta fatt pd 6 drive den nye gfuden sin, for
Abelss var jo dengang en
betydelig eiendom med dV€r I 000
mAl innmarlq og den var meget
forssmt bide med hensyn til
jordvei og hage.

Det var i en sterk gjennom-
bruddstid for landbnrket at J or gen
Wetlesen begynte driften av
Abelss. Etterat en hadde slitt seg
giennom de harde 6r etter 1814,
var det blitt bedring i de
skonomiske forhold og en kunne '

se lysere pi t i lvrerelsen.
Landbruket not ogs6godt av det.
Men for 6 larnne drive en gArd
rasjonelt, mdtte det kunnskaper
til. Det var ikke rart bevendt med
landbrulsundervisningen i Norge
i de 6rene; vi hadde landbruks-
skolen pi Sem, men det var jo

ABELSg

Niels Wedesen

utbre lyst til fremslritt, og det viste seg derfor i 6rene
omkring 1845 en sterk og alminnelig uttalt interesse
for landbrukets fremme over hele riket. Frukten av
denne interesse vax rupnnest opprettelsen av en
mengde landbnrksskoler. Disse lrereanstalter ble
opprettet og drevet for amtskommunenes regning,
idet amtene med tilskudd av statskassen utredet de

med skolen forbundne utgifter. I
alminnelighet ordnet man seg da
pA den mAten at man sluttet
overenskomst med en landmann,
som dertil ansies duelig, om at
han mot en bestemt godtgjorelse
av oflentlige midler slarlle motta
og undervise elever. Hvorvidt han
selv kunne og ville overta under-
yisningen, eller han ville lsnne
serskilte lerere, ordnedes etter de
p6 ethvert sted forekommende
forhold og omstendigheter. I
enkelte tilfelle ble ogsi skolen
opprettet pA g6rder som i dette
oyemed var kjopt av amtene. Det
var pi denne tid ingenlunde noen
lett sak h fA opprette og
hensiktsmessig organisert et sAdant
antall skoler. Det var fti av de

svert fii som hadde hove til 6 gd der i virt vidstrakte
land, og med de fiikontantersom enhadde dengangen.
Ni ble det den rene virflom av aksjoner for 6 fii reist
landbruksskoler, og det ble ikke bare med tanken og
planene - deble realisert. LandbnrksingeniorJ. Smitt
mener (Det norske Landbrugs hist. 1815-70 kria.
I87 4, fi ,gitt av S elsk for Folkeoplysningens fr emme) :
De gunstigere forhold i landet, som fremkbltes ved de
heldige 61 8141-45, hadde fordrsaket en stsrre
virksomhet ogsd i jordbnrket. Man snsket iwig &
benytte de gode tider til 6 gtrare fo6edringer, men
man hadde ikke riktig greie pA hvorledes man skulle
gripe tingen an. Landbruksskolen pi Sem og senere
pARisse hadde bestitt siden 1825 og utqeldt mange
duelige menn, som hadde funnet sin virkekrets,i de
forskjelligste egne. Mange dyktige landsmenn hadde
ervervet innsikt i jordbruket pi annen mite, hvilke
ved veiledning og eksempel i hoy grad bidrog til6
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styiende menn som hadde personlig innsikt eller
erfaring i hva det hsrte til i slike lereanstalters tarv.
En stor vanskelighet var det visstnok ogsi 6 finne
menn som i forening med den nsdvendige praktiske
innsikt, hadde et sidant kjennskap til
landhusholdningens teori og dens hjelpevitenskaper,
at de med uavhengig sikkerhet kunne opptre som
lrerere og yte en fruktbar undervisning."

I 1 842 tok stortinget saken under behandling, og den
7. september ble det bevilget 2400 spd. arlig til
opprettelseav "akerbnrksseminarier". Akenhus amt
var det fsrste som nyttet denne bevilgningen, og
amtstinget vedtok i 1843 6 innhente anbud fra dertil
skikkede menn, som det heter i Landbruksundervis-
ningen i Norge 1825-1925, om overtagelse av en
sAdan skole mot bidrag av stat og amt. Det meldte seg
bare to ansokere. Den ene var Jargen Wetlesen, og
han ble valgt.



Etter at saken hadde vert behandlet av en for
anledningen nedsatt komit6, og forelagt Selskabet
forNorges Vel, besluttet amtstinget 6 opprette kontnald
med Wetlesen om overtagelse av skolen mot et
bidrag av 300 spd. for det fsrste 6r, og 200 spd. for
hvert av de2 falgende, samt tilsvarende statsbidrag.

Wetlesen hadde allerede fra 15. januar s.6. antatt 10
privatelever, og den 17. oktoberbegynte skolen for
amtets regning med 1 1 elever, som hverbetalte4 spd.
m6nedlig, med unntagelse av et par "gratister".
Senere ble denne betaling nedsatt til 2 spd. rnAnedlig.

Jargen Wetlesen var en praktisk mann, men han
manglet de fomsdne midlertil6drive denne store og
forsgmte eiendom opp i den stand som fordredes av
en landbnrksskole. Han og hans 2 sanne4 Fredrik og
Niels, gjorde imidlertid sitt beste, og skolen m6 sies
6 ha fflt sin bestemmelse meget tilfredsstillende.
Ssnnene overtok skolen i 1847 for egen regning,
siledes at den eldste hadde g6rdens drift og den
pralctiske veiledning, mens den yngste, Niels,
hovedsakelig besorget den teoretiske undervisning.
Begge hadde artium og hadde studert en del mekanikk
og naturvitemLap, men var ikke spesielt landbruks-
utdannet, dertil var detjo dengang liten anledning.
De fulgte imidlertid godt medtiden, og serligNiels
var en dyktig lerer som not stor anseelse og inntok
ledende stillinger ved forskjellige landbruksmatter
og selskaper.

Sokningen til skolen var en tid meget god, sA
elevantallet i 1857 forhsyedes til 19. Skolen var

fortrinnsvis beregnet pA bondegutter, men ogsi en
del bygutter sokte serlig i den fsrste tid til skolen"
men disse var ikke s6 velsett, da de ofte gilil<trett og
sjelden underkastet seg eksamen. Kursene vartoArige,
undervisningen vesentlig praktisk, ogsi med
verkstedsarbei{ hvorimot den teoretiske undervisning

. var forholdsvis knapp. Ifolge planen var skolens
formdldutdanne "kristelige og dyktige avlskarle og
vordende husfedre' ', og i dette arbeid hadde brsdrene
en utmerket ststte i Fredrik Wetlesens hustnl fnr
Minna Wetleserg f. Biilow, som pA en enest6ende
m6te tok seg av elevene, for hvem hun var som en
mor. Knapt ved noen landbruksskole harvel elevene
se e si tilhort familien siledes om p6 Abelso. Musikt
sangovelser, hoytlesning og selskapelige sammen-
komster brakte elevene i beroring med familiens
medlemmer, hvilket hadde en hoyst utviklende
innflytelse pi disse; de mange derfra utgitte elever
medbrakte visstnok uforglemmelige minner fra
oppholdet der.

Tross den gode sokning og den rosende uttalelse om
skolenbegynte det i sekstiirene 6heve seg rosterfor
skolens flytning, og amtstinget nedsatte i 1862 en
komit6 som skulle undersske og forelopig avsluffe
kontrakt om skolens fortsettelse pi et annet sted i
amtet, helst Romerike.

' 
Dessverre dsdeNiels Wetlesen allerede i 1863, bare
42 Ar gammel. Skolen led herved et stort tap, som
ikke kunne erstattes ved ansettelse av hjelpelarere.

Fortsettelse i Sothsna nr. 6

Abildso gdrdfotografertfra lufien. Arstall ukient. Foto: Oslo Bymuseum.
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M ilisheimevernet
g0-irenes dugnad

gD-drenes miljautfordringer krever innsots fro langt flere
enn eksperter, miljaaktiyister og noen politikere. AIIe mt bidra.

Defior inviterer vi folk til miljadugnad, sier Dog Endal, Iederen for
Miljoheimevernet. Hon hor som m&l' 6 gjore Miljaheimevernet til

dette tidrets store folkelige mobifisering.

Bakgnrnnen for miljoheimevernet er at stadig flere
har innsett at det er en sammenheng mellom forbruk
og livsstil - og mange av miljoproblemene vfue.
Ting vi (oper og bruker skaper miljoproblemer,
bide nAr de blir laget, brukt og til slutt kastet p5
soppeldynga eller brent. - NAr vi alle har de samme
uvanene, er vi i fellesskap med pi i skape
miljoproblemer, sier Dag Endal.

- Vi vet at svert mange gjerne vil gjore noe for et
bedre miljo. I meningsm6linger svarer 7 0-9Ao/o at de
er villige til 6 gjore mer miljovbnnlige valg i
hverdagen. Men mange erusikre og vet ikke hvor de
skal begynne. I Miljoheimevemet gir vi klar og
enkel veiledning, forteller Endal.

10 kryss - og du er med
Pi Miljoheimevernets "handlingsark" er det forslag
til 16 vanerfradagliglivet som hverenkelt kangjore
noe med. - Deltakerne velger selv hvilke ti punkter
de vil forptikte seg til. S& enkelt er det. Sm6 valg kan
likevel fil store virkninger n6r mange velger pi
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samme m6te. Som forbrukere har vi stsrre mulighet
til i pivirke samfunnsutviklinga enn vi er klar over,

.meqer lederen i Miljoheimevernet.

Alle deltakere blir registrert og fulg1 opp med
informasjon etter hvert, - blant annet giennom
repetisjonsovelser, som seg hor og bor.

Ingen ny organisasjon
Miljoheimevernet erikke enny organisasjon, men en
dugnad. Det blir ikke snakk om medlemskap eller 6
arrangere nye moter. Gjennom sine kommune-
kontakter oppsoker Miljoheimevemet i stedet folk
der de likevel er. Meningen er at alle skal kunne vere
med og at det ikke skal koste noe i tid eller penger.
Det dreier seg rett og slett om 6 gj ore mer milj oriktige
valg nfu en likevel skal velge.

Miljoheimevemets handlingsark finner du i brosjyren
.som folger med i dette nummeret av "Sothgna".
Interesserte kan kontakte Miljoheimevernet direkte:
Boks 2113 Grtinerlskka.0505 Oslo. Tlf. 7L 55 62.

SPESIAL
AVFALL



Qlstensjodagen med Nordisk
pris til Qlstensiovannets Venner

Lardog 30. mai oppront med sol oyer Qstensja g&rd.
@stensjadagen ble do ogsd en lys dog der levende norsk kultur
fra bygd og by kom frem i lyset, - og den yiste seg ikke bore

Ievedyktig, men sprelsk og leven de fro spill og dons pt
vollen til historivondring og fuglevondring.

Livskraftige natur og kulturvemforeninger holdt
informasjonstands mens barna kjorte med hest og
vogn fra tunet til bavnehagen pA Vassenga der ku,
sau, geit og kanin beitet. I mellomtiden nst unge og
gamle kaffe og kaker, is og brus under tuntreet p6
Sorigarden.

Det var som vi ante historiens sus over @stensjo, -
ilfte bn dsd historie, men en levende historie med
levende mennesker og dyr, fugler og planter, - en
hitorie som gir liv til nilevende og kommende slekter.

Et tre mi ha rstter for i leve.
Noen og hverav oss kunne se oss selv den dagen som
smd gtener med nye spiringsmuligheter, smi grener
pi det store, levende treet med sine rotter trygl
forankret i Ostensjo gdrds historie, - hele @stensja-
byens historie.

Tilhorighet, trygghet, fremtid og Mp er hva slike
dager gir oss. Det gir frimodighet til livet!

En storog varmtakk til Anne-Margrethe Mokleby
pi Ostensjo gfuril som lot oss fi lov til fl feire
Ostensjodagen pl tunet og vollen i Sorigarden.

Ostensjodagen var inspirert av at Nordiska Fdfrund
forKultrulandskap hadde sitt drsmote i Oslo fta29.
til 31. mai. De hadde bedt OVV vise dem

Ostensjovannet. Foreningen ville levendegjore
landskapet og syntes Ostensjodagen vir en fin mdte
6 gtrare dette p6- Da Forbundets medlemmer og st5ne
ankom Ostensjo gdrd, viste det seg at de hadde mer
fore enn sightseeing, de hadde nemlig med seg
Forbundets hederspris for 1992 til Ostensjovannets
Venner fol vAr innssfs for kulturlandskapet! Prisen
var i forrn av et vakkert maleri fra Ostensjovannet
malt av Nicolai Geelmuyden.

Tekst: Oyvind Mrland
Foto: Gerd Hansen
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I iuryen sqft: Anneltq slai, Gunnqr strsm og Erik Damsgaard.
Av | 60 bilder fent iuryen frem til 6 bilder i folgende

rekkefolge med iuryens kommentaren

1. 66En gang ... dr" av Nils Henrik Huse! Totens Dannede Motiviegere.

VArt forsidebilde.

Juryens favoritt. En klar ener. Bildet er tlpisk for norsk nafur. Et bilde man kan
utforske og finne spennende elementer i, gnrnnet en god dybde og en spennende
komposisjon. Bildet er bra el<sponert, og det appellerer til folk som er glade i norsk
natur. Det er tre klare diagonaler som forer oss inn mot senter av bildet. planken som
ligger til venstre i bildet gir en folelse av bevegelse, og leder oss fremover og inn i det
som var "En gang ... da". Et meget godt bilde.

2. '6lavskrike" av Bflrd Nrcss

Tekniskperfelc og en fi n komposi-
sjon. Behagelig 6 se pA med gode
farger og det meget viktige
"catchlight" i fuglens oye som
gir det liv. Ogsi enstemmig fra
juryens side, men ingen spesiell
ener assosiert med Fokuser pi
NorskNatur.

Seforsidebildet.

3. "Vann og lys" av Jgrn
Areklett Omre.

Et bilde med sug og gode farger.
Bra eksponering og teknisk meget
godt. Et vilt og voldsomt fossefall
har med den rolige forgrunnen en
sterk kontrast som gior bildet
behagelig for oyet.

-



4. 66Aftenbad" av Magne
Brekka

Et sjeldent syn. Elg eret impone-
rende dyr, skogens konge. Foto-
grafen har vert pd rett sted til rett
tid, og flltt et fint miljobilde.
Kunne med fordel ha vert b eskAret
i forgrunnen.

t
I

I

I
t

6. '6Fra fiellheimen" av Nils
Henrik Huset, Totens Dannede
Motivjegere.

Et t)?isk norsk naturfoto fra et
norsk vinterlandskap. Behagelig
komposisjon, eksponering og fine
fargetoner. Diagonalen i bildet
med dvergbjorkas plassering til
venshe gir bildet bevegelse og
dybde.

Mange gode bilder ble sendt inn til "Fokuser pi
Norsk Naf,ur". Juryen la vekt pi komposisjon og
bilder som kunne assosieres med en flott natur-
opplevelse fra nomk natur. OW snsker gamle og
nye deltagere velkommen til en ny runde i 1993.
Hush ta med kameraet pi din vandring i skog og
mark Et godt motiv dukker gieme opp ndr kameraet
er langt unna God fotojakt.

5. 66Foss-Motlys" av Jorn
Areklett Omre.

Ldtefossen i spennende motlys.
Fint beskAret. Teknisk bra og god
eksponering. En rolig himmel og
forgrunn bringer frem de sterke
naturkreftene som giross folelsen
av energi. Et meget godt mot-
lysbilde.

OVV takker Cannor A/S, Eklsw Scandinavia
(Fuj ifi lm) og Sandnes Optikk (Schwarofski kil&erter)
for de flotte premiene til fotokonkurransen. Vi takker
ogsi Annette Stai og Gunnar Strsm for deres
deltagelse i juryen. Vi Mper "Fokuser p& Norsk

.Natur" har kommet for 6 bli. 1993 blir derfor et
spennende fu hvor vi htper pi stor deltagelse og
mange flotte bilder.

t 7
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Premier:
1. OWs luftfoto i trehvit ramme
2. OWsT-skjorte(Settringrundt Llru)
3. 2 sett med OWs postkort

Nayn:

Adresse:

Postnr./By:

Vannrett
I Veik
5 Guttenavn
8 Idr.utsver
l1 Stoff
13 Fugl
16 Storm
18 I srkenen
2l Fornermet
25 Gud
27 Sidene
28 1481
29 Spille
31 Stra
32 2850
34 Int.skiforbund
37 Overfall
38 P&legg
39 Tittel
40 Fugl
4l Sskk

43 Vid
45 Trau
46 Fisk
47 @ke
50 Rydde
54 Direktorat
58 Sittemsbel
59 Tone
60 Natrium
6l Tiner
62 Bygningen
64 Skorpe
65 Ambolt
66 Kvinnenavn
68 Flokk
69 Intervall
7I Sporter
73 Prest
74 Kort
75 Aker

Loddrett
I Fugl
2 Vasse
3 Himmellegme
4 Kristin Frsnes
5 Konkurranser
6 Tyngende
7 Pikenavn
9 Slemme
l0 PAgang
ll Kroppsdeler
12 Tre
14 Fugl
15 Ikke sjo (bakv.)
17 Erfaren person
L9 Instinkt
20 Organisasjon
22 Vrakgods
23 Nils Toresen
24 Alene
26 Snu

30 Vet
33 Sangen
35 Atom
36 Fugl
42 Om
M Mat
46 Fisk
48 Fuglene
49 Ikke
5l Fuglen
52 Vasket
53 D6rlige
54 Sinne
55 Slagene
56 Myntenhet
57 Egenart
63 Hardt strev
67 Pronomen
70 Tre
72 Iridium
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Arvingenes siderv/FinnG

Synqs du kryssordet er vanskelig? Be en voksen om 6 bli med pd A lsse det!

Navn:

Adresse:

Postnr./By:

Gul nskkerose
Denne vannliljen har blomster som er
mindre enn slektningen hvit nokkerose.
Hveri kronblad har en stor honningkjertel
til6lokJce insektene med. Blomstene har
en sterk lukt. Planten kan vokse pd 4-5
meter dypt vann. Prsv hfinne ut hvordan
den kan flyte pivannet. En ner sleklning
er stor nskkerose med praktfulle, hvite
blomster.

Premier fra IVWF:
Kosepanda (mor og barn)
Tropisk brevsett
Bamas Fuglebok 2
Fargeblyanter

Bunndyr
Den {ermygglarven det er mest av i Ostensjovannet er Chironomus
plunosus. Det ervanlig at determyeavdisse i slammet i svertnaringsrike
innsjser. Det stsrste antall pi 1 l<r/m som er pivist i vannet vArt er 11.130
larver. Larvene krever mye nrering. De er rode pi grunn av et stoff som
heter hemoglobin, som de har mye av i blodet. Lin en inseklsbok og {nn
stadiene etter larve.

TO LIKE

HOVEDSTS NORRON GW NME GWilAW RBDS&P

GUTTE-
NAVN

STASON

I

z

F U  G L

DAC

SPILL

PA AESTEN ISET

SMILE

ruGt PUB TEP PE

il
NAVN

NDMR BS

;

KNUST
KORN ; t
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Stjertand
516 opp i en fuglebok og fargelegg
stjertanda.

Denne arten erp6 storrelse med slektningen
stokkanda Hannen vil nok virke noe stsrre
p6 grunn av de lange haleflerene. I
praktdrakt har hannen brunt hode og hvitt
bryst. Stjertanda er relativt sjelden ved
Ostensjovannet, men kan i enkelte Ar ligge
her store deler av sommeren. Folg godt.
med i juli til september! Kanskje du er s&'
heldig at du ser en!

Rebuser:

^ 
-=F,)mJ+- 

\r

Fugl: Sport:

Mat:

\r .-
l?t

Plante:

1o +'f +- H

Lasning
arvingenes x-ord, nr. 4

Denne gangen kom det inn kun 3(l) losninger pi arvingenes
kryssord. Siden vi hadde 4 premier gjor vi det slik at alle 3 filr
et eksemplar av Bamas Fuglebok 2 i tillegg til premiene fra
wwF!
Vinnerne er:
Koseoanda: Runa Kalleson" Oslo 6
Tropisk brevsett: Ingrid M.Rodnes (og Bestemor), Oslo 6
Fargeblyanter: Hege Marie (og Bestemor), Oslo

Det er kjempekoselig at det er flere som loser kryssordet
sammen medbestemsdrene sine! Fint at v6rt kryssord er med
pn A skape koselig samver!!!!
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Tro hva FinnforHarer om her, da?

48 fra Raufoss skole
pe Oslo-tur

Klosse 48 ved Roufoss skole er miliadetektiven De har ryddet
sappel, lert om miljavern, fulgt opp forefdrenes miliaengosiement og
Ioget Miljagrisen for Noturyernforbundet i Vestre Toten. Kfossen vant
500 kroner for sitt, miljaengasjement. Pengene ble brukt til teatertur
til Osfo. Like etter pdske sponderte Noturvernforbundet ny Oslo-tur

pd kfossen. Her folger klossens egen fortelling om den turen.

"Vi kom pi stasjonen kl 6.50 om
morgenen. Det var ikke
vanskelig 6 st6 opp. Vi var
kjempeheldige sogr hadde filtt
reservert vogn. En 4-klasse er
nemlig ikke sAroligen6rde erpi
tur. NSB hadde vert kjempe-
greie for vi hadde fAtt en
kjempebillig tur. Det var mye
bedre 6 kjore tog enn bil. Da vi
kom til Oslo sto Marianne
(Ostbye) og ventet pi 48.

Vi tokbussentil Ostensjovannet
sammen med Marianne. Der
motte vi en annen 4.-klasse. Finn
(Gulbrandsen) var lareren deres.
Han fortalte om fuglene rundt
vannet. Vi fikk et medlemsblad av @stensia-
vannets Venner. Det bladet var jammen fint.

De delte oss opp i 8 forskjellige grupper. Gruppene
gikk ned til vannet. Der si vi mange forskjellige '
fuglearter. Det var mest hettemAker der. Kanada-
gjessene var veldig store og tamme. Man kunne 96
helt inn pA dem.

Den fsrste fuglen vi si var stokkand. Da vi gikk litt
lenger bort, s& vi en sjelden fugl som het laksand.
Finn hadde med seg en mega stor kikkert som vi fikk
l6ne. Da vi gikk tilbake, sA vi en dsd hettemAke.

Da vi kom litt lenger bort, si noen av oss ping-
vindansen. Det var veldig morsomt 6 se. Pingvin-
dansen er toppdykkerens parringsdans. Vi s6 mange
kanadagjess som lA og ruga pi eggene sine.

Etter en stund satte vi oss til & spise. Da vi var ferdige
med i spise, lekte vi troll og stein. Da vi var ferdige,
leste vi opp alle fuglene vi hadde sett. Tilsammen
hadde vi slaevet 32 arter.

Vi gikk rundt nesten hele vannet. Da vi kom opp til
@stensjo gdrd, fortalte Finn oss om gfuden. 4.-klasse

, ,

fra Oslo fulgte oss opp til Oppsal
stasjon. Vi synes voksne folk er
veldig dumme som vil bygge
terrassehus og idrettshall ved
Ostensjovannet. Fuglene der
burde fti vere i fred synes vi!

Turen gikk videre til Toyen og
geologislg paleontologislg zoo-
logisk og botanisk muset'm i
t i l legg t i l  Munch-museet.
Beretningen avsluttes slik:

"Vi i 4B takker Naturvern-
forbundet for en flott tur. En
spesiell takk til Bjorn, Tom og
Torbjorn som var med og passet
pi oss. Vi sender mange takk og
hilsner til 4B ved Mortensrud

skole og lererne deres. En spesiell takk til Finn og
Marianne som la alt sA fint til rette for oss.

Dere f6r s€ p6 og kjempe for fredning av hele
omr&det rundt Ostensjovannet. "

OW takker begge 4. -klassene for b esoket. Vi synes
ogs6 at det var en fin tur vi hadde fra fotballbanene pA
Abildss til Ostensjo gfud. Vi stiller gjerne opp for
fl ere sko leklasser som onsker omvisning ved vannet.

Det er bare 6 ringe til Marianne eller Finn (numrene
stAr pA side 2).

Kulrurhistorie var ogsd pd menyen.



Botul ismed sd av hettemiker
ved Qlstensiovannet

viren 1992
Lardog 30. moi oppront med skrekk og gru i Qstensiavannet

i Oslo. Ute i vannet flat d"et dode hettem&ker og fangs vonnkanten
16 d6ende m&ker stilfe og gispet etter luft. Man skiante at de bare
hadde kort tid igjen & leve. I lopet ov ettermiddagen hadde Falken

og Oslo Bronnvesen somlet opp 350 dade hettem&ker.

Innen uken var omme ble over 600 fugler samlet inn
og levert Veterinerinstituttet. Noen dager senere ble
noen hundre dsde fuglerfunnet ogs4p6hekkeholmene
i Bekkelagsbassenget i Bunne$orden (bare ca. 5 lo
unna). Man kan bare gjette seg til hvor mange fugler
som dsde utenfor vannet, i skogen og p6jorder og
som aldri ble funnet. Kanskje var det totale antall
godt over tusen dsde hettemiker. Dette var voksne
hekkefugler med to-tre nyklekte unger i redene sine.
Uten m6kemor og m6kefar fikk de nyklekte ungene
en langsom og pinefull sultedsd og mange morlsse
eggble nokkokt i solsteiken En makaberdyretragedie
utspilte seg i Ostensjovannet.

Etter noen dager ble forgiftningsArsaken stadfestet:
botulisme. Denne giftigste av alle gifter finnes i en
bakterie som blomstreropp pivarme dagerkombinert
med d6rlig vannutskiftning. Dessverre inntrefferdette
nesten Arvisst i det naturlig neringsrike, men
fonrensede Ostensjovannet. Dog ikke i slike mengder
som i vdr. Det pussige var at bare hettem6ker,ble
funnet dsde. Norrnalt skulle mere akvatiske arter,
som siv- og sothone, toppdykker, topp- og stokkand,
rammes fsrst. Man var derfor entid redd for at bevisst
forgiftning for 6 kvitte seg med "brAkete skadedyr"
var dsds6rsaken.

Siden det bare var hettemdker som dode, er det
narliggende &tro at kilden forgiften l&utenfor selve
vannet. Likesi at Bunne{ordsm6kene og Ostensjo-
vannmAkene beiter i det samme omrAdet, kanskje pi
infiserte insekter ved en bestemt lokalitet.

HettemSka eren spesielt viktig art i Ostensisvannets
skologiske system. Denne hissige br6kebstta er
spesielt aggressiv oerfor inntfegere i hekkekolodien.
De beslgrtter intenst sine reder og unger med skrilg
stup og mAkeski@rosj ektiler mot b6de to- og firbente
eggrovere. Andefugler, vannhsns og toppdykkere er
redeflyktende arter som ved forstyrrelse p6
hekkeplassen rgmmer unna. Disse artene fiir derfor

beslgrttelse forseg og sine ved ogs66legge sine reder
inne i mdkekolonien.

HetttemAka er egentlig en nyinnvandrer i Norges
fauna og etablerte seg i Ostensjsvannet fsrst i 1964.
Kolonien skte raskt og har ligget p* over 2000 par
siden omkring 1970. Hekftebestanden av sothone,
sivhone, toppand og toppdykker har ogsi okt kraftig
etter hettem6kas etablering. Antagellgskyldes denne
okningen nettopp den beskyttelse de fir av
hettemAkene pf, de takrsftevolste flyteholmene i
vannet. Hettem6kene bidrar derved til enberikelse av
faunaen i vannet og i {orden.

Bestanden av hettem6ke i indre Oslof ord avtar for
tiden med omlring tusen par Arlig (fra over 1 5 000 par
itoppdret I 987). Likes6avtrarmuligens ogsibestanden

' i Ostensjovannet (minimum 1600 par i 1991). Tapet
av over tusen voksne og et ukjent antall mdkeunger
kan derfor vise seg 6 bli skjebnesvangert for
hettem6kebestanden og derfor ogsi for toppendene
og sothonene i Ostensjovannet.

Morten Bergan

Visste du at:
- en brunnakke er observert ved

vannet i  januar 1992.
- fuglekonge finnes ved vannet

6ret rundt.
- stokkanda finner ny make om

vinteren.
-  r i n g d u e n s  " s a n g "  l e t t  k a n

forveksles med uglens "hu-hu-
hu, nir man hgrer den for

fsrste gang.
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Forening for Oslo
Sympatisorer med tvisyn!

Av ton Sigurd Qstberg, Osfo Byes Vel

Har du sans for Oslo, men ikke for alt som skjer med Et u@reget sertrekt< ved Oslo Byes Vel er en utrolig
byen? Er du enig i at Oslo henger borgere som ' 'bryr utholdenhet. Alderen pi 18 1 6r tynger ikke, den er en
seg" om byen? Er du enig i at det fort ville gA helt styrke. .Ingen andre har hatt Oslo s6 lenge pA sin
over stolft og stein hvis politikerne i RAdfuset fi}ft dagsorden som Oslo Byes Vel. I vdr tid er det kanskj e
styre og stelle uten konstruktiv
kritilJ< og medvirkning fra byens
borgere? I si fall er du hjertelig
velkommen til e bli medlem av
Selskabet for Oslo Byes Vel.

Oslo Byes Vel er €rn velforening
for hele Oslo. Den ble stiftet
allerede i 181 1 - og eraltsi eldre
enn Grunnloven - fordi borgerne
av Christiania fant ut man selv
mitte tafatt hvis uloste oppgaver
skulle lsses. Lenge fsr det
kommunale selvstyre ble innfsrt
i Norge etablerte foreningen
skoleundervising for "almuens
bam" ,anla parker og plantet alldeq reiste skulpturer
og "forskjonnet byen",'drev med matutdeling (det
var Napoleonskriger og hungemnod) og utga bladet
"For Arbeidsklassen" i samarbeid med Henrik
Wergeland. Merittlisten er imponerende.

Visste du at:

- slyngsotier,solanumduleamara,opptrer
her nermest som en vannPlante.

- sjeldne planter som vasstelg og myrtelg
trives i sorenden av vannet.

- Haakon Tveter var forvalter av Bygdoy
Kongsgaard fra 1868 til 1875.

- landets andre jordbruksskole var pi
Abildso gtud.

- det har ligget en k-vern ved fossen i
Bslerbekken.

- 4000 ender ble talt i ssndre del av
Ostensjvannet hssten 1960.

stgrre behov enn noen gang for
en interesseorganisasjon for
bevaring av Oslos miljo og
serpreg, og for en byutvikling
med vekt pd trivsel og estetiske
kvaliteter i bybildet. Oslo Byes
Vel er en "vaktbik$e" med hoy
beredskap i regulerings- og
byggesaker over hele byen og
spillerpAlag med lokale krefter.
Det ernaturlig og typiskat Oslo
Byes Vel er rdetl i Stiftelsen
Ostensj ovannets Kulturfond.

Bevaring og nybygging pi
Sagene, bevaring og istand-

seiting av lskkeanlegget Schaftelskken pi Frogner,
gjenreisning av Militerhospitalet p6 Grev Wedels
Plass og kulturhistorisk skiltprogram for Oslo, er
eksempler fra virksomheten de seneste 6rene.

Kvartaltidsskxiftet "St. Hallvard" - illustrerttidsskrift
for byhistorie, milja og debatt - er Oslo Byes Vels
flaggskip og et av kontaktleddene med medlemmene.
Tidskriftet er oppkalt etter Oslos gamle skytshelgen,
meh er selv langt fra noen helgen. "St. Hallvard" er
ikke redd for 6 tale Roma midt imot. Uansett om du
vet mye eller vil vite mer om Oslo, er " St. Hallvard"
hyggelig A ha for hAnden - morsom 6 bla i og
interessant 6 lese.

Bli medlem da vel! Medlemskap inkluderer
abonnement pi "St. Hallvard". I tillegg fiir du
invitasjon med medlemsarrangementer og tilbud pi
Oslo-bsker. Alle som blir medlem effer A ha lest det
utmerkede bladet "Sothgna" fiir et ekstra nummer
ay "St. Hallvard" som velkomsthilsen.

Ring 42 74 40.
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Verv f lere medlemmer
r fe fine gaver!

OW trenger flere medlemmer! Vi ser nA "frem" til 5 nye 6r for det omrddet foreningen arbeider for blir fredet.
Og det er ikke nokmed fredning - vi mAogsdsorge forat omrAdene ftirdet stellet og oppfolgingen dettrenger
nAr fredningen er et faktum. Til slikt arbeid lreves penger - til try!&eriutgifter og annet. Foreningen har lav
kontingent og mange medlemmer-menvitrengerflere. MangemedlemmerbetyrogsAat foreningenharflere
mennesker som er interessert i vannet og orientert om de verdier som finnes rundt det, samtidig som de kan
folge med i hvordan arbeidet for vern foregfu.

Styret i Ostensjovannets Venner har bestemt at vi ni m6 gjore en innsats for at foreningen ftlr langt flere enn
de2350 vi har i dag - og her kan du hjelpe! Gavene vil bli overrakt p6 Arsmotet i 1993, eller bli tilsendt etter
at Arsmotet er gjennomfort.

Verv og vinn!

Canon kamera!!!!
Luftfoto, T-skjorte, akvarell og almanakk
Luftfoto, T-skjorte og akvarell
Luftfoto, T-skjorte og almanakk
T-skjorte og luftfoto
T-skjorte og akvarell
T-skjorte og almanakk ,
T-skjorte
4 postkort og alnanakk
Alnanakk
4 postkort

Vi ber deg fflle ut listen nedenfor - nye lister kan tilsendes om du er si flink og ververmer enn 10 medlemmer.
Foreningen vil da sende innbetalingsgiro til de som stdr p6 listen. Du fllr gaver ut fra hvor mange av disse det
er som har betalt medlemsavgift pr. I uke fsr vArt 6rsmote. Det vanker et flott kamera til det medlemmet
som har vervet flest nye medlemmer!

Vennligst sende innbetalingsblankett til folgende: SKRTV MED BLOKKBOKSTAVER!

Navn AdresSe Postnummer/By

Flest hovedmedlemmer:
10 hovedmedlemmer:
t hovedmedlemmer:
8 hovedmedlemmer:
7 hovedmedlemmer:
6 hovedmedlemmer:
5 hovedmedlemmer:
4 hovedmedlemmer:
3 hovedmedlemmer:
2 hovedmedlemmer:
t hovedmedlem:
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AKTIVITETER
Hgsten og vinteren 1992

Lordag 10. oktober 1992 kt 09.00 - Omvisning/fugletur
Norsk Ornitologisk forening gientar vfuens suftsess. Fremmote ved brua i sydenden.

Medlemsmste - Skullerudstua tirsdag 17. november kr. 19.00.
Tidligere mange6rig leder av Ssndre Aker Historielag, Reidar Brevil vil vise lysbilder og
kAsere om Abildss g6rds historie."Brevik er en av de personer som kan aller mest om vdr
lokalhistorie. Vi anbefaler kveldenpA det varmeste. Etter pause vil det bli anledning til 6 se
OWsfotoutstilling fra"gamledager" -enmengdegamlefotografierfraOstensjobyen. Dette
kan du iklce gA glipp av.

OBS! Nt er det mulig i ff, kiore med buss til og fra vf,rt medlemsmote!
Pensjonister og ufene kan ta kontakt med nedenforstAende for i fi sitte pi med buss til og fra motet
den 17. november. Lister er lagt ut. Bestill plass i god tid. Pris kr 10,- hver vei.

Ostenjabydtel Oppsd Eldresenter "Busserullen t1f.273146
ldanglerud bydel Bydelsforvaltringen (2 rullestolplasser) tlf. 681712
Lambertseter bydel Bydelsforvalningen .. t1t.287250
Boler bydel Ikke ordent pr trykketid - Ring og hen msd lvlarienn e pL 296161

Takk til bydelene og eldresenteret for at de stiller opp med tygg transport for de som vil komme til
Skullerudstua pi vArt medlemsm-ote!

Styret onsker alle en god host og vinter og vel
mott til alle vire aktiviteter!

Verveliste innsendt av:

Na

O STENS JOVANNETS VENNER

PB. 15 - ABELSO

110s osl,o
Adresse:

Postnr.iB



Folgende artikler
ffls kjopt fra
foreningen:

L uftfotografi av O ste nsj ovannet
Medlerirmer
Ikke-medlemmer

T:-skjorter
Medlemmer
Ikke-medlemmer

Postkort

Almanakk

Sothsna

kr 150,-
kr2g0,-

kr 60,-
l<r 75,-

kr 5,-
kr 30,-

kr 30,-
Luftfotografi og postkort selges

ogs6 p6 Abildss postkontor.

Send postgiro med bestilling og
mottakers navn og adresse, si vil vi

sende artiklene i posten. Foreningens
postgiro kontonummer er

080r.273.1826

Fra Ostensjovannet gdr turen til

SLutterudstuo

4 km godt skiltet gangvei
Kaf6
Selskapsarran gementer
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
Tl f . :29 8282

Lssning
voks€Jl-

kryss
Denne gangen fikJ< vi inn
hele 14 voksenkryss! Enne
er det gode vinnersjanser!

Vinnere av volisenkrysset er:
Massasje-elg fra WWF:
Helga Lamre,.Oslo 6

OW luftfoto:
St6le Dahlberg, Drobak

0W T-skjorte:
Liv Rsdnes, Oslo 6

Kulepenn fra W-WF:
Bodil Finnoy, Oslo 11



Pisketuren til Tekern og
Hornborgarsiiin

3I personer var med p& bussturen til T&kern, Hornborgasjiin
og 6sten i Sverige IA. til 12. april t992. Astensjayonnets Yenner

og NOF avd. Oslo og Akershus sto for orrongementet Til r&dighet
hadde vi en stor buss med behogelige s€ter som vor gode d soye i.

Frammotet var p& Royal Cristiania Hotell i Oslo, og
k1.22 fredag kveld satte vi oss i bussen med kurs for
fuglesjoen T6kem i Sverige. Den ligger like sst for
den store innsjoen Viittern.

t

TAkern.
Vi ankom Tdkern ved halv fem tiden. Ved
Gliin6stornet inntok vi et raskt m6ltid og dro deretter
direkte ut i sumpmarkene. Fsr vi si noe av sjoen, ble
vi gnsket velkommen av rgrdnrmmens ensforrnige,
langtrelJcende tut. Ved stranda kunne vi hsre 3
samtidig. Rordrummer kunne vi hsre hele tiden mens
vi var i dette omrddet av sjoen, og vi horte minst 5
som tutet.

Vi gikft utover plankestier som var tilrettelagt slik at
man kunne ferdes inne i takrsrskogen. Dette er en
ideellmAte 6oppleve livet inne i dissetakrsrskogene.
FlolJcer med skjeggmeis underholdt oss med sine
alrobatiske kunster. Skjeggmeisens karakteristiske
TSJYNG-Ht hsrte vi nesten hele tiden her inne.
Skjeggmeis er en art som har draft nytte av milde
vinhe, og bestanden i Sverige har gkt kraftig.de
senere 6r. Dette har ogsi resultert i flere funn i Norge,
spesielt omkring Oslof orden.

En annen av talrsrskogens innbyggere som vi fikk
anledning til 6 hsre godt, var vannriksa. Dens
eksplosive griseskrikhorte vi rett som det var. TYP-
TYP-TYP. Pi det meste var det 4 vannrikser som
skrek samtidig.

Etter en stund forlot vi GliinAstornet, og dro videre
innom det ostligste fuglet6rnet, Hovtornet. Det mest
interessante her var en fiskesrn som'satt slik at man
kunne beskue den pt ganske kort hold.

Siste stopp ved Tdkem var det nordligste fugletAmet,
Sviilingetomet. Man fiir fsrst"en skogtur fsr man
bestiger fugletdrnet. Fra fugletimet er det fin utsikt
utovertalcsrskogen og 6pne vannflater. Blant fuglene
vi sd hervar2 snadderender som 16 like utenfortirnet.

Samtidig som vi beskuet snadderendene ble noen
oppmerksomme pd noen tynne fuglepip fra buskene
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ved stranda Pungmeis ble det sagt. Og ganske riktig,
etterdhaklafret ned fra fuglet6rnet, sdvi 2 pungmeiser
som holdt p6 med reirbygging. Disse fuglene bruker
blant annet materiale fra al<sene p6 dunkjevle og
tafusr i sine spesielle pungformede reir.

En del taffeland og sivhauk sd vi ogsi i og over sjoen.
TAkem er det omr6det i Sverige som har tettest
bestand med rsrdrum, vannrilse og skjeggmeis.
Onsker man 6 stifte nermere bekjentskap med disse
artene, da erT6kern et fomuftig reiserhil. Reiser man
f.eks. i begynnelsenavjuni filrman ogsi se svartterne
og trostesanger.

Selv om fuglekikking og natur varprioritert pdturen,
sd tok vi oss likevel god tid i byen Vadstena litt nord
for Tdkem. Her inntok en del av oss noen herlige
kaker i et konditori og shoppet det vi trengte. Deretter
si vi oss omkring i byen, for vi dro sorover langs
sstsiden av Viittem, rundet denne store sjoen i
sorenden og satte kursen for tranene.

Tranedans.
Vi ankom tranejordet ved Bjunrm halv syv om
lordagskvelden. Det forste vi sd var et stort antall
biler, busser og mennesker. Menheldigvis vartranene
tallmessig overlegne i forholdtil oss mennesker. Det
var et flott syn 6 se noen tusen traner som beitet og
danset. Samme dagen vi ankom tranejordet hadde de
tellt 4590 traner her, og det var det hoyeste antallet
hittil i fu. Man regnet med at det var omtrent 5000
traner her denne dagen. Pi sondag ble det tellt 4140
txaner, si det ermulig at maksimumstallet varnettopp
denne helga.

Tranene beiterpAjordene ved Bjunrm litt ssrvest for
selve Hornborgasjrin. Grytidlig om morgenen
kommer de ut pi jordene fra nattkvarteret i
Hornborgasj 6n, og om kvelden returnererde tilbaketil
sjoen.

Etter 6 ha sett pi tranene dro vi opp til Mosseberg i
utkanten av byen Falkdping hvor vi overnattet i
hytter. Om kvelden samlet vi oss i "storstua" for en



del sosiale aktiviteter. En av turrnedlemmene hadde
lagd en sporrekonkurranse som vi moret oss med
utover kvelden.

9 personersto opp halv fem sondag morgen for6dra
tilbake til tranejordet eller for i ta en frisk
morgenspasering til Hornborgasj<in. De resterende
forlot Mdsseberg p& en mer menneskelig tid. Etter 6
ha opplevd tranejordet om morgenen saJte vi kursen
de f6 kilomehene mot Hornborgasj<in.

Hornborgasjiin.
Sondag formiddag tilbrakte vi ved Hornbcirgasjdn.
Her finnes et flott naturinformasjonssenter som det
anbefales alle som er i omrddet 6 besske. Dette
senteret bestfu av forskjellige enheter som f,efts.
beskriver sjoens historie, viser utstoppede fugler i
deres rette miljo og har salg av litteratur og
fuglekassetter. PA toppen av bygaingen som senteret
ligger i er det utsikt over en del av sjoen med gode
muligheter for 6 se interessante arter. Snadderand,
taffeland og sivhauk var noen av artene vi si herfra.
Hvis man vil ha en pause fra fuglekikking og vAtmarlg
kan man ta en kaffekopp og mat som man ftir kjopt.

De fleste av oss gikkut til det hoyeste fugletdrnet som
st6r mer strategisk til ved sj oen. Fra dette tdrnet er det
fin utsikt over store deler
av sjoen. Noe regnver
satte likevel en demper
pi denne utsikten. Noen
av fuglene vi observerte
vedHomborgasjdnvar 2
svarthalsdykkere, ror-
drum, sedgjess, 2 sng-
giess, I 1 snadderender,20
skjeender, 1 stjertand,
taffeland var vanlig, 2
lappfi skender, sivhauk og
traner.

I 1977 bestemte den
svenske riksdagen at
Hornborgasjon for fram-
tiden skulle bevares som
fuglesjo. Dette skal bl.a.
skje ved 6 ske sjoens
middelvannstandmed 85
cm. Svenskenehiperp66
utnytte v6rflommen I 993
il e te den vannstanden
som var i sjoen ved
fuhundreskiftet.

Osten.
Osten som ligger litt nord
for Homborgasj <in er mest

\ient for de menge sedgiessene som raster her pd
trekket vir og hsst. Osten er en vegetasjonsrik grunn
sjo medmyetalcsr. Vi varinnom herpiettermiddagen
fsr vi satte kursen hjemover.

Noen av fuglene vi observerte var 1 sangsvane, 1
snogds, I fiskeom, t hsnsehaulq l musvAlg 1dverg-
spett, 2 stjertmeis og sidensvans. Men hovedattrak-
sjonen vax over 900 sedgjess som beitet p6jordene
og 16 pd vannet. De fleste av disse var pd jordene.

Etterbessket ved Osten satte vi kursen hjemover, og
ankom Oslo sondag kveld.

Oppsummering av turen.
Totalt ble 96 fuglearter observert p6 turen lardag og
sondag. Men vi sijo en del pattedyr ogs6. Sorhare og
r6dyr er vanlige i dette omrddet. Ofte si vi dyrene
krysse veien like foranbussenellervi sd dem beitepd
jordene langs veien. Moldvarpens herjinger er noe
som preger landskapet si langt sor. Jordhaugene etter
moldvarpen sA vi flere steder i hager og pd jorder.

Alt i alt m6 det vel sies at turen gikft bra og at alle var
fomoyde. Kjentmannen Kjell Ove Hiiger som er fra
omrAdet mellom Vflnem og Vdttern skal ha ros for
den interessante informasjonen han delte med oss

angdende natur, geografi
og historie. Bussjdforen
skal ha sin del av Eren
for en vellyk:ket tur, for
hans hensynsfulle kjor-
ing og at han kjorte oss
dit vi ville. Det eneste
uhellet pi turen var nAr
undertegnede fikJ< et litt
komisk utseende da han
mistet nesten en halv
fortann, men litt svinn
horerjo med.

Knut Eie

Mange traner var d se.
Foto: Stdle Dahlberg
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Bates Stavanger

SWAROVSKI
GIRTITVARETSEN EN EKSTRA DIMENSJON

T
I enk deg en solblonk dog pi sioen. Den
milde bdsen rosler dovenl i seilene dine. Nofur-
perlene formelig $6r i ks rundt deg. De inviter-
er til el nermere studium.

FOR BiTETSKERE

kolt en ov verdens beste bitkikkerler. Te$el
og ulprovd over en hel verden.
Tilbokemeldingen fil Osterrikes slsrsle opfiske .
produsenl, Sworovski, er enlydig: Bdtkikkert
med toppkvolitet.
l|obicht 7 x 50 hor fremrogende optiske kvoli-
teter. Bredhtnd-ontirefleksbehondlingen goron-
terer forveriklig bildegiengivelse og oplimol
konfro$ selv under ugunstige lysforhold som
demring og mollys. Hobicht 7 x 50 er vonnlell,
slslsikker, $svsikker, flyler i vonnet pd en
feslerem, hor myk gummiormering som sikrer
et godl og behogelig grep uonsell verforhold.
Alle disse kvolitetene finner du i hele utuolgel
ov Sworovski-kikkerlene. Felles for olle er ogsd
ol vi gir 40 drs goronli!

Alle er slshikre og ormerl i el mykl dekke ov
polyurefhon. Denne prosessen er polenlerl ov
Sworovski og ene$dende i sifi slog. Noluren er
stimulerende og i;rspirerende i seg selv .Likevel
drister vi oss til 6 hevde ol med Sworovski- kik-
kerlene fir du en endo slsrre opplevelse. For
del er ofle de smd detoliene som forsforrer og

Men i blont trenger du en helt spesiell kikkert.
Er du fugleintereseil hor du hehov for en
Sworovski l0 x 40 eller teleskopkikkerlen AI
80. I begge tilfeller oppndr du krystollklor
fokusering i hele kikkertbildet med mulighet for
serdeles ner observosjon.

TOR ilAIUREI.SKTRT
Er du i hektisk okfivilet ute i
noluren, kommer du ikke
ulenom SL( serien,SworoVski
I x 20 eller Hobichtl0 x 25.

beriker oppleveken.
Du ser dem
besl giennom
en Sworovski-
kikkert.

KVAI.ITEI I VERDEI{STOPPEN
Sworovski er en 0v verdens ledende innen
opfiske orfikler. Produklene morkedsfsres under
l|obichtnovnel og represenlerer del yppe6le
innen optikk og finmekonikk.
Du finner produktene hos din ofliker.

Generologenl
i Norge:

Sondnes Optikk g

FOR FUGI.EEI.SKERE

@PTNKStorgt. 32 4300 Sondnes. Tlf.: (041 66 58 88 eller (04) 62 42 80.
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Neste nummer:
- Abildss gird-artikkelen fortsetter.

- De fsrste spor av mennesker. ved
0stensjovannet

- Artikkelserie om Ostensjo gilrd.

- Resultat av fugletellingen.

- Nytt ttMitt Ostensjovann", krlrssord,
barnesider og mye, mye mer.

som vi ikke har registrert
kontingentinnbetaling for 1992 fra

har ffltt postgiro vedtagt i dette btadet

Vi hf,per dere fortsatt vil stsrtte oss i
arbeidet for !l bevare Ostensio-

Styret snsker tidligere kappelan @yvind
Meland lykke til med sin nye stilling som
sogneprest i Krsdsherad. Vi kommer til 6
savne deg pA styremotene fremover, @yvind.
Hdper du trives riktig godt!

OBS - Pensjonister - OBS - Ufsre - OBS

Vi hax ne fifi avtale om busstransport til vdrt
mste den 17. november. Blir det god
oppslutning, hApervi 6 kunne tilby ordningen
ogs6 i fremtiden - se side 27 - a1*ivit*splanen.

Vi har satt opp postkasse p& informasjonstavla
(balciden) ved lekestativene ved sydenden
av vannet. Her kan dere legge bes\ieder om
interessante fugleobservasj oner.

Papir og blyant ligger i kassa

Qlsten sia-Aksio n en I 9 92
7. og 8. april gikk Ostensjoaksjonen av stabelen. Tirsdag den 7. ble store mengder
innbetalingsblanketter delt ut p6 Lambertseter. Sbmtidig giklc mange av medlemmene v6re med
bosser i Manglerud bydel. Onsdag var det tilsvarende alsjon med blanketter i Boler bydel og bosser
i @stensjo bydel.

Det'kom inn 84.000 kroner totalt fsr utgifter er trukket fra. Pr. i dag disponerer dermed
Ostensjovannets Kulturfond 325.000 kroner i alt. Det md vi si oss gangske fomoyd med. pengene
st6r selvsagt pi sperret konto. Formilet med belopet er som kjent 6 skaffe tilveie midler som skal
gi til istandsettelse av Abildss gdrd, eventuelt til 4-H gerd pn ?istensja.

Tusen takktil alle vdre medlemmer som giorde Ostensjoaksjonen mulig!

EnspesielltakktilTorJacobsen, BrynjarJohansen ogPerNordquist somtoksegfdvblankettutdeling
i svert mang€ roder! 

Finn

Det er fullt mulig ogsi i fu 6 gi medlemskap i julegave til venner og bekjente. Husk 6 merke
innbetalingsblanketten med "Gave - gjelder i993-medlemskap". Dine venner vil da ftl invitasjon til
alle medlemsaxrangement og Sothona 2 ganger i iret!



LITE KAME
TORE aYEBLI

Avsender: @YY, Pb. 1s-Abelss, 1105 Oslo

Canon
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