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Leder:

Kiere medlem!

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 prioriteres enda hgyere enn medlemsbladet. Det sier ikke si lite.
I mellomtiden hiper vi at du
hyggerdeg med OstensjOomridet.

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

PrOv6.leggeturen utenom spaserveiene.Du har storemuligheterpi
h gl4re nyoppdagelseri omridet.
Har du bespkt det praktfulle omridet ved Oppsalterrassehus.
Ikke
alle er si heldige at de har en
rekke vernverdige planter rett
utenfor s1ued6ra.La oss hApeat
beboerneer seg sitt ansvarbevisst

Tenk globalt! Handle lokalt! Det nytter!
Finn

Aktiviteterhssten1996
Vi snsker alle vel mott til aktivitetenevare!
Tirsdag14.august:

Torsdag19.september:

Norsk ornitologisk forening
inviterer til fugletur rundt
vannet.
Startfra brua i sydendenkl. 1800.
Turleder: PauI Berger Hansen.

Medlemsmote - Skullerudstua
kt.1900.
Pdl Hermansenviser lysbilder og
kiserer om norsk natur. Han er en
av landets mest ettertraktetenaturfotografer. I 1993 vant han den
prestisjefylte konkurransen <Wildlife Photographerof the yean>.Der
er andregang han gjesteross.Storslitte fotografier med sikker komposisjoni hvert bilde pregerhans
visninger.Er du glad i et=lysbildekiseri med kvalitetsbilder av
ypperste klasse me au setteav
kvelden allerede.

Sondag1. september:
Historisk vandring rundt
Ostensjlvannet.
Fremm0tei kryssetUlsrudveien/
kl. 1300.
Ostensjoveien
Turleder:Finn.

Lardag14.september:
Botaniskvandring.Vi gjentar
suksessen.
Bli medJanWesenberg
og ler mer om plantelivetved
Fremmf,teved
Ostensj
Ovannet.
bruai sydenden
kl. 1300.

Visstedu at:
. det er observert163fuglearter
sidentellingenble gjennopptatti 1991
. deti perioden1950-1963ble
observert141fuglearter.
. deter observert7 nyefuglearter vedvannetsiden1991.

. det er observert 201 fuglearter
ved @stensjgv aniet gj ennom
:
tidene.
Visstedu at:
. det er pivist 153 plantearteri
Oppsalskrenten,flere av dem
sjeldne.

Torsdag14.november:
Medlemsmdte - Skullerudstua

kt.1900.
Denne kvelden er viet lokalmiljOet. SondreAker Historielags
Lise Henriksen tar oss med pi en
vandring til <Kulturlandskapene
lengsts6r i Aken. Allle som
kjenner Lise vet at hun er en
garanti for kvalitet.Hun har skrevet
en rekke artikler om kulturlandskap i virt neromrflde og hun har
bidratt med flotte fotografier til
flere b6ker - <<Tavare 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.

6"1 sl,pivist tre rgdliStemer
pi Bogerudmyra: Kjempestarr,
vasstelgog storandemat.
hele omridet rundt OstenijOvannet huser 442 plantearter.
strandlOker pivist ved Abildsg
gird.

MeldingertragVV
Feilved almanakk'
bestillingfor 1997
(Brevdua
Det visestil sistemedlemsutsending
nr. l januar 1996).Her skrevvi at almanakker
skullebestillespi baksidenav postgiroen.Imidlertid er dissebestillingeneumulig i fi tak i pfl
omleggingved avleeingav
grunnav Postbankens
giroer.Vi oppfordreralle til 5 bestillealmanakken for 1997pilnytt ved i ringe Odd Frode
Ulbrandt tlf. 22 26 94 29 eller Mari Holtan
tlf. 22 27 28 23. Dettegjelderogsi nye bestiller i A-5 format.
inger.Timekalenderen
t
Priser:
- 50 kr. (butikkprisca. 80 kr).
Timelcalender
(butikkpriser drpye40 kr').
20
kr.
Almanakk
Vir vanligepris er 30 kr.
Dettetilbudetgjelderbaretil medlemmerav
@W somforhfrndsbestiller artiklene'Begge
for private
artiklerer velegnettil julegave/gave
og
almanakker
og firmaer.Forhflndsbestilte
blir gratislevertpfl dgren.
timekalendere

HARdu flyttet ellerSKALdu flYtte?
Vi oppfordrervire medlemmertil i sende
ossmeldingom flytting slik at medlemsforkommer riktig og raskestmulig
sendelsene
frem til dere.Sothonavil ikke bli ettersendt
er gitt.
hvis ikke meldingom adresseendring

Medlemsverving
Vi har for tiden en omfattende medlemsverving. 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.

Kiere medlem!
Ta en titt pfl etikettenpi Sothonasomdu ni har i hinden.
Stflrdet et l-tall foran navnet
ditt betyr det at vi har registrert
din innbetalingfor 1996.
Men stir det en 0, betyr det at
vi ikke har registrertnoeninnbetalingfor 1996.Har du en 0 og vet du har betalt? Vi har nfl
ligg20 innbetalingsblanketter

BANK€N

GretheBrosstad,tlf.:22 27 51 80

ende der det totalt mangler navn i
<betalt av> rubrikken, og det er
heller ikke noen signatur i feltet
for <<underskriftved girering>.
Dessutenhar 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:

eller skriftlig pi adresse:
2,0686Oslo
Oppsalterrasse
si skal vi ffl ordeni saken!(Det
besteer om du har ditt bank/
somer belastet
postgirokontonr.
for hinden om du ringer,eller
oppgirnummeretnflr du skriver).
pA T.ONTIA.ND
TAKK FOR
HJELPEN!

l.F

-t
J
1

ro|*dgb
rtb-

ruA,5
rlt?ttrtr

I

aU
aglra6f

E
I

fnh:.

J

Bdr
AdirEfurc

08ftn3tg25

)

ffi Nf#?-M.wW
*gvrr\

\snvry-

{st[ffi6t- -wywz..
|).;B{V{FN'
(nFililtit\

MMI%
,Yf*I{/re

ffi.

wN
-2ffi

ljffiitfl\}r't
rt I

f

t

tg-\i

;

3ebjOrk

l

l

i

H

l

Lavlandsbjork

Or

Hassel

Mntereik

Sommereik

Rogn

Vi ser pAforskjelligetrar

OR
On Br.r,nnOr,nnn er slekt av
bjorkefamilien. Vekst i form av
trserog busker med sagtakkete
blad og stilkete vinterknopper med
to knoppskjell. Ved frgrnodningen
blir hunnrakleskjellenetreaktige,
og raklen ligner da en liten kongle.
Hannrakleneer lange og valseformet pi sammemite 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 sittendekongler og
spisseblad som er lodne pi undersiden. Grior trives best pi leirblandet, kalkrik muldjord. Meget rask
ungdomsvekst,stagnerertidlig.
Svnnron er et kravfullt lavlandstre
som pi Ostlandet gir opp til Mjgstraktene,men er ellers utbredt i
kyststr6kenemed nordlig grensei
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 harpiksvorter. Den har m@rkegr/nne
butte blad, som er enkelt sagtakket
og glatte pi oversiden og uten
andre hir pi undersidenenn smi
hflrduskeri nervevinklene. Hunnraklene er tydelige stilket.
Blomstringenskjer pfl bar kvist i
mars-april. De stilkete hunnraklene blir i lgpet av sommerenfaste

og konglelignende. Froet fallet
ikke ut av raklene fgr ut pi vinteren eller om viren. De sm6, rodbrune 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
smeltevannetom viren.
Svartoren stiller ganskestore
krav til jordsmonn og fuktighet.
Naturlig vokser den mest nar bekker og vann. Pfl stedersom av og
til oversvgmmes,vokser den ofte
pi <rotsokler>>.
Disse sokleneer
bir6tter som gir ut fra stammen
over jordsmonnet. Ofte fremkommer de i forbindelse med stubbeskudd etter felling. Svartoren skyter ikke rotskudd. Den blir under
gunstigeforhold etca.20 m hoyt
tre. Som ung danner stammenen
gjennomlgpendeakse.Pi eldre
trcr dannesen karbkteriitisk
hvelvet krone. sammensattav
krokete greiner. Barken pi eldre
tr&r er oppsprukket.
GnAonrn kjennes fra svartor pfl de
hirete flrsskuddog knopper, de
sittende hunnrakler, den glatte,
lyse gri bark og pi de eggformede
spisseog dobbelt sagtakketeblad,
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 gammel. Blomstringen foregir noen

uker tidligere enn hos svartor,pi
Vestlandetofte 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 barskogomridene vokser den mye langs
bekkefar og vann, men de egentlige skoger av or fins mest i gamle
hamnehagerog i barskogensutkanter. I motsetning til svartor formerer gr&orenseg 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 stederhvor det har vokst or,
er det derfor utmerkede plantefelter for nrringskrevende treslag.

Av Grethe Zahl
Aschehoug Forlag
har godkjent
bruk av tegninger
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Hydro TexacoRustad
193B
Ekebergvn.
1162Oslo
T t .f 2 2 7 42 6 8 8

TONYCHRISTENSEN
NYVASKEMASKIN
med og uten borster
Rustadgrenda
2, 0693Oslo
Ttt.2228 03 87
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Enebakkveien
139- 0680Oslo
T11.222947
36-Fax:22286399
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BOLERAPOTEK

WRIG1EYScondinovio,AS

Mandag-Fredag09.00-17.00
Lardag
09.00-13.00
Bolerlia4, 0691 Oslo,tlf.:2226 4495
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Mandag-Fredag09.00-17.00
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09.00-13.00
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Selskapsmat
Ttt..2267 64 90

OPPSALUR-OPTIKKVs
Otf.godkj.optikerN.O.F.Jan Gulbrandsen
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Seruicenter
Enebakkveien
139
0680Oslo
f f t . : 2 2 6 77 5 1 5

I

Manglerud
senter

q_4f,4ffi{19_-/

HaakonTvetersvei 94, 0686 Oslo
fff:22261197

@

ManglerudBlomster

I

T l f. : 2 22 8 0 5 0 3
Senter
Lambertseter

22 26 15 54

TA ENOPTISKSYNSPRoVE

BolerBrillesenter
& UrA/S
ViharnAfilmogfremkalling

O,ffi

BolerSenter- Tlf. 22 26 22 68

Veientilvelvare

TRIMHUSET

TRESKEVEIEN
31- MANGLERUD
0681oSLO- TEt. 2227 7570

Aerobic- Helsestudio
Solarium- Boblebad- Badstu

EEffiRA
Seruice@stensjo
Eell'.RA-rnat
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ManglerudSenter
Ttt.22 26 53 96

Livevn.70
Tlt.2226 33 35
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Vinter-og sommervelen
giennomOstmarka
nv RetonRFgttNeeo
to r@ysersom minner megetom
gravrgyser,men en kan heller ikke
utelukke mulighetene for rydningsroyser. Disse bOr i alle fall underfor Satsgkesav arkeolog.,S6r/Ost
ra tok veien ned en kneik mot Lille
Breisjg, som var navn pi denne
fjordarm. I bakken ned mot viken
fortsatte sor/ostoverforbi den
er
det solide oppmuringer som
liten
bakke,
en
med
fomevnte dam,
synesgodt, disse fortsetter ned i
her kom den gamle vei dessverre
vannet, da Bortervannet er oppinn i kantenpi en ny skogsbilvei
flere meter de senere6r.
demmet
s4rtra
bygde
kommune
Oslo
som
en tange f6r den
passerte
Veien
Rausjofor en del ir siden.
gikk over i MPystadfjorden.
Det mest skjemmendeer en fYlVannet og veien svingte rett pst, og
ling veltet ut av bulldozere,denne
like bortenfor plagsenFurubriten
bor kommunen dekke til med
kan
en enda se rester etter den
vegetasjon,si sirene i landskaPet
gamle veitras6en.
virker mindre skjemmende.
Omtrent ved Brattefoss gikk
Vinterveien bgyde igjen mer
over i den vanlige veivinterveien
mot
ned
fint
mot Ostog svinger
segnedover forbi
slynget
en
som
RausjOvannet.
Mollerstua mot Borter, og videre
Veien var ogsfl bare si vidt innOstoverbygda mot Enebakk kirke.
om det vannet, svingte igjen mot
En annen gren av vinterveien
renner
som
ut
mot
elva
nord/dst
<<tok
land>> svingte fraB4rter ned mot elva
ned i Bortervann. Veien
forbi Ekeberg gird og Slottsisen.
pi nordbreddenav Rausjo,man
Pi denne is like vest for girden
kan enda se rester etter oppmurdet et fint borganlegg(sannligger
men
den
inger ved dammenher.
nye Rausjoveien.harfart stygt med synligvis fra folkevandringstiden).
Fra dette anlegg som har anselige
det gamle anleggbt.Med litt omdimensjoner, hadde man fin utsikt
den
overflgen
fjeme
kunne
tanke
over bflde vinter- og rideveien som
dige steinenfra nyveien og fi fram
her ligger like under den bratte
igjen den gamle tras6en.Like nedisen. Jeg vil driste meg til i pistfl
enfor dammen i Rausjo stir det
at ogsi her er det n@yesammenpi
murte
brusolide
ennfl en bru
heng mellom ferdselsveierog
kar, over denne gikk vinterveien
borganlegget.
og fortsatte pfl sprsidenav elva
Fra Ekebergfortsattevinterveien
forbi tuftene etter Rausjo gird
bygda. En mi se ogsi
sgrover
forbi
(sorsiden)og ned pfl myra,
denne vei som en direkte fortsetfrvresaga,Mellomsaga og Nertelseav vir vinterveigiennom
saga.I dag er de gamlejordene
Ostmarkafra Oslo.
helt tilgrodd, men like vest for
Dette er sannsynligvisden enesDammen (nederstestuen)inn mot
Ijellveggen,synesdet oppmuring- te av alle de gamle vinterveiene
mot Oslo en nfl har mulighet til i
er etter den garnle vei. Fra tunet i
bevare.Tanken er da 6 ta veien i
rett
Dammen svingtevinterveien
bruk igjen for skilgpere. Det kan
Ostoveren tange i B@rtervannet,si
tilf6yes at ved en telefonhenvensorover isen til Nessretervika,forbi
delse til Foreninsen til Skiidrettens
tuftene av Nessater, her ligger det

ostsidefinner vi resterav en
I &senpA Ostensiovannets
gammelferdselsAresom gikk fra Oslo til Enebakk.
ReidarFsnnebafortellerher om registreringav veienog
om det arbeidethan har nedlagtfor at resteneav veien
skal blitatt vare PA.
Artikkelen fortsetter fra forrige nr

Det siste flr er det lagt en ny tras6e
for skilgypa pi nordsidenav bilveien.Det var ogsi her vinterveien
li, der skilPypasvingermot nord/
Ostopp en liten helling til Kjermosetjonn,finner en igien tydelig den
gamle veien.Den fikk ni retning
s4rl4stover tjonnet, og tok inn et
av disse karakteristiske giel i landskapet,enkelte stederakkurat bredt
nok for slede og hest, og fortsatte
sorlostovertil dammeni Mosjoen.
Etter i ha passertstien til Vangen svinger vinterveien mot nordOstog kommer ut i Mosjgen i en
fin vik, dessverrelike ved en av
disse hyttene som har grodd oPP
rundt dette vannet i de senere6r.
Pi vannet svinget man igjen mot
sgr. Bekken fra Mosjpen ned mot
Rausj0var uframkommelig,dessuten var det megettidlig bygd.dam
her (for &r 1800).Altsi mitte
vinterveien leggesved siden av
vannet og bekken.
Den gamle tras6envar i 1972 tllgrodd av tett skog, og en forsiktig
uthogging av tras6enble foreslitt.
Imidlertid, i midten av 1970-flrene
ble hele omrfldethelt snauhogget
av Oslo Skogvesen,og ved en
befaring som ble foretatt h6sten
1978,var det nestenikke mulig 6
finne igjen hverkensommer-eller
vinterveitras6en.
* * *
Veien tok inn mot venstre bredd
like ved siden av en annen hytte,

Kart over Plankeveien,
dvs. Vinterveien.

\""'

\fsrar,r*.
Fremmei l97l og 1972,
var det stor interessefor
detteprosjektet.
Det bgr vel ogsi her
nev-nes,at etter et omfattendeforarbeide, vedtok
Oslo Formannskap den 2O.
februar 1975at vinterveien
skulle istandsettesog skiltes. - Imidlertid s&tok det
dessverrealt for langtid fgr
vedtaketble satt i kraft.
F6rst etter mangepurringer
fra min side gjennom de
senereflr, ble endelig en del
av skiltene satt opp p6 ettervinteren 1979.Det er 6 hipe at
dette arbeidet blir fullfOrt dette ir.
Sidenjeg tok opp arbeidet med
bevaringav denneinteressanteveitras6en,er dessverreenkelte deler
av den gdelagt.Storste odeleggelsenskjeddeda Oslo kommune
regulerte opp Nord-Elviga og
bygget en vei langs vannetssondre
ende.Den gamle tras6enble da
helt utslettet.
I oktober 1970blejeg gjort
kjent med at Oslo kommune prosjekterteen ny skogsbilvei fra tidligere 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 odeleggermulighetenefor i fi til det pitenkte
kulturlandskap som eventuelt bgr
omrammedenneunike veien.
Vinteren 1978-79 ble det ogs6
ryddet en ny, bred hovedskilgype
n&rmestparallelt med vinterveien.
Dennegir pi vestsidenav SOrElviga, videre ligger dennepi sprbreddenav Eriksvann,og krysser
over vinterveien like s@rfor dette
vannet.Den nye tras6enfortsetter
sgroverpi gstsidenav vinterveien

gSTMARKA

SVqnn

,Or,*.,5*J

i retning mot Skjelbreiavann.Dette
inngrepet er i dirlig samsvarmed
Formannskapetsvedtak, og det
faller naturlig 6 sporreom Skogvesenethar fAtt de antikvariske
myndigheters godkjennelsetil fl

settearbeide,
t r:1r:
Vinterveien er ellers nestenintakt
helt fra Bogerud og videre gjennom hele Ostmarka helt til B4rter i
Enebakk herred vedAyeren Veien
er riktignok pefuq1ikader ved
skogsbilveier som eirf6rt fram til
Skjelbreia,og ogs6noe skadetved
Rausjg lengres6rgsti Marka. Ved
litt omtanke og forstielse for et
gammelt kulturlandskap,bg det
vrre mulig 6 fi tilbake det meste
av det opprinneligenaturmiljOet.
Det pitenkte byggeprosjektetfor
OslomarkaTrekkhundklubbved
Skjelbreia bar en ta opp til ny vurdering. - En kunne heller finne
fram til et annet omride for denne
virksomheten;narmere Bysatermosen.
Bhde Oglrden og Skjelbreia var
hvile- og stoppestederi den gamle
ferdselsveien.Begge stederer enda
de gamle tpmmerhuseneintakt.
Jeg vil foresli at Riksantikvaren
og Foreningentil norskeFortids-

minnesmerkersBe.varing foretar en
befaring til beggede to nevnte
steder,og eventuelt kommer med
forslag til restaureringog bevaring
av bide Qghrdenog Skjelbreia.
Skjelbreia kunne i framtiden
tjene som en selvbetjeningshytte
for skilgpere og fotturister som
ville gi den gamle vinterveienhelt
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: Plankeveien. Navnet er nok dekkendefor
den trafikk som foregikk langs
denneferdselsledeni det 17. og
18.irhundre.
Etter tradisjon jeg har samlet av
beboerei Ostmarka gjennom flere
ir, er det imidlertid ikke funnet
dennebetegnelsen,men bare:
vinteryeien eller ogsd somf4r
nevnt: Karl XII vei.
Pi det ovenfornevntekartet av
Oppsal IF har dessverrekarttegneren kommet i skadefor 6legge tras6en feil noen steder,som f. eks.ost
forAgitrden Den gamle vinterveien fulgte her Langevannsbekken,
svingteinn pi Langevann.svingte
sflmot nord/vestmot Kruggmyr.
Den 27. oktober 1970 fikk jeg
tilsendt et stensilertskrift fra Oslo

kommune, Skog- og Fl6tningsuesenet. Skriftet har som tittel: VIII:
Milsetting for Skogenesframtidige drift. Under avsnitt X, punkt
2, i nevnte skrift, heter det: <<Det
b6r leggesvekt pi bevaringav
historiske ferdselsflrersom f. eks.>>:
Ankerveien nevnesher 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 veitras6enjeg her
har nevnt, og det siste er ne at
kommunen vil fOre en ny skogsbilvei helt inn i tras6enved Elvflga.
- En kan heller ikke unnskylde
kommunensetater med i ha
handlet mot bedre vitbnde. (Konfe-

Artikkelen har stfltt i heftet:
<OppsalVel gjennom 75 ALr
1940-1979>>.
Den er giengitt etter tillatelse av
Reidar Fonnebo.
Fonnebo har bl. a. skrevet
boka <Langs Nordmansslepene
over Hardangerviddo> (Universitetsforlaget 1988). Han ble

rer de breverog beretningersomer
sendtOslokommunesi tidlig som
i 1962- samtogsi avisartikleri.
fra 1962til 1966).
Oslo-pressen
Man bpr hipe at videre6deleggelserav et gammeltkulturlandskap
kan forebygges.
t * *

Som en konklusjon viljeg si:
En bOnsnarestmulig kommefram
til en bevaringsplanfor i f@rste
rekkeden gamle vinterveiens trasd
gjennom hele Qstmarka, fraQstensjovanneti vest til Borter og Ekeberg i Enebakki Ost.-Alle konkrete rester etter veien, som veimurer, klopper osv. bgr snarest

fadt i 1920og er oppvokstved
porten til Hardangervidda- i
Uvdal - og har interessertseg
for de gamlespor og vegminner
giennomen menneskealder.Han
har vrert engasjerttil i registrere gamleferdselsirer i SorNorge,og har nedlagtet stort
arbeid for i ta vare pi vire
kulturrninner. Den Norske

mulig fotograferes. En bgr ffl
fremmet en fredning for hele landskapet rundt veien: sanfi Qgdrden
og Skjelbreia.
En liknende fredning bor ogsfl
gjores rundt de andre gamle ferdselsirene ut av Oslo.
Jeg vil her slutte meg helt til den
konklusjonen konservatorElisabeth Skjelsvik uttalte i sin beretning om veien langs Ostensjovannets Ostside(som er en del av
ovenfor beskrevnevei gjennom
er godt
@stmarka):<<Veitras6en
synlig i lengre strekningerog er
et verdifullt kulturminne i Osloomridet.>>

Tlrristforenings fortjenestemedalje er et synlig tegn pi
denne innsatsen| ved siden av
en rekke artikler og publikasjoner.
Artikkelen er fra 1979 og noe av
det Reidar Fonnebo advarermot,
er nok gjennomfgrt. (Redaksjonens merknad).

FolgendeartiklerfAs klaptfra foreningen:
Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Tilbud
Ord. pris
Almanakk
kr. 75,kr. 150,Medlemmer
Sothgna
kr. 100,Ikke-medlemmer kr. 200,Klistremerker
Tilbud: Fuglerapport 91192
Jorn Areklett Omre, Hgstflukt - Ostensjovannet Medlemsnil
T-skjorter: Medlemmer
Takket
Bildet har vunnet1. pris i fotokonkuffanse.
Ikke-medlemmer
vaeregunstigpris fra trykkeriethar vi fplgendetllbud:
Erik Damsgaard,Luftfoto av Ostensjovannet

Medlemmer
Ikke-medlemmer

Ord. pris
kr. 100,kr. 150.-

Tilbud
kr. 50,kr. 75,-

kr.
k
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

5,20,35,30,10,10,25,60,75,-

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

Sendpostgiro med bestilling og mottakers navn og adresse,og vi leverer pi doren innen en mined.
Foreningenspostgiro kontonummer er 0801.273.1826.
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vandringrundt
BOtanisk
Slstensjovannet
nv KnRrB. Fnrsuto

Sondag2. juni skinte solen pA oss 35 naturinteresserte
pA Oppsalkl. 13.
som var mott opp vedT-banestasjonen
Draytfem timer senerevar skattejaktenover,og ieg vil
tro at de fleste,som meg,talte seg rike og lykkeligeetter
turen. Da haddevi ogsd stiftet bekientskapmed nermere70 plantearter(ifolgemine flyktige notater),og f6tt
innblikki prosesseri naturengenereltog Ostensjoomridet spesielt.

Turlederen,biolog Jan Wesenberg,
pendlet naturlig og ubesvreret
mellom mikro og makro. <Vire>
tekniske inngrep, som graving av
kanaler og regulering av vannstand,l6ser noen problemer, men
endringenekan bl. a. gflut over
planter som er tilpasset flomperioder og mindre nreringsriktvann.
For eksempeler torvmose omtrent
forsvunnet fra omridet.
Varme vestskrentersom tidligere ble beitet, gir fine forhold for
varmekjare lauvtrar, og for urter
som trives i lysipent, tOrt terreng:
flere typer sildre,bergknapp og
mure, samtskrinneblom, bakketimian og perikum. Vi luktet og
smakte,si og hgrte, kjente pfl
behiring og studertebladtagging.
Perikumblader mi holdes opp mot
lyset, skal en se de Orsmi <<knappenfllshullene>>
som egentlig er
harpikskjertler. Prikkp erikum har

Visstedu at:
' et voksenttre pumperopp om
lag S0liter vannpr. dag
. trerne regulererfuktighetenog
renserluften
. et tre produserer
ca.370liter
surstoffpr. time.
. treetsrotstedvirkerregulerende
pi vannavlppet
somen svamp.

smalereblader og mindre tydelige
bladnerver ennfi rkantp erikum,
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 spennendeog mer
imponerendeer det at maigull
servererfraene sine i en skil. si de
blir spredd ved at regndrfipene
plasker nedi og <<skvetten>
dem
avsted.Miniatyrliv mangler jo
heller ikke romantikk: hver hunnblomst har to <kavalereo (eller
var det omvendt?) bide hos sldttestarr, fin gerstarr og tuestar r.
Makelost fint utformet er de
ihvertfall, i all sin beskjedenhet.
Ved en gammel hageavfallsplass, hvor en frodig koloni parkslirekne (fra OsrAsia) hadde fitt
fotfeste, fikk vi en improvisert

. et tre fordamperi underkantav
6liter vanni timen.
. jord, rgtterog smi levende
vesenerrenservannet.
. et tre filtrerer 7000kg st0vog
gift pr. ir.
. det tar'flere tiir far et tre er
<.fullvoksenb.
. et tre er beroligendefl sepi.

<<panflgyte>-duo
i anledning viren.
Rprene mitte vnre t@rre,var
konklusjonen.
Nfl fil,k jeg ogsi endelig rede pi
at de vitmarksvekstene med trekantet 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 Ostensjovannetsi
sterkt. Kalmusrot, trolig importert
av Hflkon Tveter, er den som stfir
seg best imot vannerosjonen,som
tydeligvis er sterk p6langsidene av
vannet. SvaiendetakrQr, og de
stivere dunkjevlene,som senerepi
iret ff,r sin karakteristiske morke
<sigarblomst>>,
s@kertil roligere
farvann. Av de mer eksklusive
artene vi sfl, kan nevnesmyrkongle
(en nrer slektning av fredslilje),
staseligehundetunger og en
gruppe fager, vill irl^s,sverdlilje.
En sarlig observantturdeltager,
Per Qygard, fant en dvergforglemmigei, en liten plante som ikke
tidligere er registrert ved Ostensj0vannet.
Vi takkerfor fem spennende,
opplevelsesrike og velgj Orende
timer i hyggelig selskap.Det var
en deilig dag ved Qstensjpvannet.

. et tre gir bolig til fugl,ersomer
hyggeligflha pi eiendommen.
. Derfor skaldu tenkedegsvert
grundig omf4r du feller et tre.
Det tar et noenfd minitter d
felle og kanskje70 drf4r du
har et tilsvarende.
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Finsefondet
for 1996pA@stensjogird
Tildelingav miljostipendet
nv Ton JncoaseNl

Finsefondet,oppretteti 1988,en uavhengigstiftelsebasertpA privategaver,
delerhvert Ar ut et stipendfor A stimulere
arbeidetfor vern av natur og miljo.
Tildelingenfant sted 21.5.96,
og den
heldigestipendiatvar dennegang Naturvernforbundet
i Buskerud.

OstensjovannetsVenner,sammen
med Norsk Ornitologisk Forening,
avd. Oslo og Akershus,mottok for
1995 stipendetpi kr. 100.000,-for
prosjektvadefugl- fl gjenskape
vitmarksomride for vaderenord
for Ostensjovann.
Som en av fjorirets vinnere,ble
Venner'soppdet OstensjOvannets
gave 6 vserevertskap ved 6rets
tildeling.
Takket vrre vir venn og trofaste
st@ttegjennom mange Ar,Anne
Margrethe Mgkleby ph @stensjb
Gird, kunne arrangementetgjennomforesunder helt ideelle forhold: Vi mottesi hennesvakre
hjem med rike tradisjonerog en

atmosfare som riktig stemtetil
hOytid.Et bedreegnetstedfor tildeling av en naturvernpriskan
vanskeligtenkes.
<Sikring av biologisk mangfold
og opplevelseskvaliteter
i jordbruketskulturlandskap"bragteNaturvernforbundeti Buskerudhelt til
toppsblant 30 sokerefra hele landet i kampenom 6retsmiljgstipend.
Fylkesmanneni Oslo og Akershus. Kire Willoch. overrakte
sjekkenpi kr. 100.000,-.
Ogsi representanter
for Finsefondet, Turistforeningen og @stensjOvannets
Vennervar naturligvis
til stede.
Vi fikk ogsi gledenav god og

lgdig kunstneriskunderholdning,
nemlig av sangerinnenLinnAndrea
Fuglseth med noen av sine vakre
(og sikkert megetkrevende)stev.
Forfatterinnnen Tove Nilsen
gledet ossmed opplesningfra sin
sistebok, <Skyskrapersommer>>
som har fitt en meget god omtale.
I begrunnelsenfor tildelingen av
miljOstipendetvektleggesutviklingen av metodikkenENG(LE)VAKT
for 6 registrereverdifulle eng- og
beiteomrider,og innsatsenfor fu gler
i kulturlandskapet.
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MittOstensjovann
nvTove Nusex

NAret romanmanusstopperopp, er det flere ting man
kan gjore,gA pA byen,bestillebilletttil et land hvor ingen
venterpA norskeromaner- eller enklerengA en tur langs
Ostensjovannet.

Si lengejeg kan huske har landskapetrundt dette vannet spilt en
rolle for meg. Fra skyskrapernepi
Boler dro vi i flokk og folge ned
forbi eterfabrikken - sikker pi at
hele fabrikkomridet med de skumle giftplakatene ville gi i lufta hvis
vi trampet hardt nok i bakken. Om
sommerenfanget vi rumpetroll
mellomsigarsivene- mine ble det
dessverrealdri til frosker.
Om vinteren svingte vi rundt og
rundt pi sk6yteisen,hver og en
langt inne i vdr egen skpyteprin-fgr vi stavrethjem
sessefantasi
med negfespretti skumringen.
- Blir du ikke lei av 6 tr&kke
rundt nede ved vannet? spgr tur-

gflere nied villmarkssug og forakt
for urbanestier.Nei, jeg blir ikke
lei, forjeg vet atjeg alltid kan
oppleve noe nytt ogsfl der. En
gang, i skriningen nedenfor Qstensjg gflrd, mgtte jeg en r@yskattsom
studertemeg like nysgjerrigsom
jeg studerteden. En annengang
fantjeg en skadetdue som ble skoeskepasientmed eget rom under
kjpkkenbenkenmin, pasientenble
kresenog fet f6r den flOy sin vei.
Og en tredje gang stottejeg pi
sekselgoksermed st6 kurs mot
Manglerud.
Den sistebet du ikke pi, nei.
Ikke jeg heller.Elgokserer oppskryttedyr som sjeldenviserseg
andre stederenn i avisenesagurkspalter.Men 6 vandrelangs et
vann dreier seg ogsi om fantasier,
ikke sant?Om hodebildenesom
dukker opp mens toppdykkere og
gjessglir forbi. Jeg har et yndjeg sier
lingsstedlangskanalene.
ikke nOyaktig hvba men den

lokalkjenteskjOnnerretningennir
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 /yenstikkeremed glinsendevinger
stille i lufta. Der bolger varm
brennesleluktog kjOlige streif av
mjodurt. Der gir det an i gli inn i
en slagstidslomme, slik at man
fornemmer noe av livet om utspilte
seg blant mennesk€nesom bodde
her fgr oss. Der kan man se for seg
Kri stianiaboernessommerflukter
til Bakkehavnog festlighetenepi
AbildsO g&rd, det er like fOr man
glir inn i ballsalen...

Videre nevnesgjennomfgringen
av slflttekurs,arbeidet med typeomrider og arbeidet med veiledning av den enkeltegrunneierpfl
girden.
I presseomtalenfra Finsefondet
heter det:
<<Finsefondet
/nsker med denne
tildelingen 6 honorere at stipendvinneren driver praktisk feltarbeid
pi Ryghsetrai Nedre Eiker og har
vist hvordan metodikk kan anvendes for 6 registrere verdifulle engog beiteomrider. Med dette har de
ogsi synliggjort et av Sgr-Norges
mest interessanteengomrider.>>

Prisvinnerenopplyserdessuten:
<Tildelingenav stipendetgir
Naturvernforbundeti Buskerud
(NiB) mulighet til 6 viderefgreflere
sider av arbeidetrettet mot jordbrukets kulturlandskap. Pengene
skal anvendesi arbeideti 1996 og
1997, ogkr. 50.000,- er gremerket
til videreutviklingav ENG(LE)VAKT. en metodeforenkelt ibedgmmebiologisk verdifullt kulturlandskap.
Sentralt i metodikken er, i tillegg
til karplanter,i finne andre verdifulle indikatorarterblant lav, mose,
sopp,pattedyr og fugler. Sommer-

en 1996planleggesdet samlingeri
bl.a. Flesbergkommune,derfagfolk med ulik bakgrunn trekkes inn.
Videre biologiske registreringer
pi Ryghsetra tilgodeses med kr.
15.000,-,mens det skal settesav
kr. 35.000,-til utvikling av metoder for i overvike fugler i kulturlandskapet.Her vil Assida i @vre
Eiker vere feltomr&de, og arbeidet
vil skje i samarbeidmed NOF
Ovre Eiker.o

Sfl peserselvfglgelig en jogger
forbi.
Da er det bare 6 komme seg
hjem igjen.
Hvor romanmanusetav en eller
annengrunn gir videre.
Vi anbefaler ToveNilsens sis/e
roman: <Slcyskrap ersommer )>.
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Ostensiogirds historie
nv FrruNA. Gur-ennNDSEN

Tidligerehar vi hsrt om steinalderfunnved Ostensio
Audun Austansiorog Kronen
gird, ribbungehovdingen
som overtokjordeiendommeneetter kirken.Den kiente
fra Solsr avsluttetsitt 70'Arigeeie av
Colbjornsenstekten
da Anna Colbiornsdattersolgtetil
@stensjogArdene
HaagenJensssn i 1730.JargenYouhgeide Ssndre
Ostensjofra 1811-37,og Lars Haagensensslekt eide
Nordre.HalvorH.TveterkjopteSsndreOstensioav
Youngsetterkommerei 1838.t 1868fikk han ogsAklapl
NordreOstensjoav konsulThomasJ. Heftye.OstensjogArdenevar igjen samletpA to hender.

Epoken under Haakon Tveter
Haakon Tveter ble fodt 2. januar
1844 ph Sondre Ostensjo - foreldrene Halvor og Nikoline Tveters
gird. Han kom til 6,f4re farens
jordbukstradisjoner videre pi en
meget respektfull mflte. Odelsgutten Haakon ble fra forste stund
oppdratt og utdannet med tanke pA
at han skulle bli jordbruker. Halvor
passetpi fl ha ham med seg i daglig virke. Slik fikk Haakon en
glimrende opplrering. I irene
1860-63 fikk han praksis hjemme
pi girden. Parallelt leste han engelsk og bokholderi og tok undervisning i hagebruk.I irene 1863 til
65 var han studentpi Landbrukshgyskolenpi As. Der tok han
<<Examen
med Udmerkelse>.
Kunnskapenedelte han med
elevenefra Vinterlandbruksskolen.
De var i praksispi OstensjO.I tillegg holdt han pi med landmiling.
I 1867ble Haakonansattsom forHovedvalterav LadegaardsPens
gaard (By gdOyKongsgird). Der
frkk hanbruk for kunnskapenesine,
og handrev Kongsgirdenfremtil et
monsterbruk.Han fikk rikelige mulighetertil ipraktisere sinejordbruks-kunnskaper.Gjennomutenlandsreiserbesoktehan en rekkeutstillinger og mgnsterbruk.Han deltok ogsi pi utalligej ordbruksmpter.
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HaakonTveter
Den 16. juli 1872 giftet han seg
med sin Agnes,fpdt Rotnes.
Han var derfor vel forberedt da
han den 19.juni 1875kjopte
@stensjOgirdene,Nordre Langerud ta i mot landbrukselever:blant
og forpaktningen av Bogerudmyra
dem statr&dJoh. E. Mellbye.
av foreldrene sine. Kjopesummen
var 20 000 spesiedaler.De gamle
Tveters gjoremll utenom
gArdsdriften
flyttet inn i det nyrestaurerte
Haakon Tveter var en naturbegavviningshuset pi Nordigfrrden.
else nir det gjelder administrasjon
Den 10. septembersamme ir
og organisering.Han fikk anledinn
Halvor.
Nikoline
sovnet
dode
ning til i utfolde sine talenter i et
den 13.oktober1883.
langt virke i kommunalpolitisk
Bare 17 dager etter at Halvor
tjeneste.Vi lar avisenAkersposten
dode, fikk @stensjbgird et forberettefor oss:
nemt besok. Henhbs M'ajestet
<Vedsidste valg i Akers spareDronning Sophie,kronprins
bank gik SekretrerHaakon Tvete\,
Gustaf og tre prinsesserav
somfqr rneddelt, ud av Bankens
Waldock hadde tatt veien opp fra
Direktion, efter at have veret dens
Christianiafor i avleggeen visit
medlem uaJbrudt i 28 Aar Endnu
pA girden. De kongeligemed stort
staar han derimod midt oppe i det
fOlge tilbrakte flere formiddagskommunale Virke, men det var dog
timer pi Asl'r:nsi4.
Det var litt av en storgird som
fprst efter sterke og indtrengende
trettiiringen overtok. Halvor hadde Opfordringe4 Hr Tveterfor vel et
utvidet bruket fra 300 til700 mark. Aar siden endnu en gang paatog
sig det byrdefulde Hverv som
I noen 6r forpaktet Haakon i tilmedlem af Formanskabetog Vicelegg Abildsg gird. Fra 1901 var
ordfPrer.I Anledning afhans Fraogsi deler av Ulsrud gflrd (g. nr.
treden fra BankensDirektion vil vi
145 b. nr. 2) i hanseie.
nedenfor gi en Oversigt over en
Den unge mannen la mange av
virksomhed, som h0rer til de mest
sine krefter inn pfl at Ostensjo
omfattende i Aker Kommunes
skulle drives som et modeme
H
istorie. >.... (Akersposten, lgrdag
m6nsterbruk. Oppgavenevar
10. mars 1906)
mange. Han fortsatte ogsi med 6

Tvetersdyktighet og arbeidsevne ble ogsi benyttet i det offentlige 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 Sogneselskab.Her satt fram til 1882. I de
elleve siste f,renevar han enten
formann eller viseformann. Rett
fraAker Sogneselskabgikk veien
til Direksjonen i selskapetfor
Norges Vel der han var medlem i
1882til 84. I 1884ble han ansatt
som sekretar i Norges Vel, en
stilling han haddei rundt 14 Fr.l
1892gjennomgikk selskapeten
betydelig omlegging under ledelse
av Tveter. I perioden han var ansatt
i her, var han ogsi redaktpr av
selskapetstidsskrift. Fra 1882 og
sekstenflr fremover redigerte han
MorgenbaldetsLandbrugstidende.
Han ble utnevnt som medlem av
den kongelige kommisjon
angiende naborettsforhold i 82.
Han representerteAkershus
fylke pi Stortingetfra 1889-91 og
var statsrevisori 1891-92.
Tveter har innehatt bortimot alt
av kommunale tillitsverv. Vi nevner skolekommisjonen 1875-94,
medlem av kommunestvret i en

AgnesTveter
3O-arsperiodefra 1877 sammenhengende!
Han var kommunens ordforer fra
1881 til 89 og varaordf4rerfra
1905til 1907.
Den27. februar 1878 ble det
nedsatten komit6 om deling av
Akers herred. Innstillingen var klar
25. oktober 1879 ogTveter var en
selvskrevendeltaker.Videre var
han medlem av skattelovskomit6en
av 1880,veikomit6eri 1877,80 og
83. De behandletspgrsmilet om
naturalarbeidetsavlgsning.
Aker kommune kjopte skogene
omkring N6klevann i 1897.Tveter

var formann i styret for disse
skogene,medlem av @streAkers
kirketilsyn og styret for menigheteneslpnningsfond.
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 <Ligningskommisionen>>.Hvordan var han si som
politiker? Vi lar <Akersposten>>
overta igien:
<Hr. Tveters kommunale Virksomhed har strukket seg over et
saalangt Tidsrum, at han har faaet
se Kommunens Udvikling ske med
en rivende Hurtighed fra en
forholdsvis enkel Landkommune
til en af HovedstadenNarhed
sterkt paavirket Kommune med et
stort administrativt Apparat.
Ordfgrerstillingen er under alle
Omstendigheder byrdefull og har
altid varet det; men Tveters Ordf4rerlrid har faldt i en Tid, da Formandskabetshele Kontorpersonale
var en Sekretar (Thv. Kjelsen),
som anvendteen del av sin Tid i
Kommunens Tjeneste.Hvilket
forggetArbeide der under disse
Omstrendighedermaatte falde paa
Ordfgreren personlig, behgver ikke
at paapeges.

Qstensjt gdrd ca. 1880.Legg merke til at stabburetpd Nordre Ostensjpstdr nermere vannet enn i dag.

Den forste tekniskeFunktionreri
Aker var Ingeni6r Bay, der ansattesfra 1884 med 14 mod 14
Stemmer,i det Ordforerens (Tveters) Stemmegiorde Udslaget.Den
Letsindighetat ansette en Ingenidr
i kommunen vakte dengang stor
Forbitrelseog gav Anledning til en
voldsomAgitation mod Tveter.
Sagenvar, at Tveter havde fuldt
aabentQie for de Krav, som
KommunensvoksendeUdvikling
reiste;men da NitiaarenesFlothedsraserigik fra Kristiania ud i
Aker og smittededet kommunale
Styre ogsaaher, viste det seg , at
Tveter ogsaavar det kolde, klare
Hoved, som ikke lod segrive med
av Jobbefeberen.Hanrhavdelevet
lange nok til at se disseperiodisk
Bglgeslagi den
tilbagevendende
OkonomiskeUdvikling, og han saa
N6dvendighedenaf 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
Oprettelseaf den kommunale
Han var mod IndPensionskasse.
fgrelsenaf Byggereglerne.Under
disseAfgjOrelser staarTveter ofte
omtrent alene,og hansModstand
med alt dette var saagodtsomuden
Virkning. Men senereTiders sprgelige Erfaringer har allerede givet
ham Ret i meget. Nu gaar Bestrebelserneud paa at indskrrenke

Kilder:
Saroppgave fra ukjent lererstudent.(Kan noen hjelpe oss
med studentensnavn?) Oppgaven
har folgendekilder:
Boker:
Edvard Bull: Akers historie.
Kristiania1917.
Henning Sollied: Akersgdrder
Oslo 1947.
Arno Berg: Den gamle byghingskultureni Aker Oslo 1955.
Wilhelm Larsen:Norske stam'
tavler L Kristiania 1868
No rsk bio g raJisk leksikon.
Kristiania1923.
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Jobbetidensfl otte Foranstaltninger, for hvilke Skatydernenu maa
svide.Men det er ingen let Sag..
Tveter har under alt dette dog
ikke godt tret; hansArbeidsevne
og Virkelyst synesuopslidelig.
llan er ikke af de smidige Naturer,
som f6ier sig elastiskefter de
vekslendeStrgmningerog Stemninger.Tvertom har hele hans
Livsvirke vreret baaret af et bestemt,*udpregetindividuelt Syn
paa det offentlige Livs ledende
Principer,og der kan neppepeges
paa et enesteExempel,hvor han
har bpiet eller firet paa sin Overbevisning under OpinionensTryk.
En saadanMand vil uvaegerlig
komme til at staai mangenDYst,
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 staarTveter ogsaai
dette Lys, og det er et uudsletteligt
Bevis for hansstoredykgtighedog
personlige
for den ubegrrensede
Tillid han nyder,at han tiltrods
herfor altid har vaerettrukket frem
af sine Sambygdingerved alle
Valg. Han staar i vort kommunale
Liv tilbage fra en Tid, der udmerkede sig mere ved sterke
Karakterer og udpraegedePersonTid,
ligheder end den naerrerende
en staut og kraftig Skikkelse som
virker sterkt kontiasterendemod

Tidsskrifter o.l.:
St. Hallvard nr. 36: VaterlandskongenOslo 1958.
Haakon Tveter: Et hundrede
aarsminde. Optegnelserfor
familien. Kristiania 1907.
Utrykt:
S. A. Sorensen'.
Om Gaarden
0stensjP og Pladsen Bogerud i
Aker
Div. skrifter fra Riksantikvaren og
Bvantikvareni Oslo.

de mange smidige og opportunistiske yngre Meendsom vor Tids
parlamentariskeog kommunale
Liv gjennemgaaendehar kaldt Paa
Skuepladsen,en Iakttagelse,der
gjrelder Aker saavelsomkanske de
fleste andre Valgkredsei vort Land.
Tveter er Indehaver af Kongens
Landbrugsmedaljefra 1876.Han
blev Vasaridderi 1886 og Olafsridder i 1904>.
t< *< {<

gird gikk livet sin
Pi @stensjO
gang. Haakonskone,Agnes,
skjenketham seksd6tre, Borghild,
Haldis, Agnes, Dagny,Valborg og
Aagot. Agnes hadde antagelig et
sterkt sosialtsinnelag.Ved kongelig resolusjonble hun oppnevnt
som medlem av kontrollkommisjonenfor Dr. Dedichenssinnsykeasyl for et tidsrom av 6 ir fra
l . j a n u a r 1 9 0 9 .. I perioderble storedeler 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. fodselsdagdode Haakon
Tveter pi Ostensjggflrd.
Et langt, rikt og arbeidssomtliv
var slutt. En <hovding>>var borte.
I nestenummer tar vi for oss
periodenfra 1930 og frem til i dag.

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
Akerspostennr. 11, l4rdag
10. mars 1906.

Fortidsminneforeningen
i Osloog Akershus
Vi presentererFortidsminneforeningen
som er
med i Stiftelsen@stensjovannetskulturfond.

Fortidsminneforeningen,stiftet i
1844 og verdenseldste,kulturminneorganisasjon,
er en landsomfattende,ideell og frivillig organisasjon, med ca 8.000 medlemmer,
fordelt pi 21 avdelinger,hvorav vi,
Oslo/Akershusavdelingen, er den
storstemed ca 2.600 medlemmer.
Foreningeneier 40 eiendommer,
deriblant 15 middelalderbygninger.
Vir avdelingforvalter VOienvolden gflrdpi Sagene.Foreningens
hovedmil er: <d.arbeidefor
bevaring av verneverdigekulturminner i sitt distrikt, samt d skape
allmennforstdelse for verdien av
disse>.Som selvstendigog frivillig organisasjonkan vi pi uhildet
grunnlaguttale ossi kulturminnevernsaker,vere <<vaktbikkje>og gi
serigsinformasjontil politikerne i
vernesaker.Det utfpres en betydelig frivillig og ulpnnetinnsatsav
styre-og utvalgsmedlemmene.
Styrelederer Kristen Grieg
Bjerke.

Vdr forening arbeider for
- Informasjonog opplysningsvirksomhet i forbindelse med vern
av kulturminner og kulturmiljoer/
landskap
Virt medlemsblad,FREMTID
FOR FORTIDEN, kommer ut 4
gangerpr ir .Det inneholderforuten medlemsnytt,artikler om
aktuelle kulturvernsaker i Akershus og Oslo. Sammenmed Grorud
historielag ga vi fior ut Vandring

pd Grorud, en kulturhistorisk
guidebokfor Groruddalen.Foreningen har utfprt en rekke registreringer, bl. a. interignegistreringeri
Oslo og hageregistreringer
i9
Akershuskommuner.En registrering av alle 210 ikkefredete hus (for
1930) i Kvadratureni Oslo, Kristiania i Sentruru,er under utgivelse.
Foreningenvil i 6r introdusere
en egenKulturvernpris eller -ris,
som skal utdelesfor godt eller
dirlig kulturminnevern.

- Fagpolitisk pdvirkning i
kulturvernsaker
Oslo og Akershusavdelinghar
utarbeidetmangebevaringsplaner
for flere omrAderb6de i Oslo og i
Akershus.Foreningenforetar
befaringer,skriver uttalelseri
reguleringssaker
og deltar aktivt i
aksjonerfor bevaringav kulturminner og kulturlandskap.Vi er
hgringsinstansfor plansakeri Oslo
kommune.

- M edl emsaktiv it eter inkludert
aktivitetene pd vdr eiendom
VBienvoldenpd Sagene
I flr blir det medlemsturtil
Qyeren og fellestur med Buskerud
avd. i Pilgrimsleden.Til hpsten
skal vi holdeet kulturminnevernseminarog et kurs i byggeskikk.
Kulturminnedagenstema i flr er
Troenshus og dBdenshage4 ogvi
planleggeren vandringogleller
foredragden 15. september.1996
er ogsi et planleggingsir for
KulturminnedretI997. hvor vi
arbeider med et prgsjekt om
bading og friluftskultur, SOL,
SOMMER, VANN
VBienvoldengdrd, et fredet
g6rdsanleggpi Sagene,som er en

testamentariskgavetil Foreningen,
vil ha sommeraktiviteterhver
spndagfra juni til og med Kulturminnedagen.Det blir utstillinger,
konserter,bruktmarked, kaf6 og
omvisninger.

- Admin istrasjon/6konomi
Sekretariatet,(1,5 stilling)deler
kontorlokalermed Fortidsminneforeningenshovedadministrasjon
i
den fredete Magistratgirden i
Dronningensgt.11.

Finansiering:
Medlemskontingentfra private,
firmaer og kommuner i Akershus,
bidrag fra Oslo kommuneog
Akershusfylkeskommune.Admini strasjonsbidrag fra Vpienvolden
og noe inntekter av salg fra egne
publikasjoner.
Medlemskapi foreningenkoster
250 kr pr 6r. Dette gir gratis adgang til alle foreningenseiendommer, reduksjon pA alle foreningens
produkter og tilbud om turer og
arrangement.Man fir Foreningens
irbok, 4 nr av FORTIDSVERN og
4nr av FREMTID FOR FORTIDEN. Vi onsker alle kulturverninteressertevelkommen i vir
forening, ring:

224t r078 t22422732
og meld deg inn!

Oslo, l}.april 1996
Anne-Berit B reisj6berget
daglig leder

iiffi

iffi

Fratid til annen
dukkerdet opp
nye markabaker.
lnteressenhos
en gammel ,
Ostmarktraver
er stor. Dukker
det opp nye,
inspiserende
innfallsvinkler?
Markaboka
er skrevet av
BjarneJensen
med fotgrafier
av Jarn Areklett
Omre og BArd
Lsken.

nv FtmtrtA. GULannNDSEN

Bjarne Jensenerjournalist i
Aftenposten. Slekta hans Pfl
farssidenhar bodd pi Sandungskalven i Normarka i fem generasjoner.Forfatteren har bl. a. derfor
inngflendekjennskap til markakulturen. Tidligere boker er
<<Stuene
i marko> og <Skogsfolk
og revestreker>>.
Bdrd Uken er naturfotograf,
spesieltglad i norske landskap.
Han har ogsi vrrt en hYPPiggjest
ved @stensjovannetog presenterte
forEn tid tilbake en rekke bilder
herfra i OBOS-bladet. Tidligere
med tekster
boker er <<Oslomarko>
av Lars SaabyeChristensenog
<<Norgeskalendep1996.
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JOrnAreklett Omre er vel kjent
for de fleste @Y'V ere.Han har tatt
forsidebide pi fird <Sothgnebladen (inkl. dettenummer) og bl. a.
-Hgstforeningensnye <<posteD
trekk. Natur- og landskapsfotograf
med hovedvektpfl skog og fiell.
Han hardeltattpi en rekke utstillinger i ut- og innland. Bildene hans
har vert representerti en rekke
norske og utenlandsketidsskrifter.
Allerede for man ipner boka fornemmer man at dette er et kvalitetsverk.Likesi gienkjennerman
vflrt narmiljp pi omslaget. Sprakende bil, sno, en deilig rast og i
bakgunnenLutvann og Groruddalen. Samme med et oversiktsbilde av Npklevann. Knallgode
bilder. Her er det bare fl komme
segmellom perrnene.

Allerede pi motsatt side av tittelen 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 anmelderenkonsentrerer
seg om Ostmarka. Forfatteren
greier raskt fl inspirere til turer.
Kortfattet og greit f&r vi forklart
bakgrunnen for at Sarabriten ble
Oslomarkas fOrsteserveringssted
og om alle de celebre gjester
konsul Thomas J. Heftye inviterte
hit. Et bilde fra Hauktjernkl4ftene
vekker interessefor igjen i ta seg
innover til barndommensrike.
Si barer det innover til Ram-

Arvingenesside
nv Frr'rN
A. Gur-ennNDSEN

Toppdykker
Toppdykkerentilhprer lappedykkerfamilien. Den er familiens
stprstefugl pi stgrrelsemed en
stokkand. I praktdrakt (sr:mmerdrakt) har den en svart, todelt fjrertopp pi issen.Typisk for fuglen er
det svarte og rodbrune kinnskjegget. Under flukten kan du se to
hvite felter pi hver side.Fgtteneer
omtrent som hos de andre lappedykkerne med store hudfolder som
g&r ut fra hver enkelt ti: Fuglen
hekker gjerne i hettemikekolonier.

*

Gluttsnipe

Gluttsnipaer i slekt med rodstilk,
gr/nnstilk og skogsnipe.Den er
den st@rste
av dissefuglene.Den
er noksi lys, har storesvarte
lengdestriperpi ryggen.Beina er
grpnnaktige.Lokketonener et
karakteristisk,ensartettju, tju, tju.
(Kan minne om plystring). Ruger i
hoyereliggendebarskogog i
bjgrkeregionen.Seeshvert
ir ved @stensjgvannet i
:=**----'ir=
trekk:-tiden pi
varen.
--- -:.
i,'
/,;r

Gluttsnipe

Toppdykker

Den nyter da fordeler av hettemikas beskyttelse.Den holder til i
naringsrike vann der den har reir i
sivvegetasjonen.Den legger 34
eBB.Fpdenbestir av fisk, vanninsekterog krepsdyr.

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

";--""- -
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befinner seg i dag i magasineti
Universitetets oldsakssamling.Fire
av Pkseneer funnet pijordene ved
Abildso gird. De andre er funnet
lengreunna vannet.Dersom
skolen du gir pi har et hefte som
heter <Oslodalen>>,
kan du se et
kart over de stedener dkseneer
funnet.
I <Sothono nr. 6 kan du leseen
del om disseOksene.Det er mye
som tyder pi at det har vart en
steinalderboplassved Qstensj4vannet, men det finnes ingen sikre
bevis pi det.
Rundt @stensjavanneter det
ogsi flere gravhauger.Pi toppen
av Thllbergisen kan du se flere.
En av haugeneer merket.

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

stadslottet.Nytt naturreservat?Les
og bli inspirert til en tur. Pi vei
vestoverigjen legges runden innom Losby. Her som ved @stensjovann sliter man med vern hvilket kulturfattig land vi er!
Treklgveret Jensen,JOm og
L6ken tar oss med i padlernes
paradis i Ostmarka - fra Mgnevann til Bortevann. Til slutt i
Ostmarka stir Svartoren for tur dennemerkverdige tarmen av en
innsjo som Oservillig til sine
gjester med opplevelser.Har du
ikke vrert der? Vi vet hvor du
finner motivasion.

Med det samme vi er ved
Bysetermosenlegger forfatteren
turen raskt bortom @stmarka
naturreservati Rausj0omridet ved
B6rtervann.Elg og dype skoger.
Urort natur.
Forpvrig girboka en kortversjon
av kampen for i fi vemet KatnosaSpilen omridet i Nordmarka. Her
kan du oppleveuber@rturskog.
Boka gir deg en duft av granbar,
markas kulturlandskap og natur
inn i stua. Bjarne Jensenskriver
med lett penn, og du blir inspirert
til fl finne nye stier. Nyt naturbildene som fanser inn de stem-

ninger du bare finner i naturen,tatt
av to av landets mest kresne og
kvalitetsbevisstenaturfotografer.
Fotografer som gjerne sitter i
timesvis og venter pi det rette
lyset. Kj@pboka - kos deg med
den, og la den drive deg pi nye
stier i marka iret rundt.
Den ideellle gavebok til friluftsinteresserte.

Ekorn

Tsjkk,tsjkk" kommer
det fra tretoppen,og
snart piler et grAbrunt
lyn fra den ene kvisten
til den andre,det ser
nestenut til at lynet
har vinger.Men det er
vArfirbenteyndling,det
lille ekornetsom boltrer
seg sA eleganti luften.
Og like rask er den pA
bakken,ja, det sies at
den tilogmedbehersker
balian den blA,med halen
som seil ...
--'-:zt--
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nv YrucveKvescx
Yggdrasil het verdenstreeti 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

spretneskapningenpilte fram og
tilbake skjellsord og reprimander,
for det var kampen mellom det
onde og det"godei verden som sto
pi. Slik sett var Ratatosken liten,
men likevel betydnigsfullfredsmegler i det storemaktspillet.
Hvis vi ikke er litt slemmeog
kaller den en forbasket intrigemaker som f6r fram og tilbake og sidde splid med sladderog 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 sikrestebudtjenesten man kunne tenke seg nir det ni
engang var i et tre det hele foregikk. Telenor var jo ikke mye i
skryte av dengang.
Ekornet er intet unntak nir det
gjelder skummel symbolsk betydning i vir folketro. Riktignok var

ekornet altfor sjarmerendetil at det
ble overlessetmed negativ omtale.
Det er til og med forbundet med
lykke i mote et av dem pfl sin vei.
Fikk man som ugift tak i ekorntenner, kunne de leggesunder puta
nir man gikk og la seg for natten.
Dermed ville det avsloreshvem
som skulle bli den kommende
ektemake.Alt etter hvilke forventninger man har kan det jo diskuteres hvorvidt det like gjerne burde
forblitt en hemmelighet...
Dessutenkunne ekornkjott
kurere dirlig matlyst og tannverk.
Et barn som var lei til fl skjare
tenner,ble kvitt uvanen hvis man
gned litt ekornhjerneinn i gummene. Stakkarsbarn - de mitte
ikke bare lide seg gjennom dynger
av fisk og grOnnsaker,men ogsfl
sjokkbehandlesmaksorganene
med ekornhjerne!
Led man av svimmelhet, var
ekornhjeme ogsAet utmerket
middel for det. Det var kanskje
ikke si unaturlig i og med ekornets
fenomenalebalanseevne.
Dessuten
god
man
hukommelse.
fikk
si
Men sk6r i gledener det jo alltid. 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 forestiende. Var det mye ekorn et ir,
skulle det bli krig. Og faktum er at
det var svert mye ekorn i bide
I9l4 og1939.
Interessanteer eldre beretninger
om ekom som seilerpi vannet
med halen som seil. Dette skriver
den svenskebiskopenOlaus
Magnus pi midten av 15O0-tallet.
50 ir senerebeskrev presten Peder
ClaussonFriis om samme fenomen: <<Dette
dyr kan merkelig vel
svgmme enda det har en lang og
loddenrumpe, thi han setter
stumpeni vreret og sv/mmer over
vannet som er en fjerdedel av en
mil langt, og de svgmmergjerne i
flokker og mange tilsammen. Dersom de kommer til en bit eller et
skip pi fjorden, dal4per de stundom 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 svgmmer til land.>>
I Sverige var de smi dyrene
undersittene til havfruen. Hvert
syvendeflr synteshun 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 ekornetsrette element. Det er i skogen det stortrives
entendet-erbarskogeller l6vskog.
De skarpeklprne gir godt feste i
tr&rne, og den storehalengir
ekstragod balanse.Som oss menneskersoverdet om nattenog er i
full viggr om dagen.Opp og ned i
tr&rne,ut til de ytterstegrenspissene og av og til et luftig svev til
nabotreet.Blir det forstyrret eller
fpler segusikker, kommer det en
masseskvaldrendelyder som til
forveksling ligner kjefting og
smelling.Et viktig signal til sine
brpdre og spstrei nerheten om 6
vare p& vakt. Og de skal passe
seg, for bide mflr og hgnsehauker
pi konstant utkikk etter de smi
lekkerbisknene.
Men ekornet har skarpesanser
og er rask i vendingen, og redder
seg ofte unna.
Hovedfgden til ekornet er granog furufro. Ofte kan man iaktta det
pi en stubbeder det sitter pfl bakbeina 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 tilbringer sin tid. Om sommerenvelger
den i variere kosten betydelig, og
da er hverken egg eller fuglunger
sikre. HasselnotterApnerdet pi en
srrskilt mflte ved i holde ngttai
forbeina mens det med underkjeven gnager hull i den. Med fortennenebryter det si skalletopp.
Ekornet er heller ikke ukjent med
hlagre sopp til trange tider.
Ekornbestandenvarierer med
tilgangen phfra fra bartrer. Et
typisk kongleir er gjerneogsi
ekornir.
Tidligere var ekornet et betyde-

lig jaktvilt, og Norge haddeen stor
eksport av skinn eller griverk som
det kalles. I 1935ble over en halv
million skinn til en betydeligverdi
fort ut av landet. Med andre ord
var det en av de viktigste jaktbare
viltartenei 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 vintersesongen,er ekornetngdt til a
hamstre mat. Virt ekorn gir jo
ikke i dvale slik som piggsvin eller
flaggermus. Fr6 ogn4tter blir samlet pi forskjellige steder,bl.a. nede
i jorda. Luktesansener 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
luktesansenog 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 lagret en n6tt nedi gulvteppet like ved
et stolbein. En uke seinerekom det
tilbake og plukket opp notta igjen!
Virt eget ekorn er pi ingen mite
det enesteav sitt slag her i verden.
Det finnes hele 251 arter i ekornfamilien ! Det kan vrere smi
dvergekorn med en kroppslengde
pA 8-10 cm eller storemurmeldyr
som lever pi bakken. Det finnes
ogsi ekorn med hudfolder som kan
brettesut slik at det kan seile i
Iufta over store avstander.De
stprsteflyveekornene kan sveve
opptil hundre m'eter!Og halen
brukes som ror!
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av allefuglearter
Gjennomgang
i 1995
observertved Ostensiovannet
Av Kr.rurEte
holdt til i vannet i 1995,

Denne 7 hybrider
Aret 1995var et godt fugleArfor Ostensiovannet.
og 5 av disse var her fortsatt 31.t2perleni Oslo kunnefremvisehayeantallfor mangearter'
Branta leucoPsis
og noen sjeldnegiester som dverglluesnapperog skiegg- Hvitkinngis
i
var
regelmessig
Hvitkinngisa
meis var ogsAinnom. Invasionsartdrsom nsttekrAke,
Den2l.9
hgst.
og
vannetsommer
sidensvans,konglebitog grAsisikble det sett mye av
ble 127 ind. tellt. Disse tilhorer
dennehssten.Mangepersonerer involverti de ukentlige bestandensom hekker i Oslofjortellingeneav fugl rundt Ostensiovannetsom Ostensio'
den og har ikke noe med bestandOslo
avd.
Forening
Ornitologisk
en pi Svalbard h gtr4re.
vannetsVennerog Norsk
og AkershusstAqbak. Dissepersonenefortienerhonnsr Gravand
Tadorna tadorna
for sin innsatsog Oentiden de brukerpA.det.1995var det Et ind. ble sett 5.5.
femte Aret pA rad slike tellinger ble foretatt,og trenden
Anas peneloPe
Brunnakke
er klar. Det ble sett flere arter og flere individer av de
Arten opptrer regelmessigi lite
fleste artene i 1995enn i de foregAendeAr.La oss hApe
antall bide vflr og hpst i Ostenat naturkvatitetenog mangfoldetfortsetter A vokse.
sjovannet.Den l111 var det 6 ind.
her. En hann holdt til i dammen
ved s@rendengiennom hele
desembertil tross for sprengkulda.

(Observasjonene
er hittil ikke befor
handletav sjeldenhetskomiteen
fugl,LRSK i Osloog Akershus.)
I 1995ble 135arter observert
ved Ostensjovannet.Totalt er
201fuglearter registrert giennom alle tider.
Toppdykker Podicepscristatus
Omtrent10-15 par hekkeri
vannet,de flestei vannetssgrlige
del.58 fuglerble sett23.8.og 30.8.
Podicepsauritus
Horndykker
En fugl ble sett29.4og 30.4ved
Bekkasinmyrapi Ostsiden.

Anser anser
Grigis
Si mangesom 586 ind. var her
30.8. Om sommerenholder det til
4-500 fugler over lengre tid. Dette
antallet har Okt opp gjennom irene.
De myter her og i en kort periode
om sommerenmister de evnen til i
fly. Noen par hekker ogsfl ved
vannet.Et ifrd. var her ut ireL'
"Amsercaerulescens
SnOgis
3 snPgiessble sett 16.4.Gjennom
hele sommerenholdt det til6 giess
i vannet.

Branta canadensis
Kanadagis
Hekker i vannet med flere par. Det
st0rsteantallet som ble notert var
280 gjessden 11.6.Antallet har
Storskarv Phalacrocoraxcarbo
sunket noe i forhold til foregiende
5 ind.30.4,3ind.3.5og t ind.9.9.
ir. Kanadagflsamyter ogsi om
Ardea cinerea sommereni stort antall ved @stenGrihegre
sj0vannet.Sist vinter overvintret
2fagler ble sett noen ganger ved
65 ind. i danmen ved sorenden.
vannet i mai og juni. Enslige
Blant kanadagjessog grflgjesskan
i
august.
sett
ble
individer
man se gjess som er hybrider
Cygnus olor
Knoppsvane
mellom disseto artene.I Ostensj0lfl i vannet26.-27.5.
2 knoppsvaner
vannet har det forekommet at disse
Cygnus cygnus artenehar hekket sammen.AvS6ngsvane
kommet ligner mest pi grflgjess,
SangsvanerbesOktevannet i april
men hodet har store hvite felter.
oe i november.6 ind. ble sett22.4.

Anas crecca
Krikkand
i trekkArten opptrerregelmessig
tiden i lite antall. I ind. holdt til i
vannethelesommeren.16 ind. den
I5.4 varmaks.antall.

Knekkand
Anasquerquedula
2ind.25.4.Et ind.ble sett1.5og
19.5.
Anasplatyrhynchos
Stokkand
Detteer den vanligsteandai
antalletsomble
vannet.Det st@rste
notertvar 650 ind. 30.8.Hekkebestandener pi 10-15 par.
Anas clypeata
Skjeand
2 ind. ble sett30.4.Noenfi skjeenderholdt til i vanneti augustog
4 ind. ble settpi det
septembbr.
meste.

Aythyaferina
2hannerble sett30.8.

Taffeland

Toppand
Aythyafuligula
Ca. 15 par hekker i vannet.Det
st0rsteantallet som ble notert var
130 ind.29.4.
Bergand
Aythya marila
(2
3 ind. hannerog t hunn) ble sett
i perioden15.5 til21.5.
Melanittafusca
Sjoorre
1 ind. ble sett28.4.

Fiskeorn

Pandionhaliaetus
Ensligefiskegrnerblesettover
vannetapril, mai og juni. De ble
ogsi settfiskende.Bl.a. ble ei
gjeddetatt om kvelden7.5 utenfor
Slittenga.2 ind. varher24.4.Man
kan spekulerepAom flommen i
@yerenpivirket noenav Ornenei
Ostmarkatil fl begynnefl fiske i
i juni kan
Oslo. Observasjonene
tyde pfl det. Nest etterspurvehauken var fiskegrna den rovfuglen som
ble observertflest gangeri 1995.
Tirnfalk
Falco tinnunculus
1 ind. var her 22.-24.4.
Vandrefalk
Falco peregrinus
Denne artenble sett ved vannet
I .1, 9 .4, 22.4 og l7 .9. Det er
iallfall et individ som skionnerat
her er det nok mat.

Kvinand
Bucephala clangula
Arten ble sett gjennom nestenhele
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
novemberholdt det til 3 hunnfargedefugler i vannet over en
lengreperiode.Det ser ut til at
dennespesielleartener irviss.

Laksand
Mergus merganser
Arten ble observertregelmessigi
trekkperioden. Hgyeste antall om
vfrrenvar 28 ind. 29.4 og om
hostenvar det 25 ind. 1.11.
Myrhauk
Circus cyaneus
En hunnble sett8.10pn Ostensjo
Gird. En hannble sett19.10.
Spurvehauk
Accipiter nisus
Spurvehaukener den rovfuglen
man ser oftest i omridet. Det er
flere observasjonerav ensligeog
parvisefugler gjennom hele iret. 3
ind. ble sett3.9.
Hlnsehauk
Accipiter gentilis
Det ble settensligefugler i april
og september.

Musvik
Buteo buteo
I musvikble observert
30.3.

Tringa ochropus
Skogsnipe
Arten ble sett ved vannet i april,
mai og i august.4ind. var her29.4.
Grsnnstilk

Tringa glareola

Ensligeind.ble setti april,mai og
i oktober.
Tringa nebularia
Gluttsnipe
Ensligeind. ble settpi virtrekk
med4 ind. den6.5 somhoveste
antall.

Rsdstilk

Tringa totanus
2 ind. ble sett 13.5og 1 ind. 14.5.
Actitishypoleucos
Strandsnipe
Arten ble sett regelmessiggjennom det meste av sommerhalviret.
l7 ind. ble sett 17.5.
Storspove
Numeniusarquata
Noen fi ind. ble sett i trekktidene.

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

Smispove
Numeniusphaeopus
Det ble sett vanvittig mye smispover 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 rastetpijordene
ved Ostensjg ghrd.

Thane
7 tranerble sett24.4.

Dvergmike
Inrus minutus
1 ind. holdt til i vannet25.-27.5.

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

Grus grus

Tjeld
Haematopusostralegus
1I deld var her 12.5.

Vipe
Vanellusvanellus
Vipa ble observert noen ganger i
trekktidene vir og hOst.Pi det
mesteble 2l viper sett 9.4 og 17.9.
Temmincksnipe
Calidris temminckii
Et ind. ble observert20.5.
Enkeltbekkasin
Gallinago gallinago
En del ind. ble settunder trekktiden vir og hgst, spesielti april.
9 fugler var her 15.4og 16.8ble
7 sett.
Dobbeltbekkasin
Gallinago media
Et ind. ble sett 12.4.
Rugde
Scolopax rusticola
I rugde ble observert12.4.
Brushane
Philomachuspugnax
8 ind. ble settved vannet13.5.

Hettemike
Inrus ridibundus
Omkring 1000-2000 par hekker
ved vannet, for det mestepA
flytegyene i den sgrlige delen.
3100 ind. ble estimert29.4.

Fiskemike
Larus canus
Fiskemika holdt til i vannetgjennom hele flret. Om sommerenvar
det bare ensligeeller noen fi som
ble sett, men vflr og hgst var de litt
mer tallrike. 75 ind. ble sett 16.10.
Sildemike

Larusfuscus

Sildemakablir sett regelmessigi
vannet i perioden mars til september. 29.4 ble 29 ind. sett.

Grimike
Inrus argentatus
Grimika holdt til i vannetgjennom heleiret. Storsteantalletvar
32018.2.
Svartbak
Larusmarinus
Svartbakble setti vannetfra
januartil september.
5 ind.ble sett
21.5somdet hdvesteantallet.

Sternahirundo
Makrellt,erne
Noenmakrellternerble setti
vanneti mai og juni. 9 ind. ble sett
den 20.5.
Columba livia
Vanlig i omridet hele iret. Maks
antall var 200 den 17.9.

Bydue

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

Ringdue

Columba oenas
Skogdue
Denne uvanlige arten ble sett noen
fi ganger.8 ind. ble sett 11.4 og si
mangesom 35 ind. ble sett 11.6.
Cutulus canorus
Gjgt
Et ind. ble sett22.5.

T[epiplerke

Asio otus
Hornugle
Arten hekketi omridet sommeren
1995.2ungerble setti perioden
t7.-20.6.

trekktidene april/mai og augusV
september.

Asio flammeus
Jordugle
piltrel,k22.4.
sett
ind.
ble
1
Apus apus
Arten er vanlig i sommerhalviret.

Tirnseiler

Dryocopus martius
Svartspett
Enslige fugler ble sett i perioden
augusttil november.
Picus viridis
Den ble observertgiennom hele
iret.

Grgnnspett

Dendrocopos major
Flaggspett
Arten ble observert giennom hele
Aret.2 par hekket i Tallbergisen og
1 par ved Bogerudmyra.
Dendrocopos minor
Dvergspett
Er ind. ble sett 12.4.
Alauda arvensis
Sanglerke
Sanglerkable sett regelmessigi
trekktidene, med flest observasjoner om viren. Maks antall var
minst 60 fugler 12.4.
Sandsvale

Riparia riparia

Dennesvalable setten del ganger
i periodenmai til august.20 ind.
bletellr21.5.
Livesvale

Hirundo rustica

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

Erithacusrubecula
Rodstrupe
Arten er vanlig i sommerhalviret.
Den hekkeri omridet.

Luscinia svecica
Anthustrivialis BlistruPe
23.5og25.9
den
observert
1
ind.
Arten ble registrert noen ganger i

Anthuspratensis
Heipiplerke
pi
trekk bide vir
er
vanlig
Arten
og host. 138 ind. ble tellt 30.4.
Motacillaflava
Gulerle
En del fugler holdt til pi de store
gresspleneneunder trekket, spesielt i august. Underarten sierle
dominerer, men sPrlig gulerle ble
iallfall registrert7.5 og21.5.
Motacilla cinerea
Vintererle
Vintererla hekker i omridet med to
par. Den ble sett regelmessigfra
slutten av mars til oktober. 5 ind.
ble sett 11.4.
Motacilla alba
Linerle
Vanlig i sommerhalviret. Hekker i
omridet.
Sidensvans Bombycillagarrulus
Invasjonenhgsten1995 merket
man ogsfl ved Ostensjovannet.
Maks antall var 80 fugler 10.12.
Gjerdesmett
TrogIodytes tro glodytes
Arten ble observert regelmessig
gjennom det meste av iret. 7 ind.
ble registrert16.10.
.Prunella modularis
Jernspurv
Det tyder pi atjernspurv hekker i
skogenpi vestsidenav vannet med
noen fi par. Den blir ogsi observert regelmessigi trekktiden.

ROdstjert
Phoenicurusphoenicurus
Ensligeind.blesett7.5og22.5.
Steinskvett
Oenantheoenanthe
1 ind. undervirtrekket 30.4.
Saxicolarubetra
Buskskvett
Noen ind. var ved vannetmai,
Maks antall
augustog september.
10.5.
4
ind.
var
Turdusmerula
Svarttrost
Arten hekkeri omridet. Noen ffl
overvintrer.
Turduspilais
Gritrost
Detteer den vanligsttrosten.Ble
observertheleiret, selvom det var
farre fugler her om vinteren.Den
var spesielttallrik pi hosttrekket
medet maksimumstallpi minst
310ind. 14.10.Vanlighekketugli
omridet.
Turdusphilomelos
Miltrost
Miltrosten var den sjeldnesteav
somble
de fire turdus-artene
observert.Det foreliggerkun
fra april.
observasjoner

Turdusiliacus
Rodvingetrost
fra
regelmessig
Arten ble observert
vflrenog ut flret.En del overvintret
pga.brabrerhgst,
spesieltav
rognebrer.

Sivsanger
Acrocephalus schoenobaenus
En sivsangerble hgrt syngende
20.5.
Myrsanger
Acrocephalus p alustris
1 ind. sangi tidsrommet 12.-17.6
ved Smedbergbekkenpi vestsiden.
R0rsanger
Acrocephalus scirpac eus
Fra takrorbeltet langs Ostensjovannet horer man om sommeren
flere rPrsangeresom synger. Det
hgyesteantall syngendehanner
som ble notert var 1l hannersom
blehgrt27.5.
Sylvia communis
Tornsanger
Tornsangerenforekomrheri passende biotoper rundt vannet.Vanligvis ble 4 hannerhgrt syngende,
men den 1.7.91sang5 hanner.
Sylvia curruca
MOIler
Noen fi mgllere ble observert i
mai og i august.

Dvergfl uesnapp€r Fic edulo Fn'a
En av i.,retsmest selebrefugler ved
var en hann som
OstensjOvannet
holdt til pi vestsidenav vannet
21.-22.5. Den var aktiv oppe i lovverket pi insektjakt. Den ble ogsi
hgrt syngende.Dette var en hann
med fin rod strupe. Det var forQvriget godt 6r for denne arten i
Oslo, med noen i Sgrkedalenogs6.

Sylvia atricapilla
Munk hekker i omridet. Maks
antall var 8 ind. den 26.5.Denvar
i omridet fra april til september.
Bdksanger
Phyllo scopus sibilatrix
2 ind. sang 14.5.Ellers ble 1 ind.
h6rt syngendei mai og juni.
L0vsanger
Phylloscopus throchilus
Arten er vanlig i sommerhalviret
og hekker i omridet. Over 100 ind.
ble registrert2l.5.

Panurusbiarmicus
Skjeggmeis
Dette er ogsi en av irets mest
selebrearter. 3 ind. av denne
sjeldne arten var ved Bogerudmyra
23.9. De ble sett i det de forlot
omridet.
Aegithalos caudatus
Stjertmeis
Arten ble sett noen fil ganger.

Grifluesnapper
Muscicapastriata
26.8.
1 ind.ble observert

Lanius collurio
Tornskate
2 ind. ble observert12.8.

Pica pica
Skjrere
Arten er vanlig hele flret. Den
hekker i omrfldet.
NottekrAke
N ucifrag a cary ocatactes
Invasjonen av sibirngttekraker pi
Ostlandet hosten 1995 gikk heller
ikke upiaktet hen ved @stensjovannet. I august, septemberog
av
oktober ble omridet <<invadert>>
nottekrflker.15 ind.'ble sett23.9.
Men det er alltid nottekrf,ker i
dette omrfldet hver host, selv om
antallet varhgyere i 1995.

88,uc€Krike
-8c

Granmeis

Parus montanus
spredte
observaDet foreligger
sjoner fra hele iret.'Den hekker i
Thllbergisen.

Toppmeis

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

Parus ater
Svartmeis
Spredteobservasjonerfra vir,
sommerog hgst. Den hekker i
omridet. Et par med 5 unger ble
Regulusregulus settI 1.6.

Fuglekonge
i lite
Ble registrertregelmessig
antallgjennomheleiret. Mye
tyderpi at denhekkeri skogenpi
vestsidenav vannet.

Certhta faniliaris
Trekryper
Arten ble sett regelrnessiggiennom hele 6ret. Mye tyder pi at den
hekker.

Corvus monedula
Kaie
Gjennom hele iret ble det observert kaier.

Granmeis

Gransanger
Phyllo scop us collyb ita
Arten ble registrert i trekktiden vir
og host. 7 ind. ble sett23.9.

Sitta eumpca

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

Notteskrike Garrulus glnndnrius
Arten finnes i omrfldet vir og h6st.

Svarthvit fluesnapper
Ficedula hypoleuca
Noen par hekker i kasserrundt
Gird.
@stensjO

Sylvia borin
Hagesanger
Arten hekker i omridet. Maks antall var 7 syngendeind. den 11.6.

Munk

Spcarcis

Corvus corone

Krakaer vanlig helef,ret.Den
hekkeri omridet.
Corvuscorax
Ravn
2 ravnerble sett2I.4 og 1 ravn
24.4.
Sturnusvulgaris
Ster
Sterenhekkeri omridet. I juli og
augustpleidedet e ovematteen
enonnmengdemed strr pi sm66yenei sgrendenav vannet.Dessverrevar det vanskelig5 ansli antallet,menden18.8og 20.8ble
mengdenanslitt til godt over3000
er en viktig
ster. @stensjovannet
for strr fra et
overnattingsplass
stortomride.

Passerdomesticus
Paruscaeruleus Grispurv
Grispurvenble settregelmessig
Arten er vanlig hele iret. Den
gjennomheleflret,menaldri i stort
hekker i omridet.
antall.
Parus major
Kjottmeis
Passermontanus
Pilfink
Arten er vanlig hele iret. Den
Arten er vanligi omridet heleiret,
hekker i omridet.
Blimeis

Stillits

Cardueliscarduelis
Denne vakre fuglen ble sett i et
antallav 3214.01.Regelmessig
fra viren og spesielt ofte om
hdsten.20 ind. l4.ll.
Carduelis spinus
Grgnnsisik
hele iret.
i
omridet
holdt
til
Arten
De hg,yesteantallene var fra
septembertil november med f.eks.
100 ind. 20.t0.

ofte i stort antall. Fra juli og utover opptridte arten ofte i store
flokker. Det stgrste antallet var pi
270 tugler den 3.9. Omkring
@stensj0vanneter pilfinken mYe
vanligere enn grispurven.

Bokfink

Fringilla coelebs
Arten er vanlig fra mars til oktober. Den hekker i omridet. I april/
mai yret det av finker i Almedalen,
OstensjoGird, 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.
Carduelis chloris
Gronnfink
Den er vanlig hele iret. Arten
hekker i omridet.

Visstedu at:
. hettemSkebestander
i Ostensjovanntalterundt2500pari 1974.
. hettemikebastanden
talte
droye1500pari 91.
. hettemikebestanden
teller
par
rundt1800 i [r.
. hettem€kene
beskytterandre
fugleartersom
. toppdykkeqsivhgne,sothpne
medflere.
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Carduelis cannabina
Tornirisk
Arten b'leregistrerten del ganger
bide vir og hPst.Maks antall var
ph30 ind.22.4.
Carduelisflavirostris
Bergirisk
Det ble sett en del bergirisker ved
vanneti april. Det hgyesteantallet
var pi 40 fugler den22.4. Et ind.
ble ogsi sett den 20.10.

Pyrrhulapyrrhula
DomPaP
Arten ble observert regelmessigi
lite antall fra januar til mai og fra
septemberog ut iret.
Kjernebiter
Coccothraustes coccothraustes
2 kjernebitere ble sett ved vannet

31.r2.
Emberizacitrinella
Gulspurv
vanneti lite
til
rundt
Arten holdt
antallheleiret bortsettfra en
periodeom sommeren.
Sivspurv Emberizaschoeniclus
hekkeri
Dennebuskspurven
rundt
og
busker
takrgrbeltet
Arten holdertil
@stensjPvannet.
langsvannetfra marstil oktober.
Maksantallvar 35 ind.29.4.

Lappspurv
Carduelisflammea Calcariuslapponicus
Grisisik
Et parble sett22A og 1 ind. 7.5.
Arten ble sett regelmessigofte i
store flokker i periodenjanuar til
april og i perioden septembertil
desembeqofte sammenmed
grpnnsisik.Det var invasjonav
dennearten sist hOstpi Ostlandet.
Grankorsnebb Loxia curvirostra
15 ind. ble sett 31.12.Ellers var
det lite av den i 1995.
Pinicola enucleator
Konglebit
I tidsrommet24.-31.12 ble fra 20
til3l konglebit observert.Den
27J2ble 31 ind. sett.I host ble
det sett flere konglebit enn vanlig.
ogsi
Den haddesom sidensvansen
invasjon denne h6sten og vinteren.

. hettemikebestandeni Nordeuropaer pi tilbakegang.
Visste du at:
. spettenelager nytt reirhull hvert

ar.
. gamlespettehull
til
benyttes
hekking av andre arter
(hulerugere) irene etter.
. bide kvinand, laksandog lappfiskand er hulerugere.

Snospurv
nivalis
Plectrophenax
2 ind. ble sett28.3.

Merknadfra 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 redaksjonenav
<<Soth6na>>
den 6. juni. Det gjelder
taffeland og blflstrupe. Disse arter
er tatt inn i oversikten. Noen maks.
tall er korrigert.

. ekorn:,o'B
mflr kan benytte,
gamlespettehull.
. spettene:er
derforn
1 r
i naturen.
. flere sFettear,ter
er truetpe,i ,,,,
grunn av moderneskogsdrift,,
. spetten-es::
feset,,med
hjerne,,ei:
et,sinnriktfj aisysfglq,;,
:En,.,Stor
fordel nir det hakkes.
. gronnspettog flaggspett
hekkerved@stensj6vannet.
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