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Dugnadr oppryddingrundt
gravhaugene
pATallberget
Tekstog foto: Leif-Dan Birkemoe

Det har lengevrert vanskeligdfd qyepd alle fem gravhaugenepd toppenav
Tallberget.Forbipasserendekan lett gd gjennom omrddet uten d legge merke til disse
spesiellekulturminnene,selv om oldtidsveiengdr rett forbi.
Her kunne traktoren til 4 H komme fram pi asfaltert
vei. Vi tillot ingen kjpring pfl omrider som kunne
settespor i terrengetfor dermed6 slippe med kortere
slepevei!De st@rste
trestokkeneble stableti en haug
i fuktig lende et stykke unna for rask forrfltnelsesom nytt levested for insekter. Det biologiske
mansfold mi heller ikke slemmes.

Svein Valdem med motorsaga.

Med anvisning og godkjenningav Byantikvarenog
Friluftsetaten,ryddet en gjeng fra pensjonistgruppa
omrfldet pi. siste dag i november. Svein Valdem
\grte motorsaga og fikk skiret ned trrer og kratt
som vokste midt i de to st@rstegravhaugene.
Deretter ble greiner og kvist slept ned til turveien.
Per Tokle sleper greiner ned til turveien.

Hans Englund har tatt fatt i en bunt med kvister.

Fire av gravhaugeneer nfl svrrt godt synlige. Den
st@rste,
med en diameterpi opptil 16 m, er faktisk
litt imponerende.
Pi skiltet som Byantikvaren har sl6tt opp i omridet
fortelles det at gravhaugeneer anlagt ijernalderen,
en gang i tidsrommet 500 f.Kr. og 1000 e.Kr. Til
vflren vil det komme opp et skilt med mer utfyllende
opplysningerom de fredetegravhaugene.
Pi feltets nordlige omride er det flere st@rresteiner
som ligger spredt utover. Er de plassert der av
mennesker,eller ble de lagt igjen da isen trakk seg
tilbake?Kan vi aneen viss form for symmetri?Med
litt fantasi kan vi tenke oss at her kan vflre forfedre
for 2500 flr sidenhatt en samlingsplass.Kanskjehar
det vrert dugnadpi Tallbergeti tidligere tider ogsfr?
-4'

Dugnadivadedammen
Vadedammdninordenden
av Q stensjtvannet har fra
ornitologisk hold vart
lurdert 6vrre noefor dyp
for vadere,slik at den til
nfl ikke helt har svart til
forventningene.For i rette
pi dette ble det med en
naturfagligbegrururelse
tatt
et initiativ til litt skjptselpi
vissestederidammen.Til
dettearbeidbledetpi en
l4rdagsist i oktobergjort
eninnsatsav endugnadsgjeng
fra @W og NOF,Under
faglig veiledningav SveinDale i NOF tok vi spaderog
hakker i hinden og skavetog veltet leire fra @yaut
i dammen, slik at det ble dannet noen passelige
grunneviker som forhipentligvis skal friste vadere
til oppholdnestesesong.
Langs land ble det pfl visse stedertynnet litt ut blant
takrgr- og dunkjevleplantene.

Litt historie om vadedammen
La osssamtidigminne om bakgrunnenfor bygging av
vadedameni 1996.Tidligere flommet Ostensjgvannet
utoverjordenevir og h@st.Serlig synlig var dettei
sydendenav vannetder gamle Qstensj1veipasserte.
Flommenskaptegunstigeforholdforvadefugl.I ogmed
at vannstanden
ikke varierersflmye lenger(medunntak
av hosten 2000), er forholdene foi vadefugl ved
sattbetraktelig tilgq1.e.Vadedammen
Ostensj@vannet
er mentsomerstatningfor dettenatirfenomenetsomtil
vanlig oppstir ved vannet.

For ideenog planende AYY og NOF, avd. Oslo og
Akershus,tildelt Finsefondetspris i 1995- Norges
st@rste
milj@vernprispfl kr 100.000.Vi vant prisen
i konkurransemed 42 andreprosjekter.I tillegg var
det @konomiskebidrag fra flere kilder, ogsfl fra
"Isfondet" som har sitt opphav i den avgift
bryggerienei Oslo mitte betale for skjering av is.
Restbelopetpi dette fondet var frosset ned pfl en
bankkonto som pi den mflten ble tilbakef@rt til
vannet. Om vinteren har det vist seg at den grunne
Selv om vi p5 dennemfltenleggerforholdenebedre_til dammen egner seg ypperlig som skBytebane.
rette for nesteir er det slett ikke si ffl vaderesom er Tidligere ble omridet benyttet som deponi for sn@
observerti vadedammenhittil: Brushane,gluttsnipe, fra distriktets veier. Omrfldet ble derfor snudd fra
strandsnipe,gf@rurstilk
og grdhegreerblant vaderesom forurensetland til et naturvennlig damanlegg.
er registrert. Av andre arter kan nevneshekkende
Leif-Dan Birkemoe
sivhgne i 6r (to kull), 12 skjeenderer observerther
samtidig og over 20 krikkender. I sommerble ogsi
mlmiksesettogh@rtmellomdun$evlenei vadedammen
vedet par anJedninger.
l

Mens vi spadde leire str@ken tett formasjorJ av
hvitkinngfessrett over vire hoder.De var nok neppe
pi inspeksjon, men gjennomfgrte sine siste
@velsesflyvningeri det solvarme oktobervaret ffir
trekket til Nederland. Amund Kveim var den som
gjorde dagens observasjon, denne gang nede i
vannet.Et sneglepi ca. 5-6 cm ble artsbestemttil
stor damsnegleav biologenSveinDale.
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Med kommunal,tutvalg til YtterslevMose i Kqbenhavn,7. - 10. oktober 1960.

AlbertNordengen
intervjuet av Finn Gulbrandsen

V treffer Albert Nordengeni pausenpd hqstmqtet i
OsIo Elveforum pd Arvoll gdrd i oktober
Den tidligere ordfgrerenstir fortsattpfl i sitt bren4ende
tikettreforpublikumgfennomplasserforbalJspill
ogrolige
engasjementfor hovedstaden.I Oslo Elveforum
omriderderfolkkunne slappeav.Man skapteetst4rre
representererhan "Arbeidsgruppen Alna tilbake til
vannspeilved 6 graveopp slammeti Mosen.Smibfltliv
middelalder-Oslo".
var kun tillatt pi bestemte steder. Ut fra datidens
For mangevarhanordfBrerenmed storO. Alltid blid og kunnskapvardetengodplanleggingvedYttenlev Mose.
hyggelig,kjapp i replikkenog med glimt igyet,varhan
Befaringeneog meningsutvekslingene
ganytt grunnlag
for deflestebyensborgerehevetoverpolitikken somen
for hvordanmankom til i behandle@stensj/vannet.
slagsOslofader.Opptattav:@stensj
harhanalltid
@vannet
vrert,og hanbetrorossat han og konami ha en soltur - Etter befaringerog debattervar det tid for innkj@p,
over isen hver vflr. Spaserturengflr fra nordendenog forteller Nordengen,- og de bergmte r6de salamipolser mitte vi ha med hjem til Norge. Eugen
sydovermed solenvarmendei bleke Oslofies.
Johannesen
kjppte enekstralang salamisomhanbandt
Turentil Kpbenhavnhuskerhan godt. I 1960var det
fast til veskensin. Det vakte unektelig niunterhethos
skikkelig drakamp om hvorledesOstensjgomrfldet
danskersom iakttok oss mens vi travet gatelangsi
skulle seut. "Representantskapet
for @stensj0planen"
K@benhavn.
hadde inspisert Ytterslev Mose i april med Aftenposten og Dagbladetpi slep. I oktober sammeflr -Lunsjenble inntatt pfl en av byensfinere restauranter.
dro "utvalget for plan- og anleggskontoret" og Med sitt store,hvite hflr og kraftig somhan var, vekket
Johannesen
igjen oppsikt.
representanter
for administrasjoneni "sgnderveg".
Reisensformfll var i seYtterslevMose med tankepi
behandlingenav planenefor @stensjpomridet.

-Han mi vrere Bjgrnstjerne Bjprnson! hvisket de
danskegjestenetil hverandre.

Nordengen^husker godt Arbeiderpartiets Eugen Sfl er pausen over, og m4tet i Oslo Elveforum
Johannesen,
en storkraftig kar med storeneversom fortsetter.Vi takkerNordengenfor intervjuet.
deltok p6 turen og den markante og bestemte
Hgyrekvinnen Claudia Olsen. Hvilke morsomme
samtalerdeto haddepfldanskebitensproverogellers
pi turen! Nordengen skratter. Morsomme minner
har han sanneligmye av etteret langt politisk liv.
Qvige turdeltakere var Thorleif Mathisen, varaformannReidarGustavsenog utvalgetsmedlemmer
for @vrigderiblantAlbert Nordengen.Fra administrasjonenhuskerhan teknisk ridmann Paul Grgstadog
plansjefEyvind Strgm.
I Kpbenhavnvar det foredrag,befaring av friomrflder
og diskusjoner sammen med borgermestereni"
Kobenhavn, stadsgarbrerenog professor Sprirk som
vitenskapelig sakkyndig. Mosen hadde mange.
likhetstrekk med Qstensj4vannet, forteller
Nordengen.Utvalget fikk se hvordan fuglene hadde
fitt hekkeplasserpfl eyer i Mosen. De var skaptved
i gravekanaleri myromrfldet Samtidigble omridet lagt

Din merke- og medalieIeverandsr i nermiljoet
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Ureddbrusfugl
Tekst:Audun Brekke - Foto Ketit Knudsen
En av vaderne som kun svinger innom vannet i smfl
antall vir og hpst er brushane.Men i slutten av august
har vi hatt en brushonepi besgk.Midt mellom hunder
og skrikende unger ruslet en uredd brushpnefram og
tilbake pi plenomridene i s@renden
av vannet.
Det er hannenesom har gjort denne arteni,kjent, nir
hannenehver sommer utvikler en stor og prangende
krage av fjer rundt halsen. Kragene kan ha vidt
forskjellige mpnstreog farger.Men ogsflhunnenekan
ha innslag av brokete fjrer i drakten.
I Norge hekker brushane pi strandenger ved for
eksempelfiellvann. Hannenesamlespi spillplassersom
kan vere de sammedretter ir. Spillet omfatter en slags
dans, med vingeflaksing, rytmiske bevegelserog
hopping.
Under trekket kan de mellomlande ved neringsrike
sj@erog det gjorde var gjesti august.Jegfikk et bilde
av individet og pi websidenekan du ogsi seen film av
fuglen.

Ekornvarslingt @stensi
sveien
Tekstog foto: Leif-Dan Birkemoe

Bide AftenpostenAften og Lokalavisen@stensjo
har brakt bilder av ekornskilteti @stensjpveien.
Her leservi
at trafikkplanseksjoneni samferdselsetaten
tilstir at "skiltet har smeltetde byrikratiske h3erter,,.Det betyr at
etatenhar valgt i segjennomfingrenemed detulovlig oppsatteskiltet fordi "det var sfl sgtt". Vi synes
detteer en
fin innstilling og lover godt for bevaringav dyrelive-tved Ostensjevannet.
Hvem somhar sattopp fareskiltet er ukjent for Samferdselsetaten.
Skiltet er sikalt unormert,og ikke et offentlig
traflkkskilt med nummer 146somvarslerom stedpfl vei hvor dyr ofte ferdes.
For noenmineder sidenble et ridyr pakj@rtetparhundremeterlengers@rfor ekornskiltet.Fra
Rognerud-og
Manglerudskogenkommer det pi visse tider av 6ret ridyrtrekk over til SkByenparken.Kryssingen
av
Astensjgveiener farefull og AYY henvendtesegetterridyrulykken til politiet iot i fa saftopp et dy-reskilt
som nfl er til vurdering i Samferdselsetaten.
Kanskje vi ogsfl snartfir ei ridyrskilt?
-7-

MIrrosrENSJovANN=
Rgald

AaS

mange turgdere, og syklende,har vi denne gangen
Blant OstensjOomrddets
funnet fram til Roald Aas. Mange av Sothqnasleserevil nok minnesOL-gulletpd
1500 meter i Squaw Valley i 1960, men det kunne ha blitt gull allerede i 1952 om ikke
',vergudene hadde blandet seg inn. Det var klarvrer den dagen Roald gikk fra UIIevdI
ned til Bislett. "Hjallis" hadde gdtt ut i fQrstepar, men snQenkom og niendepar
bqd pd en hdplqs oppgave.Likevel ble det bronsemedalje.

. Vi mgter Roald ogBjgrgder de bor med utsikt over
@stensjovannetfra vest. Husene,som ble bygget i
1959,hgger pfl Sgndre Abildsgs grund kan Bjgrg
fortelle. Denne ble fradelt Abildsg i 1875 og revet
ca. 1950.
har vrerttil nytte somtreningsfelt.<<Vi
@stensj@vannet
16her og trente i 47-48>>,sier Roald. Vi lfl ofte i
treningsleirpi Lillehammer, men isen kom tidlig pfl
@stercj4vannet. Det hendte ogsfl at man gikk
gjennomisen,men de haddealltid med segtau. Ellers
var @stmarkafin fl trene i med sitt varierte terreng.

pfl i flytte,
Bj4rgog Roald har nok vant innom tankoen
men det flne turomridet har betydd mfe for dem. De
somhar gitt pfl Abildsg skoleog er oppvoksti omrfldet
trivdes godt her og mangehar flyttet tilbake til dette
populare omrfldet.
Fra kjokkenbordetkan de f6lge med nflr isen legger
seg og da inviteres barn og barnebarn til skgytesamling. Nflr vadedarnmenble laget i nordenden
syntesRoald dettekunne bli en fin skgytebane!
Vel mott pi isen!
Hanne.Blesvik & Paul Fekjer

Det 16ofte fin skpyteisfgr jul og detmyldret medunger
utpi, fortellerRoald.Hvis detvar nordavindkunneman
ta med segkjelken opp i norderrdenog setteopp et
pledd med en ski pi tvers som seil. Det kunne gfl fort
overvannetda.
Roald kom fra smi kir pi Sageneder mor kokte
havregr@thver dag. Mye fisk ble det ogsfl. Faren
fiska i Nordmarka eller var pi brygga. Emaringen
var bra den uten at man kanskje var klar over det.
Den allsidige Roald med "Egebergs"'forskByterog
sykkel (pluss roing) fra 1956 er ogsi formann i
<Morgendagensskgyteess>>
somhan var med 6 startet
ikke midlertil fl stotte
i1984. Skoyteforbundethadde
simangeav deungelovende,si i<Kupper'n>>,
Stensen,
Arve Opsahlog mangetilble medfor fl fi inn pengertif
talentene.Knut er talentspeideren
og Roaldhuskergodt
en 15-iring ved navn Koss som mottok en pakke fra
skpytegutta.Han spurteda sin mor hvordanhan skulle
kunne kvittere for gaven.Noen 6r senerefikk vi seat (Bilde fra @stensjOvannet
1948 hentet fra Oslo
det greidehan med glans.
Idrettslassfubok av 1949).
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Osterfsisdagenr 26. august2001
Sqndag den 26 august var det atter en gqng QstensjQdag pd Qstensjp gdrd.
Nytt av 6ret var bes@kav dyr fra 4H-gilrden pi
Lindeberg. Svein Valdemhaddemed segen kalv pi
ca I mnd, 2 grisungerpi 7 uker, 1 sauog Zkaniner
Dette var populert hos ungene.De av barna som
ville, kunne fi segen tur med hest og kjerre.

Det var ogsidemonstrasjonav fug1e16ter
og turrundt
vannetmed Audun Brekke.

En god tradisjon er at @stensj@
Janitsjar kommer
og bliser det hele i gang.

Det var hyggelig at si, mange kom til tross for at
vargudene ikke var helt pi vir side i flr. Da er det
godt i kunne ta seg en kopp kaffe og en kake eller
vaffeltil.

To andre tradisjoner er dansegruppenSymra som
viserbunaderog folkedansog Abildsg bygdekorsom
kommer og synger.

I frrhaddevi for fBrstegangvedsalg.Vedener fra "egen''
skog.Huggeti brenneriruinenenedeved vannet.

Takk til Astrid og Tore Solbakken som lar oss ffl
lflne tunettil virt arransement.

I pausenemellom innsalgeneunderholdt to lokale
musikerePer Amble og Arne-Inge Christophersen.
Ungdommer fra Akershus og Oslo 4 H haddelaget
natursti som de som ville kunne s8.
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HanneBlesvik

Gresshopper
Lars Ove Hansen (tekst og foto)
brer seg over engene,da er det sommen
Ndr gresshoppesangen
De fleste av ossgleder seg over sangensd lengehqrselenholder men
fd vet noe srerlig om disseinsektene.I Norge er det til nd funnet 29 forskjellige
gresshoppearte4
og ni av disseer pdvist ved QstensjQvannet.
vire
De flestegresshoppeartene
er dirlige flyvere, og benytter
stort settvingenetil kortere eller
lengrestrekninger.Flerearterkan
ikke fly i detheletatt. Derimot er
de utstyrt med et par kraftige
bakbeinsomdekan hoppemed.
Dsse i kombinasjonmedvrngene
gj@rat gresshoppene
kan bevege
seg raskt i terrenget.I tropene
kan ofte gresshoppergj0re stor
skadei jordbruket, og til tider snauspiseavlinger.Vflre
hjemlige arterderimot er forholdsvisharml gseog gtr@r
ikke noe srerlig skade.Derimot er de mat for fugl og
pattedyr og utgjor en viktig del av det biologiske
mangfoldet.

er forholdsvis vanlig i busk og kratt rundt hele
OstensjOvannet.

Gresshoppenehar sflkaltufullstendig forvandling. I
motsetning til sommerfuglene som gjennomgflr
stadiene egg, larve og puppe fW de blir voksne
sommerfugler,s6likner de unge gresshoppenehele
tida de voksne.Dissekalles nymfer, og gresshoppene
gjennomgflr flere nymfestadier f6r de blir voksne og
kjonnsmodne.Nymfene har ikke utviklet vinger, det
skjer fprst hos de voksne gresshoppene.Flere arter
har reduserte vinger ogsi som voksne. Eggene
legges pfl hBsten, vanligvis nede i jorda. Etter
overvintring klekker eggeneog nymfene er aktive
pi forsommeren. Hos enkelte arter kan eggene
overvintre opptil syv ganger. Skulle et 6r bli
katastrofalt,vil de likevel ha en viss forsikring med
de eggenesom ikke klekte den sesongen.De fgrste
voksne gresshoppenebegynnervanligvis fl syngei
minedskiftet juni - juli. Pi sensommerenog utover
hgsten er de fleste gresshoppenevoksne, og
gresshoppesang
kan hgresbide i veikanter,pfl enger
og i kratt. August er en god mined for fl studere
gresshopper.Noen arter kan.vrere aktive helt til
frosten kommer. Det kan gjerne vare kaldt en dag,
men sfl neste dag hvis sola skinner kan man igjen
hBresangen.En slik art er buskhopperensom spiller
selv om det kun er noen ffl varmesrader.Denne arten

Sumpgresshoppatrives i myrkanter og i sumpomrider, og finnes spredt rundt det meste av
@stensjgvannet.Eikegresshoppa er den eneste
norske arten som er knyttet til trar. Den liker helst
lpvtraerhvor den vandrerrundt oppei trarrre pfl jakt
etter andre insekter. De fleste gresshopperer
planteetere,men flere afiet tar gjerne andreinsekter
hvis anledningenbyr seg.Eikegresshoppaderimot
har insekter @verstpi menyen.Denne artener funnet
flere stederi Oslo,blant anneti Frognerparken,men
Det er ikke usannsynligat
ikke ved @stensjovannet.
den kan dukke opp ved
for
Ostensj0vannet,
eksempel mot Manglerud
eller i Almedalen.

KNYTTETTIL
KULTURLANDSKAPET
Selv om gresshoppenekan virke forholdsvis
ensartedeog like, si trives de forskjellige artenepfl
hgyst forskjellige leveomrider. Et flertall er knyttet
til ipne omrflder, tgrrbakker og ikke minst enger.
Gjerneliker de segpiblomsterenger,og srerlighvor
det foregflr slitt eller gir beitendehusdyr.Et flertall
av artenevflre er derfor sikalte kulturlandskapsarter,
det vil si at de profitterer pi menneskgligaktivitet.
afierer gt@nn
Typiskeeksemplerblant@stensj0vannets
og
enggresshoppe
markgresshoppe,
strandenggresshoppe.

De aller fleste gresshoppeartene vflre finner vi i S@rNorge og da saerligrundt
Oslofiordenog pi Sprlandet.
Gflr vi mot nord faller artsantallet drastisk. Atte arter er
pflyist nord for Trondheim,menskun fem arterfinnes
sfl langt nord som til Finnmark. Enkelte arter har
sflpassspesiellevalg av leveomrflderat de stflri fare
for i bli utryddet. En av disse er sandgresshoppe
som trives pi varme sandstrenderi Sprpst-Norge.
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hopper skille de forskjellige artenefra hverandre.
Vanligvis er dethannenesom syngerfor i lokke til seg
hunner,menogsihunnenetil visseartersynger.Egenflig
er det ingen sang,men barelyder som de lagerved 6
gni entenvingene sarnmen,eller ved 6 gni l6ret mot
sanglagesstortsettved 6
vingen.Lgvgresshoppenes
gni vingenemot hverandre,mens
markgresshoppenehar en
spesielltaggetekantp6lflret som
de gnir mot vingen.
Det serut til at flere av vire
Eikegresshoppasynger ikke,
gresshoppeartergflr tilbake.
men lager isteden lyd ved i
Dette skyldesfBrst og fremst de forandring# somni
tromme bakbeina mot underforekommer i kulturlandskapet. Omlegginger i lagetsomgjerneer et blad.Den
jordbruket gir mindre beite samtidig som den gode
arten som synger kraftigst er
gamleslitten har gfltt fullstendigav mote.Gjodslingav gf
Annlfv gresshoppe.Derurehar
beiter og engerer heller ikke bra for gresshoppene. en karakteristisksang,og finnesrundt over detmeste
For i motvirke dettqkan man sendedyr ut pi beite
av @stensj@vantret.
igjen. Ikke for intensivtbeite.Der detbeiteshardt av
synger,mi de ogsikunne hBre.
Derimot pi kubeiterkan Sidengresshoppene
sautrives ikke gresshoppene.
pi.forbeina,mens
har
lBvgresshoppene
man ofte finnemangearter.Enrekke artererknyttet til Hgrselsorganer
slitteenger,serlig der slitten er drevetover mangeir. markgresshoppenehar dem festet pfl hver side av
Til nossfor dendodeligeljaensom bakkroppen.Inne i detteorganetbd.finnerdet segei
fullstendig snauer enga, si trommehinne.Dette blir som et hte 6re slik at sangen
favoriseresenrekke arterpi dette. fra andregresshopperkan oppfattes.
Dessverreer det her folk
ferdes pfl sommeren for i
badeog soleseg.Dettefprer
dessverre til at artens
leveomrider blir trflkket i
stykker og at arten siledes
forsvinner. Denne arten er
ikke funnet ved Ostensjgvannet.

I FRAMTIDA
GRESSHOPPENE
GRESSHOPPESANGEN
Til tider kan man hore eldre si at SannsynligvishuserOstensjgomridetflere arterennde
fgr h4rte de gresshoppesangen ni somtil ni erpivist. Srerligartermedmegetmarginale
hele tida. men ni er den borte. bestanderi omrfldetkan vare vanskeligei finne. Det
Gjerne forklarer de det med at kan leggesytterligeretil rettefor at flere arterkantrives
forurensninghar utryddet gress- i omridet. De fleste av engeneerfornaeringsrikeog
for kraftig og h6y for demerkresneartene
hoppene.Dette er nok ikke helt vegetasjonen
"
riktig. Gresshoppene
har nok gitt endeltilbake, men vflre. Dette gjelder ikke engenenrermestvannetder
flrsakener heller at blomsterengeneblir borte.Hvorfor fugl beiter ganskesnaut, Slfltt kan hjelpe pi dette.
eldre folk ikke h@rergresshoppenesfl godt, skyldes Kanskje dukker arter som vortebiter og
nok heller at hprselener svejkket.Gresshoppesangen slflttegresshoppeopp med tida. De vil ha skrinnereog
av slfltt.
ligger i et toneleiesom ikke sfllett oppfattesfor folk merblomsterrikeenger,noe sombegunstiges
for eksempel
med dirlig hgrsel. Man hgrer rett og slett ikke Det viktige medslflttener atgressett@rkes,
gresshoppesangen,
selv om den er der.Gresshoppene pi hesjer,og si fjernes. Beite, helst med kuer, eller
syngerheller ikke heleflret.Sangenbegynnerstort sett moderatbeiting fra hest,
midtsommersog varergjemetil langtutpflhosten.Noen vil vpre gunstigfor arter
og
fil artersyngerikke, og hos enkelteartersyngerbide som enggresshoppe
hannenoghunnen.
-

Hver gresshoppearthar sin
sang. Slik finner hunner og
hannerav sammeartframtil
hverandre,og slik kan ogsi
den som vil studere sress-
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gr Onnmarkgresshoppe,*ogkanskje ogsi lynggress- vidrekommende. BOr kunne lines som fjernlin p6
hoppe.Slitt og beitevil ogsi begunstigeenrekkeandre biblioteketl.
insektarterog genereltha veldig positiv betydning for Nielsen, O.F. 2000. De danske grrshopper. Danmarks
Dyreliv, bind 9. Apollo Books, Stenstrup.192 sider +
detbiologiske mangfoldeti @stensj@omrfldet.

TIL YTTERLIGERE
LITTERATUR
FORDYPING
Chinery M. 1988.Insekter.Gyldendalsnye naturguider.
318 sider. Gyldendal norsk forlag, Oslo. [Utsolgt fra
forlaget, men skal kunne lanespi biblioteketl'
Hansen, L.O. & Falck, M. 2000. Insektlivet ved
Venner,Oslo. 61 sider.
Ostensjgvannet.@stensjgvannets

CD-rom. fMeget bra bok over de danske artene;
inkluderer CD-rom med sangentil de danskeartenel.
Ottesen, P. lgg2. Norges gresshopper.Norske
Insekttabeller nr. 13. [Absolutt det beste
bestemmelsesverkover norske gresshopper.Kan bestilles
fra Norsk Entomologisk forening, Pb. 386, 4002
Stavangerl.

Siebke, J.H.S. I874. Catalogum Hemipterorum et
rsBN82-995917-0-8
Orthopterorum Continens. Enumeratio Insectorum
Fasciculus 1. 60 sider. [Norges fgrste
Norvegicorum.
Holst, K.T. 1970.Kakerlakker,greshopperog Orentviste.
Danmarks Fauna 79. 22I sider. G.E.C. Gads forlag, gresshoppeoversiktl.
Kobenhavn. [Dansk tekst. BOr kunne l6nes pi
Spmme, L. 1998. Insekter og andre virvellgse dyr pi
biblioteketl.
Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe.
Fauna Entomologica Scandinavica16. 127 sider. Brill,
Leiden. [Engelsktekst.BestemmelsesngHerover alle de
Nord-Europeiskeartene.For den viderekommende.B0r
kunne 16nessom fjernlAn pfl biblioteketl.
Knaben, N. 1943. Oversikt over Norges Orthoptera.
BergensMuseums RtUot 1943,Naturvitenskapelig rekke
nr. 2, side 1-43. [En revisjon av de norske arteneframtil
19431.
and
Marshall,J.A. og Haes,E.C.M. 1988.Grasshoppers
252
sider.
keland.
and
Britain
allied insects of Great
Harley Books, Colchester.[Engelsk tekst. Mer for den

LARSOVEHANSEN
ALLETATTAV
BILDENEER
1. Grlnn lpvgresshoppe(Tettigonia viridissima) er en av
vflre aller storstearter og finnes rundt hele vannet.
2. Lynggresshoppe(lt4etrioptera brachyptera) er samlet
ved Ostensjo i 1888 av Hans Kiar, men er antagelig
forsvunnet fra omridet ni. (Fargebilde pi baksiden av
bladet.)
3. Buskhopper (Pholidoptera griseoaptera) er varilig i
kratt rundt hele vannet.
4. Sumpgresshoppe(Mecostethus grossus)finnes spredt i
sump over hele omr6det. (Fargebilde pi baksiden av
bladet.)
5. Gr6nn markgresshoppe(Omocestusviridulus) er kun
angitt fra <Ostensig>av Johan Siebke i 1814. Den er ikke
gjenfunnet i nyere tid.
6. Enggresshoppe(Chorthippus parallelus) et kun fanget
ved nordenden.Den liker beitemark.
7. Gribrun markgresshoppe(Chorthippus brunneus) er
vanlig pfl enger over det meste av Ostensjoomridet. En av
norges vanligste gresshoppearter.
8. Strandenggresshoppe(Chorthippus albomarginatus) er
forholdsvis vanlig pi engenesom ligger nrermestvannet.
9. Liten kgllegresshoppe(Myrmeleotettix maculatus) et
vanlig i de varme, skrinne skriningene ved

land og i ferskvann.230 sider.NKS-forlaget, Oslo. [For
bestemmelseav familier og narbeslektedeordener].
Sjekk ogsi ut faktaarkenepi nettutstillinga NORGES
GRESSHOPPER til Zoologisk museum i Oslo:
http ://ww w.nhm.ui o.no/noror/
Oppsalskrenten.

er
Folgendegresshoppeafter
pAvistved @stensjovannet
FamiIie Lovgresshopper(Tettigonidae)
gonia
Grsnnlovgresshoppe(Tetti
hele
vannet;kraftigog
rundt
viridissima):Finnes
sang.
lettkjennelig
Lynggressh oppe (Metrioptera brachypfera): Kun
3 eks. samleti 18BBav HansKier, antagelig
fra omrAdet.
forsvunnet
: VanIig i
Buskhopper (Pholidoptera griseoaptera)
krafirundthelevannet.Syngergjernetil ut i
november.

(Acrididae)
FamilieMarkgresshopper
:
us grossus)
Sumpgresshoppe(Mecosteth
og i sumpover
Finnesspredtnar vannkanter
heleomrAdet.
Grsnn markgresshoppe(Omocestusviridulus):
Angittfra "@stensis"av JohanSiebke(1874).
i nyeretid.
lkkegjenfunnel
Enggresshoppe (Chorthippus paralIe/us): Kun et
Typiskbeitfangetved nordenden.
eksemplar
marksart.
GrAbrunmarkgresshoppe (Chorthippus
VanligpAengeroverdet mesteav
brunneus):
gressEnav Norgesvanligste
@stensjoomrAdet.
hoppearter.
' Strandenggresshoppe(Chorthippus
vanligpAengene
Forholdsvis
albomarginafus):
somliggernarmestvannet.
Liten kolfegresshoppe(Myrmeleotettix
Vanligi de varme,skrinneskrAninmaculatus):
i Ooosalskrenten.
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netsVenner
Ostensjovan
etablertpi nett
http:l lwww.ostensjovannet.no

Det er mangeorganisasjoner,
foreningerog lag somhar
vart pfl nett lenge. Mange av dissehar lant plasspi
gratisservere
ellerpersoneriforeningenf. eks.harhatt
p u b l i s e r i n g s t i t g a n gg j e n n o m a r b e i f l s p l a s s e n .
pi netb>.Men
Vennerhar ogsi <<vrert
Ostensj@vannets
nir @YY relanserer
sinesiderpi netteterdetunderenny
'www.ostensjovannet.no.
mer adekvatadresse:
Folk er
efierhvertblittveldigvantt'rldennebokstavproblematikken
mede,,gog h.Vi hiper derforat mangeskalkunnefinne
frem til informasjoneni og med at websidenekommer
fremvedsok.

Utseendeog innhold
Forslagettil utseendekom frem gjennom et @nske
om 6 fremheve de to faktorene som er viktig i
omridet: det bli vannet og de flotte grgntarealene
rundt. Webredaksjonen har bestitt av Finn
Gulbrandsen,Paul Fekjrer, Marianne Ostbye og
Audun Brekke.

Veienvidere

foreningensstyre og webredaksjgn. Websidenekan
ogsflseespi somnye oppslagstavler.
hvor du kan finne
sistenytt omhva somskjer.
\fi Onskerderforvelkommentil www.ostensjovannet.no.
Har du spOrsmalog kommentarerom foreningenog
detkjare vannetvflrt vil vi gjernehgrefra deg.E-postadressenefinner du pi:

Nfl er mye av grunnlagetlagt, og veien videre er vel
si mye avhengig av hva du bidrar med. Webredak- www.ostensjovannet.no/forening/info.htrnl
sjonen hiper ih4re fra deg om opplevelser og
meninger,slik at vi kan ffl aktive sider som engasjerer Hilsen Audun Brekke
mange.Derfor har vi oppretteten del e-post-adresser
somdu kan benyttedegav for lett i kommuniseremed

Liggerikkepa latsiden
Mangei @stensjoomrfldet
har
nok truffet pi medlemmer av
styret og standsgruppen
hosten 2001, da det er blitt
holdt mange stands i
Ostensjpbyen. Her er de
"fanget i gyeblikket" pf,i
Lambertseter Senter. Fra
venstre Amund KveimHanne Blesvik, Solveig
Olafsen,Odd FrodeUlbrandt
og Paul Fekjer.
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r OleBiune
ln Memoriam
MalermesterOIe Bjune d\de torsdag l. november2001 pd Abildsq bo- og
rehabiliteringssenter93 dr gammel.
I den nye fl@yenav bygningen haddehan et vakkert,
praktisk rom med utsikt mot Bakkehavn. Han endte
sitt liv i Ostensjoomrfldet,et omride sombetyddemye
for ham nermest livet igjennom.
Bjune var hele sitt voksneliv opptatt av lokalhistorie.
Kunnskapeneformidlet han til distriktets innbyggere
gjennom avisartikler, artikler i St. Halvard, foredrag
og ikke minst gjennomsinmedvirkningom HByehhalls
historie. Bak seghaddehan 30-6rsvirke sompolitiker
i Oslo bystyre. Selv i en alder av godt over 80,
representertehan Kristelig Folkeparti i Fylkeslandbruksstyret.Her gav hanbeg i midten av forrige tiflr.
Ole Bjune tjente i sannhetsin samfunnsplikt.

Den er Oslo
I 1976ble hantildelt St.Halvardsmedaljen.
personer
kun
og
tildeles
hByeste
utrnerkelse
Kommunes
somhargjortensaerligverdifi.rllinnsatsforbyen.
Han var opptatt av kirken, og han satti Kirkevergens
administrasjonsufvalgi en flrrekke.
Ole Bjune var formann i byggekomit6en for
Manglerud, Lilleborg og Lambertseterkirker.
Si sent som i 1989 ble han sitert fra bystyresalens
talerstol vedr. Ostensjovannetog dets verneverdier.
Hans glodende interesse for lokalhistorie og
lokalmiljOet er godt kjenti politiske kretser.

Ole Bjune var i hyppig kontaktmedNorsk LandbruksOle Bjune ble fgdti 1908pi tomtenMagnorpi Oppsal. museum i forspk pfl fl fi dem til fl etablere seg pi
Qstensj@gird. I Fylkeslandbruksstyretnflt han stor
Han var den siste gjenlevendeav en sgskenflokt pi
respekt, og han talte @stensjoomridets sak da
14.
utbygningsproblematikkenvar oppetil bdhandling.
I barneflrenetraskethan veien hjemmefra til Abildsg
skole.Ingen kort vei for pjokken fra Oppsal.Hansfar Bjune varen mannhvistankerlfl langtforut for sintid
bygde Godland i Oppsalveien,en bygning som noen og somtidlig lekte medtankenom frff; gjenipnet noen
ir dentesom bedehus.Her boddefamilien noenfi ar, avelveneibyen.
et snautsteinkastfra@stenq4gflrdene.Guffenelekte For noen ir sidenble han tildelt Manglerudprisenfor
bl.a. gjennomfgrte de en sin innsats i bydelen. Bjune mente at disse pengene
ofte ved As1runsjavannet,
livsfarlig lek ved 6 svgmmeunderflytetorven somden burde brukes annerledes.Prisen bevilget han til
gangeksisterteved vannet.
startkapitalfor i ffl laget en byste av Minna Weflesen,
I voksen alder flyttet han med kone og barn til enkvinne hansomlokalhistorikervar spesieltimponet
Gartnerveien pfl HByenhall. Der trivdes familien over.Etter hansinitiativ ble det alvor i fremdriften av
enbysteav Minna, og den5.juni i flr var detenselvf@lge
srerdelesgodt.
at han fikk eren av fl avdukebysten.
Oppvekstenga Ole en sterk interessefor naturen,
hvilket ogsfldeler av hanspolitiske karrierei Kristelig I en alder av 90 6r var han drivkraften bak bydel
Mangleruds hefte om Mirna og den forste husmorFolkeparti bar preg av.
skoleni Europapfl AUildsp gfird.
friarealeri bystyretil962
Under debattenom Ostensj@
holdt han et svrrt viktig innlegg om vannets Selv i hpy alder stilte han segvelvillig til tjenestefor
seregenheter.Han understreketat det i bevareplante- foredrag,befaringerm.m. for fl Oseav sinestorelokale
Vennerfikk vi gleden
og fuglelivet i og omkring vannet burde fi f6rste kunnskaper.I @stensjovannets
av fl ha han med pfl en befaring rundt vaffret sfl sent
prioritet.
somi 1999.
I Dlf-I974 var han kommunalrid i Oslo.Han ledet
Kr.Fs bystyregruppei en irrekke. Bjune fikk i denne Ole Bjune var entversigjennomredelig personmed et
perioden &ren av 6 legge frem flerbruksplan for utrettelig engasjementfor byen, marka og nretmiljflet.
Oslomarka for bystyret. Flerbntksplanenvar meget Venneforeningener dypt takknemlige over det arbeid
fremtidsrettet, og den la grunnlaget for dageng hanhir lagt ned for vflrt omrfldegjennomsitt lange[v.
markagrense.Han ledet ogsi et nordisk skogseminari Vi lyserfred over O1eBjunes minne.
Oslo pfl l9l0-ta17etmed befaring til en rekke stederi
For styret,
Marka.
FinnA. Gulbrandsen
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R6habilitering
av bredden
Foto: Johan Mollatt
Venner fikk, i samarbeidmed
@stensj@vannets
Friluftsetaten, gjennomfBft et pr@veprosjektpi i
rehabiliterebredden.Pi Seimplanteskolei Askim er
det dyrket fra stedsegnearteri kokosnett.
Kokosnetteneer formet i p@lsereller matter.P@lsene
danneravgrensningenmot vannet,og matterogjord
legges innenfor. Noen stederer det ngdtendig og
leggeet enkelt kokosnettoverjorda.
:
Plantene vil etter hvert sli rot i bakken/bunnen.
Fordelen med kokosnetteneer at de ritner svert
langsomt opp. Mens denne prosessenpigir, fir
plantebeltenetid til 6 etablereseg.Nflr netteneetter5 8 ir har ritnet bort, har planteneetablert seg og de
holderjordsmonnetfast.Pi dennemiten skalmanurmg6
og etterpi.
erosjonbide i etableringsfasen
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pi Abildss
Variingshuset
- ei skadd perlesom nA har fitt nytt liv!
av Marte Boro
Huset, som denneartikkelen skal handle om, ble by7d mot slutten av 1700-tallet,
og er altsd over 200 dr - en anseligalderfor en bygning.
Girden lfl da godt uteirfor
byen, men var nok pi
mangemflterpregetav den
bynrere beliggenheten.
Den gang - som ni - var
byen avhengig av matforsyninger utenfra, men da
mitte spiskammersetvrere
rett i nrrheten - ikke sory
ni hvor matenkan fraktes
fra alle landsdeler og
verdensdeler!Tiansportav
mat var den gangingen enkel sak!
Gflrden er fprst nevnt i "Den rpde boK' - biskop
Eysteins jordebok. Han levde fra 7337 t1I 1407.
Allerede fgr 1400var gflrdenkirkegods,men i 1663
ble girden kj gpt av Christianias fgrste praktiserende
lege - PederAlfsen. Etter det har gfrrdenvert eid av
byfolk. Da familien Wetlesen kj4pte gflrden i 1847
innledesei ny epoke.Fgrst med landbruksskole- den
andre slike skole i landet. Etter 20 ir ble den avlost
av Europasfgrstehusholdningsskolefor kvinner ledet
av Minna Wetlesen.Si til dette anleggetknytter det
segikke miirst ogsf kvinnehistorie!

bindingsverk(bindingsverk
med teglmur mellom stendeme)pifundamenteneav
det gamle huset. Deretter
skal datidenseier, kaptein
Brochmann. rett fdr 1800
habygd et nytt vaningshus
- eller kanskjeble baredet
gamlebygd om og pi? I alle
fall er detbygningsdelerfra
fgr 1800 bevart i huset i
dag, men det* skal jeg
kommetilbake til seinerei artikkelen.Det erto kjellere
i huset-en liten til hByreforinngangdoraogen storre
til vensfe under kjBkkenet.Den lille er nok eldre enn
kjOkkenkjelleren- kanskjeer det en kjeller som kan
stammefra huset som knakk safirmenen stormnatti

r754?

Viningshuset er en ruvende trebygning med
klassisistiskpreg med streng symmetri og orden i
fasadene.De er oppdelt av pilastre som lgper opp til
takskjegget, og vinduene er regelmessigplassert.
Inngangenfra tunet omtrent midt pfr bygget f@rerinn
en perle - tofl@yet
i trappegangen.Inngangsd@raer
med Louis-seizedekor.Da J@rgen
Wetlesenovertok
Dagens vflningshus er et verdifullt eksempel pfl
bylningen i 1847 ble husenepfl gfrrdenbygd om. Han
hvordan et stort viningshus pfl et av byborgernes
- kom da fra en forvalterstilling ved Linderud g6rd og
girdsbruk ble bygd. Det ble satt opp mot slutten av
bygde om hovedbygningen med Linderud som
1700-tallet,men i 1841ble det bygd om - det var da
forbilde. Ta dere en tur til Linderud - her vil dere se
taket ble hevet og det ble sattinn vinduer ettermodell
de sammesmfl vinduene i loftsetasjen- sammetype
fra det nye slottet!
som pi slottet. Slottet ble oppfgrt 1825-48- sfl dette
Nnr bygningenniblir satti stand,er det f@rstog fremst var h/yeste mote og her 16ikke eierne av de store
disse to byggetrinnene eller epokene som blir girdene i Gamle Aker etter!
gjenskapt.For selvfglgelig har det skjeddendringer
opp gjennomSreneogs6,men heldigvis for osssom
sefferpris pi gamle bygg, har man for det mestesatt
det nye utenpi det gamle.Slik ligger gamlepaneler,"
tapeter, gulvbord og malingslag under nyere
overflater.
I en beskrivelsefra 1686omtales"det storehuset".
Dettehusetskalha styrtetsammenei stormnatti 1754.
Det skal si ha bliu sattopp et nytt vflningshusi ufinurt

Det er ni gjennomfprt et stort restaureringsarbeide
pfl girden. Drengestua,sidebygningenog uthus er
satt i stand, men den st@rsteutfordringen var
hovedhuset.Her var det store skaderi lafteveggene
- van{rhaddekommettil i overgangenfra grunnmuren
og i underkantav vinduene,tak og vanffenner hadde
ikke blitt skikkelig vedlikeholdt slik at vann hadde
rent inn. Si her sto man overfor store reparasjoner.
Samtidig skulle anleggetfi en modernebruk.
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Anlegget er fredet'etterkulturminneloven - detfgrer
til at Byantikvaren skal godkjenne alle endringer.
Prinsippenefor bygningsvernetskulle fglges- mest
mulig av alle deler av bygningen skal bevares,
inngrepeneskal vere si smi sommulige, tradisjonelle
materialerog metoder skal brukes ved vedlikehold
og reparasjoner,
og skjultedelerav bygningener like
viktige i ta varepfl somde synlige.En sipassgammel
trebygning som dettevil selvfBlgeligha skader,og da
kommer sp@rsmiletopp:- Skalman skifte ut degamle
tekniske oppbyggingsmitene med nye
standardlgsningersom er utprgvd i 10-20 ir? Er de
nye bedre?Vil de holde i sfl lang tid som de gamle
gjorde f6r skadenekom? Og hvorfor kom skadenevar det darlige tekniske lgsninger eller manglende
vedlikeholdgjennomtiir ettertiir?

karakter med panel pi veggene,stort spiskammers
og skapinnredning.Og dettepasserjo hind i hanske
med pnskeom ibevare sporav husstellskolen!Salen
i2. etaqehar brystningspanelfra to epoker- gamle
panelerundervindueneog nyeremellom- og dakan
man jo ikke velge tapet fra den fgrste perioden.
Tapetenblir valgt ut fra den siste"brystningspanelepoken".
D@reneinn fra trappegangener for det meste flotte
to-flByededprer typisk for 1790-1800,men andre,
mindre synligestederibygningen,finnervi eldred6rer.
Dgrer som fargeunders@kelsene
avsl@rerat har hatt
en "historie" fgr de ble plassertder de stir i dag.
Sannsynligvisd@rerfra det tidligere husetpi stedet,
som man ville bruke, men ikke i de representative
rommene- der man tok i mot gjester.

Utfordringene var mange, men ni er huset nesten
I sammesalensombrystningspaneleneer, dukket det
ferdig-restaurertmed et flott resultat.
opp enda en skatt: Himlingsbordene bak det trukne
taket viste segi ha malte motiver!""Disse
bordeneer
gjenbrukt i himlingen, og har nok opprinnelig vrert
veggpaneler.Noen av panele4€.til og med to lag
motiver: Det eldstemotivet er kraftfulle rankermalt
i oljemaling, antakeligfra 1600-tallet,over dette et
nytt dekorlagmedbilder av landskapmedbygninger,
trer og busker, typisk for rokokkoperioden 175590. I tillegg er det noenpanelermed malte draperier
"bundet" opp med vridde band med dusker antakelig
fra samme periode. En tredje form for dekor er
sjakkmBnstersom ogsi kan vrere fra 1600-ta11et.
Det er lagt ned storeressurseri farge- og bygnings- Lignende eksemplerpi dekor er funnet pi andrestorunders@kelser
innvendig. Oppussingenvar en girder i Oslo og i landetfor @vrig.
glimrendeanledningtil6 skrapesegned til tidligerg
malingslagog farger,for si i gjenskapedettenir ny Det store spOrsmflleter: Hvor kommer dette fra? Er
overflatebehandlingskulle til. Nflr bygninger skifter tlet resterfra de gamle bygningenesom har stefi pe
eier eller bruk skjer det !'jerne st@rreistandsettinger stedet?Dette ffrr vi nok aldri et sikkert svar pfl, men
eller oppussinger.Slik vil anleggetsulike eiereog ulik det er h6yst sannsynlig.Hvor skulle paneleneellers
bruk kunne leses nir man gjennomfprer slike komme fra? Og det er nrerliggendei bruke slikt
"gammelt rusk" der det ikke vil synesi den nye og
undersgkelser.For dennebygningen kom fBlgende
moderne
bygningenfor 6 sparepfl innsatsen.Srerlig
dekorasjonshistoriskeperioder fram: l7 9}-flrene i
produksjonav materialerog bygningsdeler
ei
tid
da
byggeflr, 1841 - ny eier, landbruksskole,1865 husholdningsskole,
1865til 1891-ulike oppussinger, var langt med tidkrevendeenn i dag.
1891- ny eier, og mindre endringerpi 1900-ta11et.
Nir unders@kelsene
er gjennomf@rt,mil man si
bestemmehvilken epoke det vil vere mest riktig 6
gjenskape.Det er naturlig i velge den epokensom i
gradhar gitt pregtil rommet,gjernedentidligst
st@rst
mulige epokensom kunne gjenskapesuten 5 mfltte
flerne yngre verdifulle bygningselementer For
eksempelble det bestemtat kjokkenet skal tilbakeforestil denfgrste oppmalingenetterat husstellskolen
ble etablerti 1865.Det var da rommet fikk dasens
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"Du grbnhe,glitrendetre goddag...."
FgrstesBndagi advent2001 blejuletreet i sydenden
av Ostensj@vannet
tradisjonenfro tent til gledefor alle
som har sin nrrhet til vannet.Det er Lionsklubbene i
distriktet sdmglederossmed dettearangementet.En
stor skareav fremm@ttefra omridene rundt vannet
haddesamletsegdatreetlyste opp i mprket.
En gruppefra OppsalJanitsjarspilteog medforsangere
fra sangko'retFreidig, lgd sangenutover det islagte
vannet"Du grgnneglitrende tre goddag.Velkommen
du somvi sersflgjerne,Medjulelys......"Ja,lysenegir
et varmendeskinn over isenog skaperjulestemningpfl
irets m0rkestetid.

F oto: Leif-D an Birkemoe

F oto: Leif-Dan Birkemoe

Denatletiske
sngmann
I den sydgstlige del av Ostensjgvanneter det en
lekeplassmed forskjellige apparater.
Den fgrste sngeni desember2O0linspirertrenoenunge
kunsfireretil 6 forme en sn@marur
medatletiskeanlegg.
Mannentok sprangetopp i tumapparatet,og her fanget
inn idet han svingerrundt i et c-moment.Pfl toppen
skjeddedet spesielle,hanfrgs fast,til mildveret ville
mykne hanskropp. I mellomtiden kunne vi beundre
hansformer, strie barter og utstiende Orer.Men mest
av alt,litt fantasi og id6 utenom det vanlige, vekket
munter oppmerksomhet blant store og sm6
@stensj@vandrere

HAhIDYERKSBYGG AS
Tgmrermester og Entreprengrforretning
N'IEETEEDLII
lulL\,
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Ryensvingen 9
0680 Oslo
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Art lrr. 211ved vannet:
Polarsvsmmesnipe
av Finn A. Gulbrandsen

Fredag lg.oktober 2001: Ornitologenesbombevarslerbrummer <Bombe>ved
snipe.
Qstensjqvannet: Bdrd B redesen varsler om p olarsvQmme
Det er sentpi fredagskvelden.Mottoet er tidligst mulig
Fram
medkursfor Ostensj@vapnet.
opplBrdagsmorgen
medteleskopog ventpi godbiten.Og godbit var det!
Artenble setti Oslo og Akershus4 gangerpe1800pi
tallet og en gangpfl 1900-tallet! Observasjonen
@stensj
Bvannetdennefredagenogl4rdagenvar andre
observasjoni de to fylkene siden1866!!
Tidlig lgrdag*org"irbli, fuglen forevigeti vinterdrSkt
av Andreas Gullberg. Noen minutter fgr kl 0900
forsvinner fuglen antakeliginn i takrBrskogenfor Sfli
vise segfram noen@yeblikksenerepi dagen.Beskjeder
sendesnarmest kontinuerlig gjennomornitologenes
varslingssystem,og ornitologene knyttet til dette
de hvite hodesidene.Nebbeter gult med svart spiss.
systemetvarhele tiden oppdatert.
Beinaergulbrune.
Skal du finne artenhekkenede,mi du langt av girde.
Ved smivann pfl den hgyarktiske tundraen legger Flereomitologer haddetatt turenlangveisfratil vannet
den egg og ruger fram ungene. Nrermeste dennedagen.Noen mfltte vendenesahjemoveruten i
hekkeplasserer Svalbard og Island. Er du heldig, ha settsnuftenav snipa.Slik er fuglekikking, og det er
kan du se den langs kysten etter vedvarende faktisk litt av sjarmen.
vestavinder.Utenom hekketida oppholder den seg
Listenetil denlokale sjeldenhets-og rapportkomitden
fgrst og fremst til havs.
til ornitologisk forening forteller ossat slektningen
ble observeti 1975 ved@stensj@vannet.
I praktdrakt er hunnen brunrgd pi undersidenog_ sv@mmesnipe
halsen,ryggen er mgrkebrun med brungule, bredg, I vir ble det setten polarmike. Antall observertearter
fjerbremmer. Issener mBrk og stir i skarpkontrasttil e r d e r v e d o p p e i 2 l l .

Dennyeterskelenved Bogerudmyra
Endelig er alle de oransje nettenefjernet, og terskelenser strdlende ut.
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Patur langsBslerbekken
En av foreningensmedlemsturerble vdren 2001 lagt
langs Bqlerbekkensnedre lqp, fra utllpet opp til Bqler kirke.

Bslerbekkenskilder

gjennomtunetpfl Ostensj@
og nedforbi broenover
Bolerbekken.

De fleste turgiere vet at det renner ut en bekk i
@stensj4vannet nordvest for parkering splassen,
men mindre kjent er det hvor den kommer fpa. Vi
sier gjerne at den kommer fra SkByenputten,'men
egentlig har den sin spede begynnelse i hoen
myrdrag gst for Trasop.Likevel er det f6rst nederst
i Beverlia, der den fgrst fflr tilsig fra Ulsrudvann
og dernestfra Bglerkulpen, at den virkelig blir en
bekk av noe stgrrelse. (BBlerkulpen, eller
Holteputten som den ogsfl"erblitt kalt, er gjenfylt
o g e r d e t s o m i d a ! e r i d r e t t s a n l e g g e tp f l
Haralpkka.) Dessverre er det nettopp her ved
Beverlia at bekken i dag blir borte for oss;den ligger
i r@rlangs Ytre Ringvei helt ned til B6ler kirke.
Derfra stuper den utfor lia med en flott foss nord
for parsellhagenefOr den flyter roligere over sletten
ned mot vannet.

For 100 flt siden var Aker kommune i hovedsak
delt i to sogn; Qstre og Vestre Aker. Den store
villautbyggingen pi Nordstrand fprte til at
Nordstrandi 1906ble skilt ut som egenmenighet,
og det var i de kommende irene til og med sterke
krefter som arbeidetfor i skille ut Nordstrand som
egen kommune. Grensenmellom Qstre Aker og
Nordstrandgikk over Ostensjgvannet"til utl@pet
av Bplerbekkenog videre langs dennetil stenbroen
pfl.BgIer". Ved broen kommer det et liten bekk fra
s@kketmellom Jgranstienog Ostensjpgird og fra
s6r er det en gammel gjengrodd dt'eheringsgrpft
som ledet vann fra Bogerudmyraut i Bglerbekken.

Kvernerog vannkraft

Fossenog fabrikken

Bslerbekkensom
kommunegrense?

Vannfgringen i Bglerbekken har vartutnyttet i ulike Pi oversiden av Ostensjpveienf6lger vi bekken
sammenhengeropp gjennom tidene. Kvern har det gjennom skjermet og frodig natur, med et uvanlig
fra riktig gammelt av vrert i fallet ved Eterfabrikken, rikt dyre- og fugleliv, opp til fossen.De som tok
og jordstykket mellom Eterveien og Ostensj@veien tureninn hit underflommen hpsten2001 fikk oppleve
ble derfor hetendeKvernjordet. Ulsrud gird hadde vannfgringen slik den mi ha vrert i gammeltid da det
visstnokogsi en kvern, i Beverlia i bekkenned fra var kvern her. Nfl forsvinner mye av vannet fra
Ulsrudvann. Vannf/ringen ble ogsfl utnyttet i en nedbprsfeltetvekk gjennomovervannsnettet,men til
st6ne sammenheng.Oppe ved Sk@yenputtenble gjengjeld fir bekken dessverrefremdelestilsig fra
det bygget dam for i regulere vanntilfprsel helt nede kloakknettet. Fra fossen er veien kort opp til
Eterfabrikken. Denneni over 100 ir gamlebedriften
vedBryn Mglle.
ble i sin tid lagt hit fordi det var relativt lett 6
FerdselsAreri eldre tid
transporterevarer til og fra jernbanen ved Bryn.
Vir tur starter ved utlBpet. Her passertetrafikken Samtidig 16den si langt unna folk og bebyggelseat
langs "Plankeveien", den gamle vinterveien eventuelleeksplosjonsulykkerikke ville ffl dramatiske
gjennom Qstmarkafra Enebakk, i flere hundre 6r. fBlger for omgivelsene.I tillegg var det grei tilgang til
P l a n k e l a s s e n ek o m o v e r N o k l e v a n n , n e d kjolevann til produksjonen,nettoppfra Bglerbekken.
Stallerudliaog videre over isenpe Ostensjovannet
pi sin ferd mot bordtomtene i Christiania. Bgler "interimskirke"
Ostensjoveiensom kjgrevei ble f@rstanlagti 1850- Vi fglger bekken videre opp mot Bgler kirke som
irene og det var pi den tiden si lite bebyggelsq ble bygget som en midlertidig lgsning og innviet i
her ute at det ble hevdet at veien utelukkende ble 1960. Opprinnelig var den satt opp pfl Ekeberg i
anlagt for at girdeierene her lettere skulle kunne forbindelsemed en landbruksutstillingder i 1959.
komme safirmenfor 6 spille kort. Pi folkemunnd N{planlegges en ny kirke og det er i hipe at dette
ble den derfor hetende "Polskpassveien". Den vil gjgre det mulig fl la bekken bli en naturlig del
opprinnelige traseen var det som nfl er turvei av terrengutformingen i dette omridet. I trekanten
s@rover
mot lcryssetYke Ringvei/Eterveienplanlegges
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det boligbygging, men denneforutsettesgjennomfgt
pi en slik mite at bekken beholdes og fir en
her m6,vi ni si
buffersone.Ved parkeringsplassen
farvel til bekkender denfortsetteri r@rvidere oppover
langsRingveien. Foreningenhar imidlertid et uttrykt
gnske om 5 fi bekken opp i dageni dette omridet.

Baler gArd
Pi v6r tur er det ni i stedetnaturlig 6 ta turen opp til
Bgler gird. Dennegflrdenligger uvanlig fint til, og har
alle sinebygningerintakt. Gflrdensspennendehistorie
fir vi komme tilbake til i en senereartikkel, men
interessertekan lesemer i boken"Bgler er stedet"
som bydelenfikk gitt ut i er 2000.
Det er all mulig grunn til i tro at det ogsflsenerevil bli
arrangertmedlemsturlangs denneflotte bekken.
AmundKveim

GjensidigeNOR
- din totalleverandgr av:
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.Karnappmannen
og andre viderverdigheterfra vir nere historie- del 3
av Erik Henning Edvardsen

Karnappmannenfort satte d hjemsQkeAbildsq gdrd og var stadig de
zgrensetsp\kelsbt seg til d gi6re skQyerstreke4
bes\kendetil besvrer.Som ofte
som d dra dynenav de sovende,eiry
Karnappmannenbes
av stripet eller,

Karnappmannen

Tid,dajeg

I1939 omtaltesi
KamappmannenpSAbi
han seghodelgsvarslet$
pfl at forestillingeneom
levendetradisjon sfl
verdenskig.Christen
Brochmann reagerte
alrninneliggj@reen slik appa

somvmsSrnsk
som passeflepa
fra
pflsto6moftaopplysninger
<<Da
avdodemennesker:
Hesermanni Friedrichtr.s

Kollin18.juni 1757,komhun
t'soveverelsetogfortalteomhansd@d.
om natten.FgrstlengeeftErpflinnlOp

"IfglgefruB.Burchardt,
f@ffiin&Fn s
Mmie$.ing,I
svigerdatter,
Brochmanns
tilbragteflereir pi AbildsOble
enestegang sett uten hode-Det

<<Mathis>>
i Morgenbladet en

lHan forteller at det var soldatkona

Brochmanns svoge4 majof flqgerutatu
gjestevrerelsetkort f@r deres avreise

froppertil Holstein i I7ffi,
marurenshodelose
atfortellingenehar engasjerl

rlig murt kamlner

ekteparetmitteflykte
kamappetog ned {g}
be vertskapetom et qHE[v€relse for t
Henrik J@t
kunnesovei fred.\j$*ivm
(1834-1905),
var
som
Christen
Kaas
oldebarn,

ryis ha vat knyttet en"vissanekulttil
for det i alt er frrnnet 13 graw@yseri
haugeneer nanrligvis for gdgle til at det

floafrn-Jreferanse 20 alenfrahinanden,deneneurort,denandenmedet
r. fruAnne tragtformethul i midtenn&stentilbunds,hvilketefter
,r*.Ltt
fenom at det skulle detvare
lgytnantReinholdFredrik Hegelmann(1729-176I) og
hustruen Karen Rose (ca. 1130-1763) som si
Kamappmannenuten hode.L4ytrrantHegermannble
skutt under beleiringenav Colberg i septemberl76L'
om natten
kamappvaerelset
Ekteparetsommitte r@mme
(
var derimotmajor JohanJacobThome 1731- 1781) og
Ingeborg Christine Hegermann, s@sterav Christen
Brochmannsannenhusfru,Anne Margrete,f. Hegermann. Disse si ikke dgdsvarseletog returnerteogsfl
uskadd fra Holstein. Ingerborg brukte senerekrigsoppholdet som referanse og utgangspunktfor

ejerenssigendeer opgravetf4t 1843,da han tiltraadte
gaarden'>

interesse
erdaetmurtkammer,somgirdbruker
Av st@rre
Wetlesen fant under plOying av ikeren. Hvorvidt
kammeretkan settesi forbindelsemedforestillingenom
Kamappmannener ikke godt fl avgjpre,mendetdaterer
spgtolig fia omkring611600.I Fortidsminneforeningens
flrsmeldingfor 1882har frrnnet omtalt: <PaaAbilds@
ffaf man ved plOjning i oktober 1882 orntr 250 m. i
nordgst for hovedbygningeni en fra nord til syd
skraanendelerbakke,hvor deri mangeaarhavdevaret
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dersomenvelgerm paKlamappmarurcns
ager,omf. 30 cm. urlderoverfladenen firkantetmuret kamappverelse!
1664
fordybning,2.20m.lang fra nord til syd, 1.20m. bred vemendeind. <Alleredevedshjgteav 30.september
plassen
med
Abels@
hovedb@let
Knut
Franss@n
og 0.50 m. dyb. Veggenes mrr var kun af 6n stens solgte
i Gamlebyes
tykkelseogbestodaleneaf l6bere,ikke bindere.Stenene HaslefittilPederJenss@nHagedom'boende
som
utgiorde
vareafvexlendergdeog gule af det slags,somindfgrtes I-adegaard'.>Vi vet ikke hva slagshus
hertil fra Danmarki det syttendehundredaar,i alle fald hovedbglet pi den tid, men signaturen <Mathis>>i
bleoppfgrtnoen
pistir athovedbygningen
kirke lOsloDomkirke]
f@rca.I 750,ellersomi Frelserens
<1668
avendansk
nemlis
i
19].
ellerdetnuvrerende
[Rfldhusgaten
Murene vare uden
0stre
ansatstil
overkantenbgjetlidt
Hagedoms
Peder Jenss@n
lerbakke,
hvoffi:i..
Rummets bund var
var han egentlig?Familiekke.ot'noeetaske.:=
fandtesendelkul, bl&ndt
isensvar husherrenen
med
I vestrelangvegvgderle
danskeoffiser Christen
paaindsidenellryrnoddet aabne
Hagedom,somenantar
ry.*9rt^di","rrq*"og
det heleforblive urort s@mdet va
Kan hendeer Peder
Hvadbestemmel
senmmet kanhi
Bertel Helless0n

rilikhet medsinefues@nner;

HvemgestaltptKar

652) og Niels, spekulerte
Abildsos eier tilhdrte en
for eksempelkongens
Christen Hagedorn i
at Pe,&: Jenssgnvalgle fl
Da hani lensregnskapene
av Abilds0 omtales
likeledesi skiftet
Jenss@n,
20.novemberI6J4,
og bama, Jens(f.
(f. 1661)ogMagnus(f.

EttersomAbildso finnes nevnt
dokumenter skulle det bare
forekommeratskillig rastl@se
stedet. Men hvem sitt gjenferdl
forkjarlighet for viningshusetat dets
hensendevedselvetterathusenevar
opp igjen?Overhoffrettsassessor
1680) var den fgrste privatperson
Abilds@,og kunne vert pn op
Men wilen mbldgrr
apparisjonen.
Karnappmannen.for Frryrtseq

Sffi,eberettigede:<Anno 1674
ffi
fteholdenpaaTlretenudi

"der/ .

arfvinger,nemblig
betaltehanikks'mindre enn 1 Rigsortom
Pederszon=9Aar
mendet var typisk for datidensrike embedsmennf, eie sl. Anne petlersDaater I tS-,*.nu**el
og Dorrete
-:
jordegodsiChristianiaomegn,somde-knapl,had{esett
,
F.O.r* Daner= l3 Aargl.o
og holdt oppsynmedbarei den utstrekninginnGktene
oppqu* var4 undsSf,keom <noget
kom inn som forventet.Ner Frantsenen sjeldengang "-Tiakstmenne.nes
lorlorbyenvardethelsttil KjBrboved Sandvikatranii . ku"F. blifue til at shiffte lmellem Effiq{efngrskenog
Bgrneme",Formuenl--lpp segtil bfi. 191rdl l-13 og
rideturen.For ham var nok Abildsg ikke annet
"*.n
slik derogsflvarmeddeflesteandre boetsutg. 506-rdr.I 10.Seglkt.gTq$tt g_vult.en.+51
renpengeplassering,
familie, men
gfrrdenehanhaddebemektigetsegi Aker.

kjgptRodwedti 1659'
ForsthaddeFrantsen
Oppsal.
samtidigsomhanskaffetsegpanti SkpyenogTT:it
eni1663,r*a."roini*,
SisolgtehanRodtvedtigj
pi Sollerud,
foruteni kjppeAbildsoogsi fikk skj@tene

serden.Det var han som-fikk onnfgn-&n hovedtygning"n,somraster"r#; igj.n'*i"at *n nitr ar
:::*^senere'

.Nestegang:

De fire sisbrevnie. HusholdningpbOker,Wilster og Tordenskiold.
Skpyen,Oppsalog Mangleruds@ndre.
solgtehanviderealleredeiI614.
Hagedomantas
SnarerekanenmannsomPederJenss@n
6 vare en verdis kandidattil fl ha utfort drilleriene fra
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frrn,dpf
Mfu

Gammeltbildetatt fra nord mot syd i Ostensjovannet
kan vi ikke med
Dette bilde av @stensj@vannet
sikkerhettidfeste.Det har, etter det vi vet, antagelig
hengtpi Nordre SkpyenttI 1907da Elida Aas solgte
og fraflyttet gflrden.Et fremtredenetrekk ved bildet
er bygningenepi Nordre @stensjogird som speiler
segi vannel For den som sergodt etterstir stabburet
fra 1875 pi Nordre @stensj4noe lenger vest enn
det gjLr i dag. Er det noen som kjenner til nir
stabburetble flyttet? Vognskjulet mellom drengestuenog driftsbygningener ikke oppfBrt.Verandaen
p6 viningshuset er endaikke kommet opp.

@stensjgbekkenhar en klar markering pi bildet.
Tidvis ble det rensketkraftig opp med utdyping av
utlppsbekkenfor fl senkevannstandenog forebygge
oversvgmmelser.Huseteller hytta til venstrei bildet
har vi forelgpig ikke helt klart fl identifisere. Derimot
kan vi se en bit som ligger pi land med kj@leni
v&ret, en brygge og et bade-eller ishus.
I'1886 skal en fotograf ha vart i omrfldet og tatt en
del bilder. Det kan derfor tenkesat bildet er knipset
nettopp dette 6ret.

Kan noen av vfire lesere "lese" mer i bildet som
I gamle
Bildet visernoenstolperlangs@stensj@veien.
tar gjerneimot
jubileumsbpkertil vellenepi Oppsalog Brynkan vi forteller nir det er tatt?Redaksjonen
kommentarer!
leseat det var mellom l9l2 og 1915at "lys og kraft"
kom til virt omrflde. FOr 1907 kan det ikke vrere Foreningenvil takke Sigrid Brinch for utlfln av bildet.
stolper for str@mvi ser. Heller ikke for telefon.

. Bildet fra hssten 2001
For 6 sammenlignemed dagensutsikt fra omtrent samme
har vi
stflstedsom fotografen fra sistehalvdel av 1SOO-tallet,
gjort et forsgk.Trar og endringeri tenengetgjgr detvanskelig
6 ta et bilde som fangerinn sammepanorama,men alle vil vel
pfl dette bilde fra hgsten 2001,
gjenkjenne@stensj@vannet
"orisinalen?'.
over 100 6r etter
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Om filmarbeidet
Vennerom
H@sten1999spurtejeg @stensj@vannets
ikke vi skulle lage en film som kunne handle om et
flr i vannetsliv. Pi etm4te lansertejeg id6en om 6
lage et tidsbilde av hvordan det s6 ut ved
Ostensjovannetved irtusenskiftet. Det viktige var
i fA frem hva du kan m@teav planter og dyr, hvordan
folk bruker omrfldetog hva som skjer av aktiviteter.
Prosjektetble vedtatt og desember1999 gikk med
til hektisk planlegging.
Allerede klokka 10 pi den fgrste dageni 6retvarjeg
pA plass ved @stensjOvannet
og gjorde de forste
opptakene.Det var spennendei komme i gang,og
jeg fglte at dette iret skulle bli en sak mellom
kameraet,vannetogmeg. Jeglagdetil og med min
egen l2volts batteripakke som gjorde det mulig 6
holdepi 10gangerlengerennoriginalbatteriene.
Her
skulleingenflotte hendelsergi til spille.
At opptakene skulle ligge i ro et 6r f@rde skulle
redigeressammenmed resten,var ogsflrart i tenke
pi. Manusetvar til stor hjelp nir jeg lette etter de
rette opptakene.Nfl er detjo ikke lett fl fi en fugl til
i fly akkurat dit du vil, men jeg sfl for meg iallefall
hva slagstype scenerjeg var ute etter.Det ble lett i
mile om jeg var kommet n&finere resultatet eller
ikke. I ettertid serjeg at det kanskjevar dennedelen
av jobben som var viktigst for 6 komme i mil.
Etter over 100bes@k
ved vannetsattejeg i gangmed
redigeringen.Ni skullesmflog storehendelserlimes
sammen.Slikt arbeidegjgresnApi PC.Det er nitidig,

men artig arbeidesomjeg miinnr@mmeat stjal noen
nattetimer.Smitt om sennvokstefilmen frem og ble til
den drByehalvtimen vi haddetenkt. Jegvar nok den
aller mest spentei salenda filmen haddepremi6repfl
Skullerudstua}4.oktober2001.Jegble veldig glad
dajegkunnehBrebifall og utropfra publikumunderveis
ifilmen. Detvarmet!
Arbeidetmedmangfoldiggj@ring
hartatttil, ogjeg hiper
sflmangesom mulig kjBper filmen.
Hilsen fra Audun, desember2001
Du kan se4 klipp fra filmen og lesemer om den pi
websidenevire:www.ostensjovannet.no/forening/
filmen2000/

Automatiskformating
Som et bidrag til matforsyningen for
overvintrendefugler har @stensjOvannets
\ enner satt opp en automatisk foringsautomatved AbildsOgird. HansEnglund er
her pi toppen av stigen under montasjen.
-\utomaten er et langt klart plastr@rmed en
:ittepinneved hver ipning som gir adgang
til solsikkefrg.Installasjonenble gjort i
derember,et gunstigtidspunkt for foring av
tugler, sompi dennetiden av flret setterstor
pn. pi lett tilgjengeligtilleggskost.
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Dasbladets
kronikk12.april1961
sitert i sin helhet.Bildet som er nevnt.har vi desiverreikke.

Jon Dsrsia=Nsdropom elefantsykstahet
Jon D@rsj@behandler en rekke spQrsmdl i denne kronikken som bOr interessere enhver som er glad i
Oslo, og som vil at den fortsatt skal bli hyggelig d bo i.
La oss forfglge et sunt og tankevekkende opprgr i
Dagbladet forleden, Egil Haxthows morgenfriske sinte
kronikk "Ngdrop fra Besserudtjernet".Med vel'fortjent
og rammende ironisk snert svinger han piskbn over
flatsmarte affang4rersom har den vulgere freidighet 6
"ta fra ossHolmenkollrennet" og lage flaut reklameshow
av det.
Det er et banalt frieri til det kritikklgse masseinstinktog
en pampete,geskjeftig nedvurdering av den tradisjonsglade og levende Oslo-individualismen som har skapt
selveHolmenkoll-begrepet.
Dette skrev Haxthow saftig og anskuelignok om. La det
ni ikke vende ngdvendig oppmerksomhet bort fra
Holmenkollen, om en leser tillater seg i forfglge dette
ngdrop fra vinterljernet og viderefBrer perspektivet, fprer
det tvers over byen til - - - et sommertjern.Men la oss
forst----Den mentalitetenovennevntenldrop er rettet mot, er ikke
noe isolert fenomen,men en tendensi vir tid, en tendens
som breier og brer seg gritt, dumt, faretruende- ikke
minst innen kjempekommunenOslo. Bare den slgvekan
ha unngitt 6legge merke til - siden trettiirenes Oslo den stadig @kendeavstandmellom kommuneapparatet
og byensbefolkning.
Et mil pA forandringen er - og det burde underspkes
systematisk
den avtagende mengden av
leserhenvendelser
til aviseneom detaljeri byensstyreog
stell. 1930-6renesog vel ogsi 1940-6renes
Oslo-mann
hadde et 6ye pi hver finger. Hans ofte ampre, like ofte
ogsi fornuftige, og nestenalltid livsnare leserinnleggvar
et uhyre viktig korrektiv til mulig slovhet i bystyret og
forvaltningen.Han gir sitt besyvmed i dagogsA.Bevares,
disseinserateneer ikke blitt helt borte. Men de er frerre
o9ih4yere grad trengttilbake til sittHjornet, Publikums
Rgst eller en annenfast spalteder godtfolk klager i kor
og ikke blir tatt si alvorlig, og hvor de ikke er si farlige.
Men n6r den viktige detaljen i byen ikke blir si piaktet
lenger, da er det fare for at de grove trekk virkelig blir
grove. Og det er 6n som puster lettet ut ved den direkte,
individualistisk inspirerte by"-opinionensavtagende
innflytelse gjennom avisene.Det er byrikraten, fagsjefen.
Det er mindre og mindre fare for at noen skal ta ham rred
vingebenet. Og det liker han godt. Det samme gjelder
kommunalpolitikeren. Ogsi han passerdet utmerket.

gjenvinne sine krefter. Den ene gangen gjaldt det
kraftledningene og stilmastene gjennom Nordmarka.
Tross folketog til Ridhusets borggird tapte byen.
Byrflkraten vant. Mer nylig gjaldt det Vettakollen, som
bystyret hadde vedtatt 6 kjOpe. Da vant byen over
bystyret. Men da gjaldet det ogsi riktignok for byen fl
tvinge bystyret til i gjennomfpre sitt eget vedtak (!),
hvilket bystyret mot folkeviljen gnsket6 gi pokker i.
Var dette krampetrekningerforan den uunnvrerligebyopinionensendeligedpd? Nfl, si pessimistiskefir vi vel
ikke vere. Men det serut til at - i forbindelsemed byens
veldige vekst - den selvstendigeopinionens avtagende
trykk bidrar til 6 gke avstanden mellom politikeren,
byrflkraten, ledelsen og pfl den annen side mennesket,
publikum, massen.Det Oker de fprstes muligheter for
spill med de siste.Mulighetene for lettvint frieri, for show.
Mulighetene for i sebort fra dem, totalt.
Det rare er at politikeren, byrflkraten, lederenkan konlme
i skadefor 6 bruke dissemulighetene uten egentlig i vrre
noe pifallende kynisk eller iskaldt beregnendemenneske.
Det er nok om han er ubetydelig, fantasilgs, rergjerrig,
vindskipelig - - - alt sammensvaft elementare egenskaper
som vi dessverremi vente 6 finne en del av i en st/rre by
hos medlemmeneav pampe-aristokratiet,fra ordfgreren
og ned til plansjefenog sekretreren.
Muligheten for 6 overseble seinestbrukt til gagnsi hgst,
da bystyret vedtok Bogerud-planen.Alle var i grunnen
StiOrit enlge om at planenvar redselsfull, uhyre slett laget.
En sikalt boligmassepA noen tusen menneskerville ffl
det noksfl utrivelig (dessutenkommende generasjoner),
og for attertuseneri strgkeneomkring, ja, i virkeligheten
for hele byen var detteen temmelig umulig utformning.
Men bystyret,byplansjefenog dennye, knakendekjekke
OBOS-direkt0ren - - haddedisseuhyre travle herrer tid
fl e tule mer med et si uvesentlig spgrsmil som Assen
noentuseneller titusenandremenneskerskal leve og bo?
Det er visst fryktelig uforskammet i vri pA navnet til
folk, men altsi n6r det gjelder en betroddoffentlig person
som hetersfl symbolsksom OBOS-direktOrSolberg:Det
erhan som erberget som sola skal skinnep6. Annerledes
med alle dem i dompavedBogerud.

. I'den mangslungnebyens utvikling og vekst, i styre og
stell, manifestererforholdet seg merkbart i en tendens
bort fra det individuelle, bort fra det menneskelige,en
De senere 6rene har vi sett den sunne, livsnere
drift mot det prosaiske,- bort fra det poetiske.I forholdet
byopinionen et par langer liksom forsgke i samle og mellom byen og mennesketen tendensi retning av by-
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tilverelsens, bymiljoets forflatning, byens sjelelige
asfaltering.
Har en by individuattet? Har en by sjel?Oslo har iallfall
hatt det, hittil.
Men denneunderlige tendensen.Det er et atter underlig
paradoks at nettopp velferdssamfunnet,den hgyere
levestandardensbysamfunn,burde ha rid til romsligere
hensyntil livsviktige verdier som poesi,individualitet og
sjel, rid til fantasi- - - men hva finner vi ikke i stedet?En
drift mot altfavnende materialisme, standardisering,
utryddelseav natur, med de stgrstetriumfer feiret p6 det
sentraleomrfldetby og bolig: Lambertseter,Manglerud
og ni straksogsi Bogerud, bybefolkninger pfl stgrrelse
medhenholdsvisTgnsbergs,Hamarsog Hortenspresset
inn i disse middelmidige blokkrekkene, bare uten de
nevntebyensfrie individualitet.
Det er kommunebyrikratens triumf over massen,
boligmassen.Hva skal masseneglgre? PrAv h overdove
den monotont susendetrivialiteten med allsang i OBS'
regi: fade-Rinnan-dei!
Man tror stadigikke pi bevisstkynisme. Men hva er det
som fflr bide politikeren og byrflkraten til 6 blise
foraktelig av primrere poetiske hensyn med formelig
oksehudet stupiditet? Hva er det som fflr dem til fl
underkjennemennesketog tvinge gjennombyenssjelelige
asfaltering med elefantsyk stahet? Dels det dpende
opinionstrykket (som vflre dagerspamper erstattermed
slik opinion som de selv skaper),og dels - blant annetovervekten av hgyt spesialiserte nulliteter i byens
mangeartedeledelse.
Det erjo det somtruer med 6 bli, eller kanskjealleredeer
blitt, vir tids farligste svgpe: Den hgyt utdannedeog
gjerne dyktige spesialisten,som hva alminnelig skjonn
angar,er blankereenn et spebarn.

Men med alt dette er det omtrent umulig 6 trenge
igjennom den kommunale muren av oksehudetstupiditet.
Omtrent umulig i fi velferdspolitikerens elefantsyke
stahet til i gi etter for fornuft.
Byens godt betalte plansjef har sett det som en av sine
fremste oppgaver de siste irene A fi redusert denne
saken(inklusive fuglepark-planen)til et absurdog umulig
minimum. I de nidelost avsldrendeUkens Portrett'er i
Dagbladet i gamle dager ville det utvilsomt ha stitt om
plansjef Strpm: - Hva han kan ha eid av poetisk fantasi,
mi han ipenbart ha brukt opp pe Sorlandet.
Men si var det poesien igjen. Engene, grasbakkene
omkring og s@nnaforOstensjpvanneter kjent som et av
landetsfremste strpk for lerker. I motsetningtil de fleste
andre av de sm6 sangernesom bare synger om vflren,
fyller lerkene lufta i forstaden ved @stensjomed et
sommerv&r av sangevindelig. Dens ustanseligesanger
i dagenog i bostedetog i mennesketssinn. I menneskets
sinn?
Noen vil kanskjehuskeet par versfra et dikt i denkanskje
finesteog mestmusikalskediktsamling i norsk litteratur,
Garborgs "Haugtussa". I diktet "Fuglar" stir to av de
mangeGarborg-strofenesom syngerognlerka.Den vesle
fuglen har vert med fl forme ogsi Gai6orgspersonlighet
og diktervilje. Men der stir:
Tirli-ti ! segjerlerka,
ho stig og stig imot sky.
Kvar gong ho tirlar i morgonstundi,
di verter verdi ny.
Tirrli-ti ! segjerlerka,
ho sviv under kvelven fritt.
Kvar gong ho tirlar i morgonstundi,
det kitlar i hjarta mitt.

Jo da, det er si absolutt meningen fra dikterens side at
Han sammenmed den like rergjerrigesom ubetydelige " disselyriske linjene skal tas alvorlig, bokstaveligi enkleste
\ mening. Det er diktning om by-utkantens poesi, sterk
kommunalpolitikeren. Takk, det blir et nydelig beite.
diktning om den virkning pe og betydning for
menneskesinnet
slik fuglepoesihar.Det er byenssjel som
Jeghar forvirret potensiellekommunestgrrelserblant mine gjennomstr@mmer
bymennesketssinn, hver morgen,hver
lesereved 6 nevne ordenepoesi og byutvikling si i si i
dag.
sammeandedrett.Om dissemine herrer vil veerevennlige
Sier det noe - i tillegg til alt det andre - at ogsAlerka
6lukke munnen igjen, skal vi komme n&nnere inn pi
poesien,settesakenpi spissen,der den etter sigendeskal synger i sinnene fra markene omkring og s@nnafor
Betyr det noe at det er et av landetsmest
@stensj6vann?
trives best.
fremffedende lerkestrok?
Fgrst skal vi bare i et par setninger fi minne om
sommertjernetvi nevnte innledningsvis. Det er Skal vi asfalteredisselerke-engene,ellerbruke demtil fl
pi sammenmed lerka, bekkasinen,stokkanda,
Ostensjgvannet.En bred folkebevegelsei forstaden ferdesfritt
grflgisa og alle de andre?
heiloen,
sothgna,
omkring har tilkjennegitt hvilket sterktmenneskeligbehov
det er for fl fi beholde dette eventyrlige vannet og dets Skal vi lage idrettsplasseristedenfor gr@ntgras?Hva er
omgivelsers naturpoesi og like enestiende som viktigst, at ungdommen vflr hoppe lengde akkurat der
mangfoldige fugleliv. Man har hamret 10smed disse. . (hva den like godt kunne gS4reet annetsted),eller at den
livsnrre og vesentligeverdier.Man har hamret lgs med f6r vokseopp med lerkesangenog det andrefugleeventyret
den firedobbelte enestiende vitenskapelige betydning i hjerte og sinn?
(svgmme-og vadefugler,dyrelivi vann,dyreliv vedvann,
Sp0r ikke uvitende og uforstflende kommunale etater om
myrvegetasjon)i tillegg til de direkte allmennmenneskelige sflnt.SpOrmenneskeneselv.
hensyn.Og Universitetet bevitner.
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2000
Arsrapportfor fugl ved Ostensiavannet
v/ Audun Brekke
Tbtalt ble det sett 118fuglearter ved vanneti lqpet av dret. OstensjlvqnnetsVenner
av fugl gjennomdr 2000.
retter en stor takk tit qlle som har bidratt med obse.rvasjoner
De som har bidratt med opplysningerer Geir SverreAndersen,Hdkan Billing, Bdrd
Bredesen,Svein Dale, Finn Gulbrandsen,Per-Arne Johansen,Geir Fj@rtoftKarlsen,
JQrnAreklett Omre, Ketil Knudsen, TbmmyPedersen,Atle Helge Qvale, Eyvind
Rugland, Per Stenslandog Audun Brekke.
DYKKERE
Toppdykker
De fgrste individene var pi plass fprste halvdel av april
(forst sett 12. apil). Pi det meste ble det talt over 50
individer, og mangeav de antatt 20 parenefikk to unger
fram til flyvedyktig alder.

Snogis
Arviss gjest, som bes6ker vannet. Fgrste sett24. apil,
og var tilstede et par dager.Nytt besgk ultimo juni og
noendagerijuli.

Kanadag6s

Horndykker

Tilstede hele 6ret, hekket ved vannet. Noen fi fugler
januar, men allerede 11. februar oppe i ca. 30 fugler.
Antallet varierte mellom 20 og 30 indlvider til ut i april.
12. juli Okt til 96, og under hpsttrekket (4. sep.) kom
h6yesteregistrering med 105 individer. 7 par fikk frem
unger.

3 individer innom pi trekk settZ4. aprl^l,

Dvergdykker
Ett individ sett 3. september

STORKER
GrAhegre

Hybriderav gragasog kanadages

Ffl hegrersett,trossmangeregistreringstimer.Ett individ I 1999hekket et par med foreldre av kanadagSsog grigis.
sentpi viren, 6n registreringmidtvinters og 6n pi viren.
Disse fikk to unger som overlevdevinteren. Disse to ble
Individene ble alltid setti flukt, antageligfodesok/besok sett ved vannet bflde senvinters os frem til midten av
fra tilstOtendeomr6der.
juni.
Et individ av grigfls med hvitfarget hode holdt til ved
vannet, ofte sammen med ovenfor nevnte hybrider.
Knoppsvane
artsopprinnelseer vanskelig6 fastsli, men det
To individer sett 13. november oe 5 individer sett 25. ' "Individets
&an-med sikkerhet sies at det i alle fall er grigis
november.
innblandet.

ENDER

Sangsvane
To individer kom pi besgk i slutten av september(22.)
og var tilstedekun en kort periode.Tre individer kom si
13. novemberog ble til ultimo november.

GrigAs
Tilstede hele 6ret. Farre enn 10 individer til slutten av
mars doblet til sluttenav april. Storinnrykket kom i mai/
juni (428 individer 26.juni). 150-400individer gjennom
sommeren. Store dagvariasjoner med trafikk til
omkringliggendeomrider. Max:22. septembermed {94
individer.

Kortnebbgdrs
Ett enkeltindivid var sammenmed grigiessenepi viren
(1. mai).

HvitkinngAs
Et par overvintret for andre &r pi rad, antageligfordi et
av individene ikke kunne fly forrige vinter. Begge kunne
fly vinteren 2000-2001.F@rstestoregruppekom ca. 12.
juli, med 50 individer, og ble en m6ned.Under hosttrekket
om store mengder fugl, og 27. november ble 450 fugl
talt opp.

Tamand
13.januar ble ett individ sett.

Gravand
19.mai haddeet par tilhold i vadedammen.Var tilstedei
. 3-4dager.

Brunnakke
To individer ble settpi vflrtrekket, 19. april. 3. juli ble 8
individer sett. Sent i august ble det sett 4, og seint pi
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hpsttrekket(1. nov.) ble 6retshOyesteantall,3 1 individer,
sett.

Fjellvik
Sett pi hgsttrekk, ett individ 15. september.

Krikkand

FALKER

En enslig hunn dukket opp 20. mars og var tilstede 4-5
dager.4 individerkom 19.april, fgr 10 hannerog 4 hunner Lerkefalk
kom i sluttenav mineden. I trl4 individer gjennomhele En hann observertskrikendeog hevdendep6 Tallberg6sen
sommeren.24. august kom 50 individer som var 6'rets 24. ausust.
hgyesteregistrering.22. septemberble sistegruppepi 6
RIKSEWTRANER
sett.

Sivhsne

Stokkand
Tilstede hele iret og hekker. En del fugler tre$ker til og
fra vanneti vinterhalviret, men bestandenav vinterfugl
svingte mellom 140 og 469. Utover i april sank antallet
til under 100 individer. Gjennom sommeren holdt
bestandenseg stabil pfl ca. 270 fugl, fOr den i august
Oktetil godt over 300 igjen. Hgyeste antall: 586, 22.
september.

Stjertand
To hunner i augustog ett individ hele november.

Skjeand
20. septemberog 1. novemberble det sett tre individer.

Taffeland
To enkeltobservasjoner:
24. august(hann)og 3. desember.

Fgrste individene ankom ca. 3. april, og bestandengkte
til 13 iidivider i lgpet av mineden. Holdt segpi et lavt
niv6 til midten av august.Da samletantageligindivider
fra omkringliggende omrider seg.52individerZ4. august.
15-20individer pfl h6sten.Sisteobs. var 14 individer 1.
november.

Sothsne
4 individer overvintret. Bestanden6kte il4pet av mars
til 35, og 47 individer ble sett i midten av april. Fra mai
til nestenutjuli viste tellingene mellom 30 og 40 individer.
Mot slutten av juli var bestandenav voksne og unger
164 individer. Dette holdt segutover hf,sten. 152individer
'
22.desember.

Vaktel
10. mai ble ett individ hgrt syngende.

Toppand
t hann overvintret i s4r.28.mars kom 8 individer. 70-80
individer i trekktiden (april-mai). Bestandengjennom
sommerenstabilt rett over 20 individer. I slutten av juli
Okte antallet (140 den 24. august). Siste gruppe pi 4
individer forsvant antageligde sistedagenei november.
Hekket ved vannet.

Kvinand

VADEA{AKE/ALKER
Dverglo
Trekkgjest. Ett individ sett 24. april.

Vipe
Tre individer 19. april. Ett individ 15. mai.

Enkeltbekkasin

F@rste
registreringvar ett individ 22. mars.Oktejevnt til
36 individer 19. april. Sommerbestandp6 rett over l0
individer. 24. august ble det registrerl 100 individer.
Antallet sankjevnt utover hgsten og siste gruppe pi 6
ble sett 1. november.

Trekkgjest pfl hgsten: ett individ 4. september.

Laksand

Strandsnipe

6 individer 19.april pitrekk. 1 individ november.

Fgrste observasjon3. mai. I midten av mai ble 5 og 6
individer sett. Ett individ sett 29. mai. Hekking ikke
p6vist, men aften er vanlig ved vannet om vf,ren.

IIAT]KER
Hsnsehauk
6. desemberble to individer sett. Besgker antagelig
omridet pi formiddagen fra omkringliggende omr&der,
og derfor registrert sjeldnereenn det reelle antalletkanskje
er.

Spurvehauk
27. marc,24. april og 25. juli ble den registrert.1.
november
ble 2 individersett.Forventes6 haterritorieti
nerhetenog benyttevannettil jaktomrflde.

Skogsnipe
EnkeltobservasjonerpAviren og sofirmeren:26.april og
9. mai, 15.mai og 25.juli.

Brushane
Et par observertunder vifirekket i mai.

Hettem6ke
Forstegruppeankomtidlig i april(130individer2. april).
@ktetil512 den 19.april.Gjennommai manedholdt
segnoeunder200fOrvi gikk inn i enperiode
bestanden
med storesvingningeri bestanden:432 den12.juni til
60 individer25.juli. Antageligmye dagtrekktil andre
harsitt merkbartneddesiste
omrider.Hekkebestanden
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6r og kolonien er u3tabil mhp. hekking. Spredte
observasjonerpi under 20 utover hpsten og siste
observasjonvar 2 individer 1. november.

FiskemAke
Veldig variabelbestand,som antageliggjestervannetfra
Oslofjorden.20 individer 2. apn7.0-13individer gjennom
hele sommeren.40 observert 1. november.

Sildem&ke
Gjester som regel vannet i lave antall, og nestenalltid
omkring foringsplasseni spr. 15 individer 30. mai var
hgyesteantall.

SEILERE
T&rnseiler
Fgrste t6rnseiler sett 15. mai, fulgt av storinnrykk de
nrrmeste to ukene(165 sett12.juni). Gjennomsommeren
16ant. pi i underkant av 50. 8. augustble 250 individer
observerl.

nArnrucr,nn
lsfugl
Denne sjeldne gjestenble observertunder en av NOFs
turer ved vannet.

SPETTER

GrdmAke
M@nsteretfor grimika var at det kom en god del fugler
under vinterhalvflret, med en topp pi 100 individer i
januar. Mot sommeren faller dette tallet til mellom 0 og
2O,f6r det igtrenta.rsegopp sent pi hgsten. Grimfrkene i
Osloomridet benytter flere av de store vannene til
spiseomrider, men overnatter og hekker ute i fjorden,
som medfgrer store variasjoner i antall giennom dggnet
og 6ret

Svartbak
Svartbaken er, som grimika en sporadisk gjest fra
fjordomrfldene.Kun ett individ registrert i Ar 2OOO
(25.
november)

Makrellterne

Gronnspett
Hgrt syngendei sprgstfor det meste,hvor et par antagelig
hekker. Ingen unger sett dette 6ret.

Svartspett
Ett individ sett 1. november

Flaggspett
2 individer sett 2. mai. Ett individ ble sdtt ofte i august,
og hele 3 individer 4. september.Best4ndenrundt varuret
'r'
kan antas6 vare 1-3 par.

Dvergspett
Antagelig ett par ved vannet.En obs. vflr og 6n h6st. Ble
ogsfl sett tidlig pi vinteren 199912000.

25. julijaktet 3 individer ved vannet.

SPURVEFUGLER

Rsdnebbterne
3 individer 12. mai og ett individ 12.juni innom vannet.

DUER

By-/Klippedue

Sanglerke
2 individer 19.april, undertrekk. Ett individ 25.juli vitner
om et mulig hekkefors/k, for denne arten som har vist
en avtagendekurve ved Ostensjpvannet.

Selv om det foregir mye foring ved vannet svinger " Ldvesvale
tilstedevarelsenav bydue enomt. Bydua er tilstedehele' a Ankom antagelig 24. apil. Arten jaktet over vannet
iret. Det kan kanskjeseut som om bestandensom gjestfr daglig, med bestandersom varierer mellom noen ytterst
har gitt noe tilbake. Tellingene varierte ffl og ca. 100. Pe hgsten kan en se svaleneovernatte i
Ostensj@vannet
mellom ingen og 70 pi de faste tellingene, men noen takrgrskogen.De sistefuglene forlot vanneti startenav
virdager haddefolkjeg har snakketom rapportert over september(2 individer 4. september).
200 individer tilstede.

Taksvale

Ringdue
Pi plass allerede2. april (6 individer). Noe farre individer
seintpi viren (0-20). Hekker rundt hele vannet.Pi hosten
samletstoremengdersegfor fl spisepi jordene, med en
topp pi 250 individer 24. aurgtst.

Kom samtidig med livesvalene (26. april).
Gjennomgiende noen flere individer enn av livesvale
gjennom sommeren.De sistefuglene forlot vanneti slutten
av august(3 individer 24. august).

Sandsvale
3 individer sett pfl trekk 19. mai.

UGLER
Hornugle

Trepiplerke

Eneste ugle som er observert i vannets umiddelbare
nrerhet.Uglen ble observertjaktende ved Oppsalbekken
i noen dagermidt i jurn (16.-20.juni). Kan megetmulig
ha vrert et hekkeforsok.

Ett individ sett 4. sep.

Heipiplerke
Relativt store flokker besgker vannet pi viren (68
individer) 19. april og 24 sfykker 3. mai.

- 3 1-

Gulerle

*

Ringtrost

14individer sett 3. mai, og noen smiflokker medio mai,
pi trekk. Hekker ikke ved vannet.

Sporadiskgjest pi virtrekk. 8 individer sett pi
fotballbanens6rfor Bogerudmyra19.april.

Vintererle

Svarttrost

Hekker sannsynligvis ved vannet, og seesregelmessig
(forsteobs.29. mai detteflret) ved innlopsbekkenei nord
og s6r.Sisteobservasjonseint i september.Antagelig 13 pat.

Fasthekkefugl som kan overvintre i milde vintre. F@rste
observasjon1. mars. Meget tidlig sangadferdi er 2000,
da enkelte hanner markerte revir allerede medio mars. 24 individer i lgpet av mars og april steg til en antatt
hekkebestandphT-10par. 1. novemberble de siste 3
individer settdette 6ret.

Linerle
22individer ankom 19.april. Mellom 2 og2l individer
sett gjennom sommeren. Hekker ved vannqt, langs
bekkeneog ofte i menneskelagdekonstruksjoner.

Sidensvans
Sporadiskgjest. 10 individer settpi 6retsnest sistedag,
30. desember.

Gjerdesmett
F@rsteobservasjon 27. marc, hekker ved vannet.
Bestandeni ar 2000 antasfl v&re n&r oppunder 10 par.
De sistefugleneble setti strivegetasjonenseinti august.

Gr&trost
Helflrsfugl. 6 individer 11. februar. Midten av april
opplevdesen invasjonmed 165individer. Hekkebestanden
i vannetsumiddelbarenerhet anslis til mellom 40 og 50
par. Fprste november ble toppnoteringen, med 223
individer obserrreft.

Miltrost
Vfrrgjest, som det ble sett 2 individer av 19. april. En
enkeltobservasjon 26.juni.

Rodvingetrost

Jernspurv
Sjeldeni stort antall. Ankom ca. 19.april, og det hekker
antagelig l-2 par i omrSdet.Hele 7 individer observert
3. mai.

Rodstrupe

Hekkefugl, som ankom med 5 individer 10. april i 6r
2000. Gjennom sommerenble det settfra 1 til 14 individer.
Hekkebestandenantas likevel 6ligge pi godt over 20
par, siden fuglene henter mye av f4den i omrider som
ikke faller innunder en vanlig tellerunde ved vannet (i
periferien til selvevannet).

10.april ble de fgrste 3 hannenehOrtsyngende.Tellingene
viser at hekkebestandenkan forventes 6ligge mellom 5
og 10par.Sisteindividble sett 1. nov.

Ett individ sett 12. oktober

Bl6strupe

Myrsanger

4. septemberble det sett ett individ pi trekk.

Duetrost

Overraskendeog positiW med myrsangerved vannetigjen.
To
hannersang.Oppdagetfgrste gang l2.juni, og ble
Rodstjert
Enrodstjertsett30.juli. Hekketantageligikke vedvannet hprt syngendei over en uke. Usikkerhet om hvorvidt det
, ple gjort hekkeforsgk.
i 2000.

Rorsanger

Buskskvett
Seespi trekk i smi flokker. En 3. mai og 4 individer 9.
mai. Pi hosttrekketble det sett 1-5 individer 8. aususttil
4. september.

Svartstrupe
Arets storebombe var svartstrupensom dukket opp ca.
14. september.Det ble sett fra ett til potensielt kanskje
hele tre individer, basert pi sammenligninger siden
individene bflde ble fotografert og filmet. Det best
dokumenterte funnet tllh$te antagelig underarten
S.t.mauraog var en hann.De to andreble antattog vaie
entenmaura ellet rub i coIa/hib e"rnans.

Fgrstehanneneh4rtg. mai. Mot slutten av m6nedenvar
antallet opp i 8 syngendehanner. Gjennom sommeren
holdt antallet seg pi 3-4 syngendehanner.Hekket ved
vannet.

Gulsanger
En hann sang i nordlige enden av Tallbergisen fra 12.
juni og et par uker fremover.

Msller
Fgrste hann h6rt syngende3. mai. Bestandenantatt fr
vrere ett par i 612000.

Torhsanger

Steinskvett

'15.

3. mai var 14 individer p6 plass pi plenene vest. A,rlig
gjest under vfirtrekket. Enkeltobservasjoner8. august
og 4. september.

mai var 3 hanner pfl plass, og 2-3 hann ble h6rt
syngendegjennom store deler av sommeren.Foring av
unger ble observert8. august.
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Hagesanger"

Spettmeis

Den fgrste hannenble hgrt 19. mai, og2-4 hanner sang
ved vannet.

Tilstede hele flret. Pi det meste ble det registrert 6
individer (3. mai). Hekker i mangebiotoperrundt vannet.

Munk

Trekryper

Ankom 25. april, og under ankomstensanghele 14hanner Fi individer sett og h4rt i Fr. Kan skyldes manglende
den 3. mai. Det antasat det hekker ca. 6 par i omridene registrering i barskogeneomkring vannet. Bestanden
umiddelbartrundt vannet,men lgvskogenei tilgrensende antasfl kunne vare 1-3 par.
omrider har ogsi flere par.

Notteskrike

Boksanger
Medio mai sang to hanner pi Tallberg6sen,ikke h6rt
etter 1.juni. Hekking uvisst.

Ngtteskrikenekommer som regel pAhgstenfor 6 samle
frg ogngtter.Fgrsteindivid seIt24. august.3-4 individer
settgjennom augustog september.

Gransanger

Skjare

Ankom seint i april, og Zhanner hgrt i en lang periode.
Antatt hekking pfl minst ett av individene. 8. augustble
hele 6 hannerhort.

Forekommermed en fast, stor bestand.Nir fjorfrretskull
holder sfinmen pi vinteren kan store flokker sees:125
individer 11. februar. Antall hekkendepar ble ikke talt
opp spesielt,men gjennom sommerenble det registrert
mellom 9 og 30 individer, men mange skjarer blir ikke
registrert fordi de oppholder seg mellom de
omkringliggendehusenesom ikke alltid kommer med pA
tellinger.

Lovsanger
19.april sangden f6rstehannen.27. api.l sang30 hanner
og 3. mai hgrtes hele 54 hanner. Bestandengjennom
sommerenvarierterundt 30 hanner.22. septemberblede
siste2 individer sett.

Fuglekonge
Forekommer i smi grupper eller kun par. Registrerlfra
ultimo april til primo november, men overvintrer ved
vannet.

GrAfluesnapper
Kun2 individer sett i ir.

Sv/hvfluesnapper

NsttekrAke
To enkeltobservasjoneri juli, og 3
ausust.

24.

Kaie
Sporadiskgiest.2. individer12.
november.

og 1 individ L

Kr&ke

Fast stor hekkebestand.Liksom hos skjrre er det store
Ankom seinti mai og 2parregistrertgjennomsommeren. vinteransamlinger (over
60 individer i mars m&ned).
Forekommerpi Tallbergisen.
Gjennom sommeren ligger registreringene p6 litt i
overkant av 20 individer. 50 krflker sett lille iulaften.
Granmbis
4 granmeisersett4. november.

'Ravn

Lsvmeis

"Sporadiskgjest fra skogomridene omkring. 2 individer
1. oktober

Ett individ sett 17.desember

Toppmeis

Ster

Forsteobservasjon27. mars.Okte jevnt til 54 individer i
lkke vanligved Ostensj6vannet,
menett individ settpFr
juni mflned. @stensjgvanneter samlingsstedfor store
Oppsalskrenten.
flokker pi hgstenog 1100individer ble sett28. augustArets siste observasjonvar 2 individer 22. september.
Svartmeis
Forekommer sporadiskgjennom Fret.24. mai ble 6rets
GrAspurv
fgrste individerhgrt, og ofte kan en h6re et par individer
25. apil var de f@rste7 individene pfl plass. Hekker i
pA Tallbergisen.
buskvegetasjonenrundt hele vannet. BestandenarrmsI
ligge omkring 5-8 par.
BlAmeis
Forekommer hele 6ret og hekker. Pi de fleste
totalregistreringeneble litt over 20 individer sett.

Kjottmeis
Forekommer hele iret og hekker. Antagelig i litt stgrre
populasjonenn blimeis (30-45par).

*

Pilfink
Hekker ved vanneti busk- og strivegetasjonenomhritrt
vannet.Fgrsteindivid sett30 mai, og Oktejevnt til ca {f
individer seintpi sommeren.Pflhpstensamlesbet-r'dellp
flokker, og 4. septemberble 167 individer sett.

Bokfink

r

Fgrste hann sang 24. mars. Hekker fast ved vannet. 30
individer setti startenav mai og sommerbestanden
antas
par.
6 kunneha vert 10-15
3 individer sett si seint som
1.november.

Bjorkefink
Gjestervanneti smi flokkerpAvir og tidlig sommer.6
individer19.april.

Brunsisik
Fgrste 6ret hvor denneartenble registrert som egen art.
Ble observert 15 individer 24. oktober.

Tornirisk
En enkeltobservasjon5. mai.

Grankorsnebb

Grsnnfink
Tilstede hele iret. Smigruppet ph 3-7 individer. 23
individer sett3. mai, og 29 individer 26.juni. Spmlerseg
i litt stgrre flokker pi hgsten. 30 individer registrert
november-desember.

Stillits
Gjestetvannetgjennomhele flret. 10individer sett2. april
og flokker ph 2-lO sett pi sensommeren(14 sett 4.
i
september).

Grsnnsisik

24. oktober,og gjennom desemberble det observefil-2
individer.

Gjest fra skogsomrfldeneomkring. Tre individer sett 5.
mai.

Dompap
Forekommer som regel i smi grupper ph2-5 individer
gjennom vinteren og viren (i 6r fra 1. mars til24. apil),
mye pi grunn av foring fra mennesker.

Gulspurv
Fi observasjoneri fu. 4 individer 1. mars og kun
til litt ut pe vfrren.
enkeltobservasjoner

Forekom hele flret, men med variasjon i antall. Fgrste
Sivspurv
observasjonvar3 individer 24. apil Gjennomsommeren
Hekker fast ved vannetog f6rste hann h0r1syngende?T.
ble det som regel sett 3-6 individer pi en vanlig
mars. 12 territoriehevdendehanner.hprt 19. april.
registreringsrunde.34 individer 22. september.
Gjennom sommerenvar det ca. 10 hanner som hevdet
territorie,
men pfl sensonlmerenble det observerl 12-14
GrAsisik
hanner,
s6
det antasat bestandenkan ha vart i overkant
OverraskendefA registreringer,men det samsvarermed
hva som er observert ellers i resionen. Ett individ sett av 10 par.

(Arsrapportfor 2001f4lgeri nestenummer)
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ManglerudSenter,t[, 22 75 n 0O

Hurra!Degiordedet!
I forrige nummerav Sothqnaskrevjeg om et svaneparvi sd i fior hqst,og hdpet,
men trodde ikke at de ville hekke.

Si vidt vi kan huske, sfl er det mange 6r siden at det har vrert svaneungerved vannet. I vflres fikk vi se
at svaneparet(vi vil gjerne tro at det er det sammesom vi si i fjor host) drev med reirbygging. Vi fulgte
med videre utover, og til v6r store glede si vi at hunnen l3 og ruget, og hannen var veldig barsk og
fulgte n@yemed pi trafikken langs vannet.
Sfl en dag fikk vi se resultatet - seksunger var det blitt. Det er sikkert flere enn oss som har fulgt med
pi dette, og de har nok hatt samme gleden som oss.
til vannet er veldig heldige som kan nyte fuglelivet og vegetasjonender. I l6pet av de
Vi som <<sogner>>
og
30-40 irene vi har vandret der, si har turveier blitt utbedret slik at ogsfl bevegelseshemmede
rullestolbrukerekan fi mangefine naturopplevelser.Srerligdet sisteflret har det vert en kraftig forbedring
med rehabiliterine m.m.
Det er jo ikke bare fugler det er koselig 6 se pi, men ogsfl,alle de idyllene som det ene bildet er et
eksempel p6.
Med vennlig hilsen
Kjellaug og Reidar Simonsen
September2001
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Internasional
het
oppmerksom
rundtOstensisvannet.
Tekst:Amund Kveim
En delegasjonpd 15 representanter
bes@kte
vdr
fra Kinas miljpverndepartement
naturperleOstensjfvannet.Omrddetvar valgt ut som ett av noenfd i Skandinavia,og
gruppen@nsket
spesieltd sepd hvordanman her har forvaltet vdtmarksomrddene.
Kjersti Gram Andersenog Olav BqkkenJensenfra miljqverndepartementetvar vertskap
og gruppen ble mltt av OstensjqtannetsVenneriom stofor omvisning og orientering.
Kinersernefikk noenuforglemmeligetimer vedvannet
og fikk sedethekkendeknoppsvaneparetpi vestsiden
og en lang rekke av omridets typiske fugleartersom
toppdykker,toppand,sivh@ne,sothgneog hettemflke.
En av gjesteneoppdagetensyk sothgnesomhanraskt
og besluttsomtfikk lgftet opp av vannetog inspisert.
Tilfellet ble derettermeldttil Fuglehjelpensomtar hand
om sykog skadetfugl.
Leder i @stensjBvannets
Venner, Amund Kveim,
orienterteom omridets vemeverdierog det arbeidsom
er gjort for i sikre disse. Et naturomride midt i
byggesoneni landetshovedstadligger svertutsatt til,
og kinesemeble orientertom hvordanlokaldemokratiet
har fungert nir det gjelder behandling av

utbyggingsforslag.Spesieltble detpekt pfl viktigheten
av at lokale krefter har tatt initiativ til fl dokumentere
verneverdier,og publikums Onskeom at omrfldet mfl
bevares som natur- og rekreasjonsomride for
fremtiden.Venneforeningens
systematiskearbeidmed
saklig informasjon til besluttendeorganerhar her vist
seg i fgre frem. Videre ble det orientert om de
slitasjeproblemeret slikt omrflde'har, og om et
prBveprosjektfor 5 rehabiliterevitmark og breddeder
i
denneerblittutsattforerosjon.'
De bes@kende
var imponert over det som her var
utrettet og oveffasket over at samspillet mellom
offentlige organer,private interesserog frivillig arbeid
harfprt frempi dennemiten.

MinnaWetlesell-

bysteavduketpa
Abildssskole
Minna Wetlesen-bysten
ble avduketpfl Abildsg skole
5. juni 200L Etter id6 og initiativ fra Ole Bjune ble
bystenav Minna Wetlesenenrealitet.Billedhuggeren
Ferdinand Wiiller utfgrte denne flotte bysten.
FinansieringenstodOle Bjune, Bydel Manglerudog
OstensjOvannetsVennerfor.
Pfl bildet servi Ole Bjune sittendeforan. Bak stir tre
av Minna Wetlesensetterkommere.De var invitert til
den hgytidelige avdukingen.Fra venstre:Inger
TorgersenJensen,Yvonne Skjulstad og Mona
Brennum.

Foto: Leif-Dan Birkemoe
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Vedtekterfor
Ostensisvannets Venner
Ajourfqrt i henhold til drsm@tet16.3.2000.

$1. FormAl
Asbnsjgvannets Venner (OVV) har som formil
gjennom opinionsdannende virksomhet i"vekke
forstielse hos allmenhet og myndigheter for
ngdvendigheten av vern av Ostensj@vannetmed
omgivelser.

a)

Hovedmedlemmer: Personersombetalerminst
denirlige kontingenteller enengangskontingent
som er minst det 20-dobbelte av den flrliee
kontinsent.

b)

Familiemedlemmer: Hovedmedlemmers@vrige
familiemedlemmer som betaler en redusert
kontingent. Dissefflr ikke tilsendt informasjon,
og ansesinnkalt til @Ws affangementervia
meddelelsetil hovedmedlemmet.

OWs arbeidbygger pi Bkologiskegrunnprinsrpper,
pi erkjennelsenav at mennesketsfremtid er avhengig
av at naturens funksjoner. produksjonsevneog
c)
mangfold opprettholdesog opprustes.
6W

vil arbeidefor :

-

at@stensjgvannetslikparkvesenetsskjOtselsplan av 1979 definereromridet, medtillegg av
Kirkeskauen ovenfor OstensjO gird,
d)
under
Oppsal
naturomrfldetmed oldtidsveien
Terasse1 og Eikelundenpi Manglerud,fredesi
henholdtil naturvemlovenog kulturminneloven.

Stpttemedlefllmerklasse I : Organisasjoner,
foreninger,klubber, institusjoner,borettslagog
lignende betaler en 6rlig kontingent som er
minst 4 ganger den irlige kontingent for
hovedmedlemmer.
Stpttemedlemmerklasse II : Bedrifter og
lignende betaler en flrlig kontingent som er
minst 8 ganger den irlige kontingent for
hovedmedlentmer.

-

fl fremmetiltak for i b@tepi skadersomallerede Som eresmedlemmer kan utnevnespersonersom
er oppstitt som fBlge av tekniske inngrep eller har gjort seg srerlig fortjent ved fl fremme
forurensninger.
foreningens formfll.

-

isilaenaturomridetskulturlandskap,pkologiog A,resmedlemmer utnevnes av 6rsm0tet etter
artsmangfold.
enstemmiginnstilling fra styret.

-

vannkvalitetsamt6 reetablere Videre vil det kunne tildeles en Sothgne-pris til
6 sikrevassdragets
en st6rre naturlig tilfgrsel fra nedbgrsfeltet, personer/organisasjonersom har gjort seg srerlig
fortrinnsvisgjennomflpnenaturligebekkelpp.
fortjent til det.

-

e verne om naturens estetiske,rekreasjons$4. Arsmotet
messige, pedagogiske og vitenskapelige
verdier.
Arsmotet holdes hvert flr innen 31. mars og

-

etmenneskevennligmiljg.

kunngj6resmed minst 3 ukersvarselved direkte
meldinstil medlemmene.

$2.Organisasjon

Innkallingen skal inneholde tid og sted for mfitet,
samt frist for innsendelseav forslag til flrsmgtet.
Foreningener selvstendigog partipolitisk uavhengig.
Arsberetning mfl vaeretilgjengelig for foreningens
Foreningenkan samarbeidemed de organisasjoner,
medlemmer senest14 dagerfgr flrsmgtet.Saksliste
etaterog firmaer som styretfinner formilstjenlig.
og regnskapdelesut til medlemmenepfl flrsm@tet.

$3. Medlemskap
Som medlemmer av QYY opptas:

Arsmgtet er beslutningsdyktig nfrr det er lovlig
innkalt.
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Alle medlemmerhar adgangtil 6rsm0tet.

Ekstraordinert irsmgte innkalles nir det skriftlig
forlangesav minst50 medlemmer,ellernir styretfinner
Stemmerettharallemedlemmerover 16 6rsomernerrnt
detpflkrevet.knkallelse skjersomfor ordinert frrsm/te.
underkategorienea og b i $3. Stgttemedlemmerhar
ikke stemmerett.
Styret

$5.

Medlemmer over 16 ir under kategorienea og b i g
3 er valgbaretil tillitsverv i foreningen.
Arsmptet velger ordstyrer og referent.
Arsm@tetsfunksjoner er 6 :
A

behandle styrets &rsberetningog r6gnskap.
Arsberetningen omfatter tidsrommet fra
flrsmpte til flrsmgte, Regnskapet fglger
kalenderiret.

B

behandleandresakersom fremleggesav eller
gjennom styret.

C

fastsettekontingentene.

D

velge leder og styremedlefirmermed varafepresentanter.

E
F

G
H

Styretbestir av leder,nestlederog 5 styremedlemmer
med4varamedlefilmer.
Styrets leder velges for ett 6r. Styremedlemmene
velges for 2 hr.Nestlederenvelgesav og innen styret.
Varamedlemmeneog 2 av styremedlemmeneer pf;
valg hvert flr. Loddtrekning nyttes hvis flere har lik
funksjonstid.
Styret er beslutningsdyktig nir lederen eller
nestlederenog 3 styremedlemmerer tilstede. Ved
stemmelikhet gJWm4nlederensstemmeutslaget.
Styret sammenkalles si ofte lederen eller annet
styremedlemfinner det ngdvendig.

Styret representererforening.n og fatter alle
beslutninger som ikke etter vedlektene er tillagt
flrsmgtet.Det ansetterforeningensfunksjonrererog
velgerevisor.
bestemmerderesarbeidsvilkir. Det fdres referatfra
velgeenvalgkomitepi3medlemmer(hvorav alle styrem@ter.
ett kan vere medlem av styret) som senest1
uke fgr neste flrsmpte skal tilstille styret
57. Revisor.
skriftlig forslag til kandidater til valg av
Revisor, som bgr vrerestatsautorisert,velges av og
tillitsvalgte.
er ansvarlig overfor 6rsm@tet.
utnevne reresmedlemmer etter enstemmig
og regnskap
58. Kontingent
innstilling fra styret.
dele ut Sothgne-prisen

Forslag til vedtektsendringerog andre saker som
medlemmene@nsker
behandletpi flrsmBtet,m6 vrre
styret i hende senest 1 uke fgr ercmgtet. Det er
anledning til 6 fremme kandidater til valg av
tillitsvalgte pi 6rsm@tet.
Vedtak fattes med alminnelig flertall, dog krever
endring av vedtekteneminst 213flertall.

- Kontingent for medlemmer innbetales direkte
."QUV.
Regnskapsfrretfplger kalenderiret.

59. Opplosning
Forslagom opplgsningav foreningenbehandlespfl
sammemflte som ved vedtektsendringerBeslutning
om opplBsningmi stadfestesmed 2/3 flertall pineste
irsmote.

Ved stemmelikhet gjpr lederens stemme utslaget.
Hvis lederen ikke er tilstede, gjgr ordstyrerens Blir foreningen opplgst skal foreningens midler
stemmeutslaget.Ved valg avgjpres stemmelikhet tilfalle formil som er til beste for Ostensjovannet
med omkringliggendeomrider.
ved loddtrekning.
Det fgres protokoll fra mgtet. Protokollen undertegnesav 2 av flrsmgtetsdeltagere.
Vedtektsendringer gjelder fra fgrste dag etter
arsmoteter avholdt.
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Norronmytologi:

Yggdrasi| - verdenstreet
Av Finn A. Gulbrandsen
"Ask vetjeg reiseseg,Yggdrasilkalt,
kvit aurOses
over treet;

;

3;fi;"#ffi;f'-

alltid stflr den grgnn over Urds kjelde."
(Voluspi 19).

:

Yggdrasil, en ask, symboliserteverdenog verdensutviklingen for menneskenei vikingtiden.
Treet symboliserteenhetog kontinuitet og selv i vflre
dager er tuntreet et symbol pfl dette.
Verdenstreetskrone foldet segut over hele kloden.
Gudeneholdt hver dag ting ved denne asken.Her
ble det tatt beslutningerav avgtr4rende
betydningfor
skaperverket.Ved treetsrot og i den veldige kronen
var detmengderav mytologiskedyr. EkornetRatatosk
hoppetfra greintil greinog skapteufred.Treetvar ogsi
truet av andre:
"Yggdrasilsask
har en ond lagnad
veffe enn noen vet;
en hjort biter toppen,
trestam{nenrfltner, og nede gj@r
Nidhogg skar."
(Grimnismel30).
Jordasundergangvar ogsAen del av
vire forfedresforestillins :
"Yggdrasil stir,
men det eldgamletreet
jamrer skjelvende,
jotnen16ses."
(Voluspi 47).
Knyttet til denne troen var ogsi
hipet. Etter jordas undergangville
en ny og bedre klode stige opp av
havet.
Kilde: Norges kulturhistorie, bind
l.Semmingsen,Tscudi-Madsenog
Ustvedt. Aschehoug1979. Norges
planter, bind II, Faegri.Cappelen
1970.
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Den gigantiske og eldgamle askenpd Apildsp gdrd leder
tankene til Yggdrasil.:
Foto: Paul Fekjcer

VandiinglangsOstensisbekken
Over 60 medlemmerav OW m@tteopp ved vadedammeni nordendenav
Ostensjqvannetpd en litt regntung lqrdag hpsten 2001.
Ostensjobekkener enestebekk som renner ut av
Det er tunnelen som i dag sluker
Ostensj@vannet.
mestepartenav utlBpsvannet.Tunnelener et fors@k
pfl i holde jevn vannstand i Ostensjpvannet,for
dermed i unngi flom vflr og hpst. Tunnelvannet
mgter den virkelige Qstensj@bekkenlike fgr den
renner ut i Alna, rett ved Bryn jernbanestiisjon.

Vadedammen
Vadedammenble bygget i 1996. Den tar egentlig
utgangspunkti at vannet tidligere flommet utover
jordene vlr og hpst. Flommen skapte gunstige
forhold for vadefugl. Vadedammener ment som
erstatning for dette naturfenomenetsom tidligere
oppstodved vannet. For ideen og planen ble @VV
og NOF, avd.Oslo og Akershus,tildelt Finsefondets
pris i 1995 - Norges st@rstemiljpvernpris pi kr.
100.000.

Vasspest
Alle somferdesved Ostensjovannetharisommersett
hvor tilvokst og grumsete vannet har vert.
Tunnelinnl{pethar til tider blitt tettet til av planten
vasspest.Derfor er detlagt enlensei forkant av gitteret
slik at det er lettere i renseopp.
har
Det er liten tvil om at vasspesteni @stensjgvannet
gitt et godtforingstilskuddfor fuglene.Uten vasspesten
er det tvilsomt om vi hadde fett hekking av
knoppsvanenei ir. For fiskene er vasspestenmer
tvilsom.

Andemat
Mens vi stod ved Ostensjobekkensmest flate parti
ble plantearten andemat omtalt. Andemat lever
frittflytende pi vannflata og er med pi i farge smfl
dammer og vannansamlingeringi'Onne.Det meste
vi serav andemat,er artenvanlig andemat.Men det
finnes en stgrre art: storandemat.Denne arten har
gfltt kraftig tilbake, fordi den har vaert vanligst i
gflrdsdammeri lavlandet - de fylles igjen eller
overyjgdsles.En masseforekomstav arten finnes i
dammen i Ostensjobekkenpfl Harry Fetts gamle
eiendom. Storandemat er r@dlistet,dvs. pfl
fortegnelsenover de mest truede altene i Norge.

Husmannsplasser
Virt omrfldehar hatt flere husmannsplasser.
En av
disse
var
Slora
som
vi
enni
har
synlige
tufter
av
' t
Det var mange med pd vandringen
rett ved turveien noenmeter opp fra Ostensjpbekken.
Buskerud var navnet pi en husmannsplassunder
Fisk og fiske
Som naturreservater det kun isfiske som er lovlig i Skpyen. Buskerud 16i omrfldet ved Hgyenhall TAsbnsj4vannet. I tidligere tider foregikk det et til banestasjonlike ovenfor Ostensjpbekken.Den gang
dels utstrakt fiske til alle Srstider.Frasagngir det het derfor bekken Buskerudbekken,et navn vi finner
om det rike fiske i Ostensjpbekken
i 1903og 1909. pfl kart fra 1850. Nir bekken skiftet navn til
vet vi ikke.
Da stod folk i alle aldre og dro opp fisk med Oserog @stensjobekken,
b4tter.Gutter uten fangstredskapbenyttethendene.
Rognerudbakken
Historien sier at det ble fisket flere hestelass.
Hoppbakken - Rognerudbakken - ble bygget pi
Forklaringen til fenomenet er enkel. Vannet var
1950-ta11et
av Bryn idrettsforening.I dag er det kun
bunnfrosset,og fisken sgkte mot bekkeutl6pet,
en rydning i skogenetter at den ble revet for ca. l0
Ved Granhekkveienble vi supplert av Bjprn Qstreng ir siden. Kun stolpestubberog andre byggerester
somhar bodd i veien siden 1934. Han kunnebekrefte sihr iglen. Bjg* Ostreng fortalte om hopprenn og
at han som smigutt @steopp fisk fra bekken.Da vai stort oppbud av tilskuere. Verdens- og
det god vannfgnngi motsetningtil dagenssituasjon olympiamesterEspenBredesenfra OppsalIF har som
som pi dette flate strekket er preget av nermest guttungehoppeti bakken.
stillestiendevann.
Fortsettesnederstpd nesteside....
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NOF-Guide
NOF-Oslo og Akershushar i en lengreperiode hatt et lokalitetsutvalg som
har arbeidet med d samle alt ornitologisk materialefra de to fylker inn mellom to
permen Boken <Guide til fuglelivet i Oslo og Akershus>>
har nd kommet.
Bokenble pfl hele362 sider,og beskriver
de 145 antattbeste fuglelokalitetenei
fylkene. Boken er unik i det at den
inneholderbflde en lokalitetsdelmed
beskrivelse
av et omride,adkomstveiertil
lokalitetenog hvilke fugleartermankan
forvente i se der, og en artsdel som
beskriverforekomsten
til allede317piviste
fugleartenei fylkene.Her er beskrivelser
av godefuglelokaliteterdu ikke vissteom,
selvi ditt egetnreromride.Lokalitetsdelen
er ordnet kommunevis. Komplett
gjennomgangav omfattende LRSKmaterialehar gjort artsdelenomfangsrik.

fra folgendebokhandlerei Osloomrfldet,
mendablir denjo dyrere:
Tanumi Oslosentrum,BarumLibris pfl
Bekkestuai Barum, SjOlystLibris pfl
Sk/yen i Oslo. Zoologisk Museum,
TByen,Oslo
KjOpesprivat hosNOF-medlemmer:
Knut Eie,Bestumvn.84a.
0283Oslo,
tlf.22508091
SveinDale,Pil Bergsvei29,0692Oslo,
tlf.2303w53
MortenBergan,TollefGravsvei 13,
1358Jar,
tlf.67149858

Her er mengder av annen informasjon for fugleinteresserle.
Bokenkanbli et nyttig verktByfor regionalt
lokalitetsvern.Forfattere:SveinDale,Geir S.Andersen,
Knut Eie,MortenBerganog PerStensland.Flottebilder
er detogsi; mangeav demertaffav Paul-HenrichBerger
Hansenog BflrdBredesen.Erik Damsgard(forside)og
SveinHolo (baksiden).Priskr 320.-(hvilket erkun 1kr.
pr art).

Boken ble et l4ft for foreningen faglig sivel som
Okonomisk.Velkommensomkunde.Riirg pfl forhandsfl
dereikke kommerforyjeves.
Vi tror bokenvil bli til gledeunderviryre sommerturer,
somtulplanleggertil <<nye>
lokaliteter,og somenlokal
fugledatabase
deter en fryd i sli opp i.

Boken er til salgspi Oslo og Akershus-avdelingens
medlemsmpter
pi Blindernsamtpi foreningensuttallige
(sewww.natumett.orglnofoa
ekskursjoner
for mBte-og
turprogram). Den kan ogsi fis fra Norsk
Naturbokhandel,
www.norsk-naturbokhandel.no,
samt

Ghristinedal
Daglig lederav selskapetBarra NS, ktila Tfummese4 boksarnlinger
hattsinplassog Chr.Krohg-saleni 2.etasje
som i dag stir som eier og bruker av Christinedal, har rommet mangeav malerensmestber@mteverker.
fortalteombygningene
somfremdeles
stirpi eiendommen Forlsatthengerdetenvakkerprismelaonefra taketi f@nte
Deneldstedel av villaenChristinedalstodferdigbyggeti etasjesombleanskaffetfraSlotteti 1906ogetglassvindu
I 901, men denhar fitt flere tilbygg senere,bide under medgraveringi biblioteketforteller om goderelasjoner
EduardFett( 1849-I 9 I I ) oghanssBnnHarryFett( 1875- mellomfabrikkensarbeidereog densleder.
1962).De sisteendringeneble utfprt underHugo Fett,
pi vandringenskalspesielt
ner,nes
hzga
eldstesBnnav Harry Fett.Det var Harry Fett sombide Blantdefiemm@tje
Marie
Gulseth
og
Harriet
Flaaten,
dgtre
av
Harry
Fett.
utendgrsog innendBrstilf@rtedemangekunstverk.Han
Degabes@ket
etekstasupplement
medsinebemerkninger
varriksantikvarfra embetetble oppretteti 19 12 og frarn 'om
pi
livet
Christinedal
med
den
vakre dammeni
tII945.
og vedOstensjovannet
i 1920og 1930Ostensjgbekken
\& fikkenvisninginng i stBmpelesten,
ogkunnefomemme irene.
noeavfordumsglans.HerharenavNorgesst/rsteprivate
Tekstog foto: Leif-Dan Birkemoe
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Et lite tilbakeblikktra oppsynsturerved
@stensjovan
nets naturreservat
Fy lkesmannens milj qvernavdeI ingen har fo rvaltningsansvaret
for QstensjQvannets naturreservat, inkludert oppsyn. (Jndertegnede er
engasjerthos Fylkesmannenfor oppsynved vannet.
Oppsynet innebrerer noen turer i iret, serlig i
sommerhalvflret,for fl pise at ulike aktiviteter er i
samsvarmed vernebestemmelsene.
Videre inneberer
oppsynet i p6se at merkingiskilting er tilfredsstillende. Nedenfor fglger et lite tilbakeblikk fra
oppsynsturerde sisteirene ved Ostensj@vannet.

Mangestjilne infoskilt
Etter vernevedtakethgsten I992ble det satt opp
over 10 informasjonsskilt rundt vannet. Disse
skiltene ble ikke stiende lenge. Det viste seg at
skiltenevar populere som samleobjekter.Etter noen
runder med "pflfyll" av nye skilt avtok imidlertid
omfanget av bortkommende skilt. I tillegg er det
flrlig eksemplerpi tagging av skilt. I ir har det vrert
ekstra mange skilt som har blitt sprayet ned med
malingslakk.Imidlertid har taggingenavtattde siste
flrene.

stienetll 4ktferdsel og forstyrrelser som er spesielt
uheldig for fuglelivet.
I perioder har det vrert observertrobit ved vannet.
Bruk av robit ellerkano erikke tillatt og virker svrert
negativt bfldefor rastendeog hekkendevannfugler
Med god hj elp fra bl.a politikammeretpi Manglerud
og OstensjgvannetsVennerhar det etter detjeg vet
ikke vart observertnoenulovligebiterpivanneti de
sisteflrene.

Matingav vannfuglbor skje pA land

Det er gledelig 6 se den store betydningen
har for barnskontf,<tmed fuglelivet,
Ostensjovannet
serlig gjelder dette mating av fugl. Imidlertid bor
dennematingenskjepi land. Br@drester
og annenmat
somenderog gjessikke fer tak i synkerraslc til bunnen
av vannet.Her ligger maten og ritner og forbruker
oksygen som forverrer den dflrlige vannkvaliteten.
Folk respektererbAndtvangi
Dessverreerdet for mangesommaterfuglenei vannet.
sommerhalvAret
Et skilt ved broen ved @stensj@veien
haddekanskje
I reservatet er det bindtvang for hund hele 6ret. v&rt med pi fl bedre informasjonen.For 4vngb4r
Innfgringen av vernebestemmelsen
erprimrert for fl matingen skje ved vannterskelenved utlgpet av
bevare.vitmarksomridetmed tilhBrendevegetasjon Bogerudmyrafor fl unngflerosjoni vannkantensomer
og fugleliv. Etter min vurdering respektererfolk i et markert problem i reservatet.Imidlertid er det nfr
hovedsak bindtvang i den ordinere bindtvangs- . gledeligatmanharigangsattskjg,tselstiltakivannkanten
periodenfra 1. april trI20. august.Imidlertid erlpse for 6bedreslitasjeog erosjon.
hunder mer vanlig syn ellers i iret. En av hovedirsakene til dette kan vere at omr6dene rundt Samlet plan vil bedre vernet
Det er ogsfl gledelig at det endelig blir en samlet
Ostensjovannetikke har vernestatus.
plan for omridet som igjen vil forhipentligvis bedre
Gledesdreper!
forvaltningen av hele omrfldet. Imidlertid er den
"Dessverre,her er det fisking forbudt i henhold til samledereguleringsplanenfor Ostensjoomr8det
bestemmelsene
for naturreservatet.
" Din gledesdreper, miljppark i skrivende stund enda ikke vedtatt av
kommerdet somsvar.
bystyret, men det er et sterkt hflp at planen vil bli
vedtatt uten vesentligeendringer.
Ovennevnteuttalelse er en melding som oppsynsmannenharfitt flere gangerfra fiskere rundt vaqnet.
Oktober2001
Vernebestemmelsene
sier at fisking kun er tillatt nir
PaulBergerHansen
vanneter islagt. Dette ogsi av hensyntil vegetasjon
og fugleliv. Srerlig er det populrert fl fiske tidlig pfl.
Oppsynsmann
forsommeren.Etter min wrdering utgfOrfisking ikke
en trussel mot naturreseryatet,men fi fiskere gj@r
mye skadei selve vitmarken i form av stier ut til
vannspeilet.I tillegg til nedtrikket vegetasjonf4rer
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Noenbildere
koseseg med:

Ovenfor ser man en snadderand Ketil Knudsen
har fanget med sitt kamera.
Til venstre ser man idyllen ved Lilleskogen
fanget av Kjellaug og Reidar Simonsen.

Det GamleAlbumfra nr.21- oppdatering
Teksten til bildene fra skyte@velsene
etter krigen
(nedenfor)var falt ut sist.Bildene er tatt av og sendt
ossav Tore Langeland.Han forteller at han gikk pi
AbildsOskoleunderkrigen.

Vi har fitt svarpi hvor dettebildeter tan.
Det er fra Laneerud.

Brekke
Audun
Vetlandsveien

0685

OsI.o

' :uradresse:
OWrPb.77 - Oppsal,0619Oslo

De er si flotte, vi baremdttevise dem i
To av Lars Ove Hansensgresshoppebilder.
fargei.
Nedenfor serman to farsevarianterav brushane.Foto: Ketil Knudsen.

