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(betalestil foreningens bank)

Vi takker vdre annonssrer for stslte
til utgivelseav dette bladet.

Leder

GratulererOslo!
Samlet verneplunfor Ostensjaomrddetendelig vedtafr.

Det var med stor gledevi den 11.juni endeligfikk beliggenhetmidt inne i byggesonener omridet ogsd
bekreftelsen:et samletBystyre vedtok opprettelsen et av landetsmest benyttedetil rekreasjonsformil.
av "Ostensjsomrildet Miljopark" uten endringer.
Vir honnorgir derforne til Bystyret og til de mange
M hApermed virt videre arbeidi bidra til at omridet
som i en irrekke har arbeidetmed planen"
blir etutstillingsvindu ikke bare for hovedstadens,
Vi velger ogsi i tro at foreningens egbt arbeid men ogsi landetsmiljopolitikk.
gjennom en Arrekkehar vrert medvirkendetil at vi
endelig har fitt denneviktige sakenvedtatt.
Vann- og avlopsetatenhar varslet en storre innsats
i arbeidetmed 6 oppni et renereOstensjovann.Dette
Med dette fir omridet for forste gang en samlet vil kunne innebrereen rekke
spennendeprosjekter
plan for sikring av det unike natur- og kultur- som for eksempel
ipning av bekker som er lagt i
landskapet.
rar, etableringav naturlige renseparkersamtvidere
Vedtaket innebrereren erkjennelse av at natur- rehabilitering av breddeneog av avlopsnettet.
omridene ikke t51erflere inngrep og et onske om 6
kunne levere verdiene videre til kommende
Det er med stor glede og optimisrnevi ni ser frem
generasjoner.Vir oppgaveni blir i bidra til at det
til det videre samarbeidmed kommunensetaterom
utarbeidesen god forvalt-ningsplanfor omridet og
positiv innsatsfor omrfldet.
se til at denneblir fulgt opp.
OstensjoomrAdet
tiltrekker segoppmerksomhetfra
hele landetog benyttessom "klasserom"for alt fra
barnehager til universitetsmiljaer. Med sin

Oslo,august2002
AmundKveim

Effektivmdte d fjerne vepspe?
Tekstogfoto: Leif-Dan Birkemoe
Hssten 2002 erenrik vepsetid.Mange ideer
til bekjempelseav invasjonenble lansertog
her er ett som kan anbefales,i alle fall som
en kortsiktig losning. Veps sugesher ut av
panelet pi Abildsa ghrd ved hjelp av
stovsuger. I hjornet av vinduskarmen pA
sydsidenav bygningen var det stor trafrkk ut
og inn av veps som plaget folk i sittegruppen
rettved.Apning avpanelet,noesom egentlig
krever tillatelse av Byantikvaren, eller
sproytegift inn under paneletsyntes.ikkeA
v&re noengod losning.Stovsugerble hentet
og munnstykket plassert i sprekken ved
vinduet. VepspA vei ut og inn gikk med andre ord rett i fella. Flere hundre veps ble rapportert sugd inn i
stovsugerenpi kort tid. Det er Philip Gabrielsensom her styrer "vepsefangeren".
Veggener for anledningendekorert med bilder fra Ostensjavannet.
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Ostensjoom rddet miljopark endelig vedtatt
Honnsr til Oslo Bystyre som tirsdag 11.juni enstemmig og uten endringer vedtok den store
regul ering splun en " Ostensjoomrddet Milj opurk". Med dettehur vi endeligfdtt en samletplunfor vern
av dette unike omrddet med alle dets verdier.
Av Amund Kveim
F oto: Leif-Dun Birkemoe
Vi mitte derfor frarflde et slikt forslag, og bystyret
valgte da i stedet6 be byridet foreta en opprusting
av eksisterendeturveinett for il gtroreomrfldetbedre
tilgjengelig for bevegelses-hemmede.
Selve reguleringsplanen omfatter Rognerudskogen,Tallberget,Abildso gird, Abildss idrettsfelt,
friomridet ost og vest for Boge-rudmyra, Bakkeharma,friomridene sor til PaalBergsvei, omrfldene
mellom Eterveienog Ostensjoveien,"Kfukeskauen"
fra Jsranstien til Bolerbekken, Osjensja ginQ.,
omridet under Oppsal terrasseog friomridet nord
for vannet. I planen inngfir det ogsi to smfl
byggeomrider: i krysset Ytre Rin!'irei / Eterveien
og i Paal Bergs vei nordvest for Rustad skole.

Fru v. tidligere leder i OVV Erik Damsgaard,
dagens leder, Amund Kveim og ordforer Per
Ditlev- Simonsen
Helst haddevi sett at hele omridet ble fredet etter
naturvern- og kulturminnelovene,men selv med et
reguleringsmessigvern som det vi ni har fett, me
vi kunne stole pt at deffe omridet ni er sikret i
overskueligfremtid.
Deler av omr6det, selve vannet og de to store
gflrdsanleggene
Ostensjoog Abildso, er alleredefra
tidligere underlagt fredningsbestemmelser.
Med
dette har vi siledes i det alt vesentligstenidd et av
vire m61 slik det er nedfelt i foreninsens
formilsparagraf.
Det var spesielt hyggelig at samtlige politiske
grupperingeri bystyret gikk inn for forslaget.Dette
innebrereren bred erkjennelseav om-ridets verdier
som vil danne en god basis for den forvalfiringsplan
for omridet som ni mi utarbeides.Vi forventer ogsi
at dettevil mitte folges opp med okonomiske midler
fo.r5 kunne gjennomfore forvaltningen p5 forsvarlig
VIS.

En stundsi det ut til at planenville mitte korrigeres
idet det fremkom onske om 6 etablere en
sammenhengendeturvei tilrettelagt for bevegelseshemmede
langsvannetved Tallberget.Et slikt
snske kunne imidlertid vanskelig oppfulles uten 6
foreta massive inngrep i naturomridene, og disse
ville sannsynligvisogsi komme i konflikt med de
frededeomridene.

Ideelt sett hadde vi foretrukket at ogsfl disse
omrfidene forble ubebygget, men vi fant 5 kunne
akseptere dette nir vi si hele reguleringsplanen
under ett. Med dette skal det vrere satt endelis
sluttstrek for alle forslag om bebyggelsei gronf
omridene.
Det er vir erfaring at det tar lang tid e fe viktige
saker gjennom kommunens administrative og
politiske system.En lang rekke organisasjonerhar
og
+rbeidet med vernesakenhelt siden 1950-ta11et,
utbyggingsinteressenehar gang pi gang truet med
fl forringe omridets egenartog detsartsmangfold.I
de senereirene har vi likevel i stadig storre grad
kunnet konstatereen generellholdningsendringog
en okende forst8elsefor miljoverdier.
I1979 ble det vedtatt en skjotselsplanfor Ostensjoomridet som barei beskjedenut-strekningviste seg
i fungere som arbeids-redskap for sikring og
forvaltning av verdiene.
Vi m6 derforvrere forberedtpi at foreningenogsi i
irene fremovermi spille en aktiv rolle sompidriver
i det viktige arbeidefor det vi har karakterisertsom
"den uerstatteligearven".
Selve planen med reguleringsbestemmelserfor de
ulike delene av omrSdeter lagt ut pi internett pi
kommunens hjemmesider. Kartet vi trykket pfl
midtsidenei Sothonanr. 20, er tilnrermelsesvisriktig
i forhold til det endelise vedtaket.
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RenereOstensjovann
Renseparker
og andretiltak
Overin g enior Terje Wold
Oslo kommane, Vunn- og uvlopsetaten
Vann- og avlopsetateni Oslo kommune har pfl oppfordring fra Byridsavdeling for miljo- og
samferdsel(MOS) laget en tiltaksplan for forbedring av vannkvaliteten i Ostensjovann.Resultatet er beskreveti rapporten <<Restaurering
av Ostensjovann>og er et resultat av omfattende
undersokelse-og utredningsarbeid. Rapporten kan fiLsvi:d henvendelsetil etaten.
Rapporten beskriver bflde forholdene i innsjoen og hvilke kilder som er viktigst for tilforsler av
forurensninger (nreringsstoff)og tiltak for fl bedre vannkvaliteten. Nedenfor er resultatene av
undersokelseneog de foreslfltte tiltak beskrevet.
Forhold i innsjoenbg nedborfeltet
Ostensjovanneter av natur naringsrikt, men tilfsrsler fra menneskeligeaktiviteter har gjort vannkvaliteten
i innsjoen svrertd6rlig. Innsjoenmottar i dag mindre forurensningenn for (figur 1), men den er fremdeles
en av Norgesmestneringsrike innsjoer.Skalvannkvalitetenbli bedremi denytre fosforbelastningen
pi
Astensjavannetreduseresbetydelig. Reduksjonenav tilforsler som er oppnidd hittil, er i[ke tilstrekkelig.

Figur 1. Transport av fosfor og nitrogen i tillopsbekkene til Ostensjovann
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Undersskelserav bekkeneog avlopsnettetviser at det er mange lekkasjer og feil p6 kloakknettet og at en
stor andel av de ytre tilforslene av nreringsstoffenekommer derfra. Men ikke en helt ubetydelig andel
kommer via avrenningfra gater.Det er ogsi kjent at gjodsling av parker og hagerkan gi storetilfsrsler av
narinssstoff.
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I innsjoenog langskanteneer vegetasjonenkartlagt
og den viser at flytebladvegetasjonener redusert
betrakteligde siste40 irene, mensalgemengdenhar
akt.
I grunneinnsjoer som Ostensjsvannetkonkur-rerer
undervannsvegetasjonenmed plante-planktonet.Et
av stadienevil dominere. Det skal det mye til fsr
det skifter over til det andre stadiet.
I perioden 2000-2001 fikk vi et slikt skifte i
Ostensjovanntil total dominansav vasspest.SSstore
mengdervasspestser ikke innbydendeut, men det
tyder pfl at vannkvaliteten er blitt noe bedre som et
resultat av de tiltak som er gjort for 6 begrense
tilfsrslene.
Den dirlige vannkvaliteten pivirker ogsfl fiskesamfunnet som bestfr,rav abbor, giedde, mort og
karuss.

Figur 2. Kartet viser n edborsfeltet til Ostensjovann
med bld bekker og svarte overvannsledninger
(<bekker i ror>),

Fisketettheten er lav og er beglenset av andre
faktorer enn nrering, som oksygensvinn og giftproduserende bligronnalger. Oksygensvinnet
sammenmed hoy pH fsrer til storeinternetilfsrsler
av nreringsstoffer.

Kanalene i Bogerudmyra og Klopptjern fungerer
som et viktig fristed for flere arter somhar blitt borte
i
selve Ostensjovannet.Disse kan vandre ut i
OgsA nreromridet forurenser Ostensjovann.Vann
somrennerpi overflatenfarer fuglemokk, matrester Ostensjovannigjen nir forholdeneblir bra nok. Det
ogjord ut i innsjoensom er god nering for plantene. er ogs6registrert flere rodlistearteri Bogerudmyra.
1

De resultatenesom ha r fremkommet i prosjektet
viser at forholdenei Ostensjovanneterustabile,ogsfl
pi lang sikt. De ytre fosfortilfsrslene er fortsatt for
haye, og mi trolig reduseresmed ca 70 o/ofsr en
varig forbedring av vannkvaliteten i innsjoen kan
forventes.
Det er lagretmye fosfor i sedimentet,og potensialet
for fosforfrigjoring er stort.
En rask forbedring av tilstanden i Osten-sjovannet
kan ikke forventes,men det er viktig atdetiltakene
som settesinn snur utviklingen i en positiv retning
Foreslitte tiltak
Figur 3. Fosforkonsentrasjoner i prover tatt
i august-september

Med bakgrunni de aktivitetenesom er gjen-nomfofi
i prosjektet har VAV utarteidet et forslag til videre
arbeid.
6-

Stoppetilforsler av kloakk. VAV har alleredestartetmed 6 sporeopp feil og lekkasjer samt6 ffl disserettet.
Vi vil ogsi undersokeledningsnettetytterligere for 6 finne de ledningenesom lekker og rehabilitere disse.

Vdtmorlafllter

J

\

Figur 4. Prinsippskisseav en vdtmark/rensepark.

Vfltmarker. Det vurderesi anleggevitmarker/renseparkeri utlopet av bekkene.Disse kan ha god
renseeffektbide pi overflateavrenningtil b.ekkeneog kloakktilforsler. De mest aktuelle stedeneer
Smedbergbekkenog Bolerbekken.
Gjenipne bekker. Vurdere i gjenipne bekker og hindre at bekker leggesi rsr for fl ske selvrensingen.
Tilplanting .Overflateavrenningfra omridene rundt Ostensjovann,spesielt fra fugl, er et problem.
Det er foreslitt i reetablerekantvegetasjon,endreturveisystemet,samtredusereandelennrerliggende
plenarealer.Det vil ogsi bli oppfordret til i begrensemating av fuglene. Friluftsetaten er i gang med
flere av dissetiltakene.
Infiltrasjon o.a. Gjennom mange hr har avrenningsforholdenefor regnvann rundt innsjsen forverret
seg ved at vannet nA i stor grad kommer i store mengder pi kort tid. Ved h ske den lokale
overvannsdisponeringen(infiltrasjon o.a.) vil vannmengdenkomme jevnere og forurensningenblir
mindre.
.

Akt vanngiennomstromning. Oppsalbekkenskal tilbakefores til Ostensjovannn6r vannkvaliteten
er god nok. Det er sskt konsesjonfor i fortsettemed i overfsre vann fra Noklevann til Ostensjovann.

o

Sedimentet. Vurdere i stabilisere sedimentetkjemisk for 6 hindre utlekking av nreringsstoffertil
vannet.

Til slutt er det viktig 6 oke kunnskapenom Ostensjavannhosforvaltere og publikum slik at alle tiltak blir
mest mulig effektive og at man unngir skaderpi grunn av mangel pi kunnskap og informasjon.
Hvordan skal dette giennomfores?
En del av tiltakene som anbefaleser det naturlig at VAV tar initiativ til i gjennomforeog vi har startetmed
en del av dem.Andre tiltak ligger utenfor VAVs ansvarsomride,og Friluftsetatenhar tatt tak i de forslag
som hsrer inn under deresarbeidsomride.
Vann- og avlopsetatenog restenav kommunen vil gjore det vi kan for i fi gode forhold i Ostensjovann,
men det vil ta tid. Bide fordi planlegging og gjennomforing tar tid, men ikke minst fordi @stensjovanner
et tregt systemsom bruker lang tid pi 6 gi respons.
- 7-

.Tilminneom Minna
Ogsd i dr markerte Ostensjovunnets Venner dugen for opprettelsen av Earopas forste
husmorskole den 17. mars 1865.Dagen ble markert med utdeling uv informasjon, salg av
foreningens artikler og med gratis boller, kaker, saft og kalfe. En takk til de som deltok denne
dugen.
Tekst ogfoto: Paul Fekjrer

saahan ikke skal behsve at gaaet andet sted hen for at
sogehygge>, (( ..om maden er tarvelig kan kjrerlighet
og munter samtalevere et godt krydder!"
Om m6tehold : < glem ikke at mandenbehsverkvindens
hjelp for at kunne vare miteholden i nydelse av sterke
drikke, da'skik og brug ere mregtigefristere>>.
Moralen
var viktig for Minna : < det herskerflere stederpAlandet
den afskyelige skik, at man lregger Piger og Gutter i
sammen i et Rum <<,<<...har Du pfl Gaarden et reldre
Fruentimmer, da lad hendeholde Drengestuenren, den
unge Pige har da intet her 6 gjore>.
I 1881mitte Minna gi seg av helsemessigeArsakerog
etter at Fredrik var dsd solgte Minna Abildss i 1890.
Men det gikk som hun haddehipe! at datterenFredrikke
videreforte skolen pfl Berger g6rd pA Hvalstad i Asker
der hun var blitt gift med Halvard Torgersen.Minna
flyttet ut til dem.
Skaperenav "hindarbeidsundervisningcni Aker " dode
i 1891.

Dennyepublikumsbrygga
varikkeheltferdig,menblebenyttet
pd MinnaWetlesens
merkedag.
Kilder:
.Minna Wetlesen- en foregangskvinne.
Ole Bjune / Yvonne Skjulestad.
Hvem var ni sAdennesi godt likte Minna Wetlesen?
.Ostensjovannet- Nafurrservatet i Oslo/
Annette Wilhelmine von Biilow ble fsdt i Drammen i
Omre/Gulbrandsen
1821.Foreldrenevar av danskadel og da Minna var 13
.Vi i Ostensjabyen- Sigurd Senje.
dode faren og de flyttet til Kobenhavn. Slik ble
det husarbeid og hindarbeid for Minna. Hun folte seg
dog norsk og fikk en guvernanteposti Norge og traff si
sin Fredrik Wetlesen.
Fredriks far Jargenovertok skjote p6 Abildso i 1845.
Her startet de landbruksskole, faren og sonneneNiels
og Fredrik drev den.Minna ble gift med Fredrik i 1845
og vielsenble foretatt i stuenpi Abildso.
Niels dsde i 1863bare42 ir gammelog Fredrik maktet.
ikke 6 fortsettedriften alene.Abildssvar etmansterbruk.
Gjennomsnittligmelkeproduksjonvar neppeover 800
potterpr. ku pr. 6q men pi Abildso melket man ca. 2000
potter pr. ku pr. 6r ( 1 potte:0,S liter). Skolen hadde
ogsi gode stottespillerei Halvor og Haakon Tveter pA
Asbnsja. Minna skapteet godt miljCIpi skolen og bidro
med sangog hoytlesningfor elevene.Men det var ogs6
da hun forstod hvor dirlig det stod til i hjemmeneog
tanken om husmorskole vokste frem.
I en notis i Almueskoletidendei 1865 stod det 6 lese:
"Wetlesen pi Abildso akter 6 opprette en skole for
bondepiker med hustrus og voksne dotres hjelp. Det
opptas 6 elever, og lreretidenblir to 6r. Fagene blir
kjokkenstell, havestell, skreddersom,bokforsel,
husholdningsregnskap,historie og geografi. Det betales
2 spd.pr. mined for hvilket der ogsi f6eskost og losji>.
Minna ble den naturlige leder av skolen og Fredrik tok
seg av de teoretiske fagene.Hun ofret alt for skolen og
elevene.Husholdningsboklaget hun ogs6, hor bare:
<<sorgat gjore hjemmet riktig hyggligt for din mand, Minna Wetlesensbystepd Abildso skole
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"Stiftelsgn

Abildsg

Foyen
HitrrofruLursErikBatter
ogAsgeir

gdrd'

Kj ere Ostensj ovunnets Venner
Vi sitter her i hovedbygget og ser ned mot Ostensjovannet og det fantastiske landskapet utenfor. Her er
det ikke vanskelig fl bli inspirert!
Siden sist vi skrev i Sothsna sfl harAbildso gflrd vrert
i giennom noen forandringer som vi tenkte vi ville
informere om.
Abildso gflrd eies av "stiftelsen Abildso gerd" ,o*
har folgende formfll: "Legge til rette for at Abildso
gflrd, med bygninger og eiendom benyttes til
virksomhet/prosjekter som har som mfll i inspirere
mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt til i
arbeide for fred og forsoning".
;
Det arbeidet som nfl pflgflr, er en forlengelse av
jobben som har pflgfltt siden 1998 da vi overtok
Abildss gflrd, men hvor mandatet nfr er utvidet i
forhold til tidligere. De tidligere leietakerne CESAR
og Vannakademiet flyttet i februar/mars i 6r til to
forskjellige lokaliteter i Oslo sentrum.
Det er besluttet at to familier som deltar aktivt i
arbeidet skal flytte tilAbildss (leie bolig av stiftelsen).
Familien Baller (Lars Erik, Tone, Josva og Lars
Anton) har allerede flyttet inn i Drengestua. Familien
Foyen (Asgeir, Tone, Robin, Annick og Stian) flytter
inn i side-bygningenden l.oktober. Familiene satser
nfl sammen pfl Abildso gird med ovennevnte
mfllsetting.
Hovedbygningen er forbeholdt virksomheten og
huser i dag kontorer, moterom og stuer.
I ennfl stsrre grad enn tidligere snsker vi at Abildso
gflrd skal ta imot mennesker fra fjernt og ner og
kunne skape en trygg ramme for fl ta opp vanskelige
forhold som trenger en losning.
Oslo har definert segselvsom "Fredsbyooo
og vi hflper
at vi kan vrere med A styrke denne visjonen for Oslo.
Byen er vel neppe spesieltfredelig i dag, men det er
aldri for sent fl snu utviklingen. I erkjennelsen av at
det stsrste bidrag til verdensfreden starter hos en
selv og de valg man selv gjor, er smfl og store
forandringer mulig. Det er si mye lettere fl peke pi
alle de andre og tenke at bare de kunne endre seg
slik og slik ville alt bli mye bedre (vi tar oss se]v i
dette stadig vekk). Men dessverre,vi kan ikke slutte
fl bli skuffet over resultatene av denne fremgangsmflten - den forer rett og slett ikke frem!
Vi vet at veien er lang og at det ligger mange
utfordringer foran osssom vi i dag ikke vet noe om.
Vi har allikevel valgt i satsepfl noe vi tror pfl og som
vi hiper at mange vil kunne glede segover etterhvert.

Vi har for tiden aktivitet pfr Balkan, Ost Afrika og i
Midtosten. Vi hflper at vi vil bli ytterligere engasjert
i Midtosten i tiden som kommer. Nfrr Midtosten er
tema kommer ofte folelsene i kok uansett hvor i
verden dette diskuteres.
Med begrenset innsikt og kunnskap om den reelle
situasjoneni Midtostenolar mange folk (og nasjoner)
seg rive med til sterke meninger og uaktsomme
handlinger. Noe av dette "ubalanserte" som skjer
utenfor Midtssten er med pfl fl polarisere og skape
okt spenning.
Situasjonen i Midtssten ser ut til fl pflvirke, til enhver
tid, fredssituasjonen mange steder i verden og kan
sflledesikke isoleresfra omverdenen.
Se ntt om de bygningsmessigeog landbkapsmessige
utfordringer. Forste etasje i hovedbygningen trenger
fortsatt full restaurering. Spesieltrftmsker vi fl ffr i
stand kjokkenet da besskenepfl gfrrden stadig blir
hyppigere. Et godt miltid og en god samtale kan i
mange sammenhenger lose opp en spent situasjon.
Vi arbeider med fl finne frem til nye finansieringskilder for fl virkeliggisre denne planen.
Vi har ogsi en drom om fl ffl til overnattingsmuligheter for de besskende til gArden. Dette vil
sannsynligvis ta noe lenger tid fl fe ti[ men vi har
startet utredningsarbeidet. Nye midler er ogsfl
tiltrengt for fl fi dette til. Vi har ogsflsom mfllsetting
fl ha noen ungdommer boendepfl girden. Hensikten
"med dette er at de skal ta del i det praktiske arbeid
rpfl gflrden, lrere konfliktlosning i praksis og delta i
fellesskapetpfl gflrden. Vi snsker fl ta ansvar for fl
lrere neste generasjon konfliktlssning i praksiso en
kunnskap og erfaring de selv, deres familier og
samfunnet vil kunne nyte godt av.
Det er ogsfl lagt planer for deler av hageanlegget.
Den historiske 1600-talls hagen onsker vi fr gienoppbygge basert pfl gamle kart og spor i terrenget,
samt en tilknyttet moderne, okologisk frukthave
med ca. 200 trnr.
Ja, det er ingenting i veien med planene og
mulighetene, men som kjent si trengs det bfrde
engasjerte mennesker og midler for fl realisere
enhver plan. Vi fflr ta en ting av gangen!
Vi gleder ossover samarbeidetmed Ostensjsvannets
Venner, og hflper vi kan fortsette dette i mange flr
fremover.
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Mitt @stensjovann
Bessk hos Inga Marie Gulseth,datter til Harry Fett (1875-1962)
Pd besok:
Paul Fekjar, (foto),
Leif-Dan Birkemoe, (tekst)
Sommersted
Christinedal var fremfor alt et sommerstedfor barna.
Det ble derfor omtalt som ((sommerhuseD- 6 flytte fra
sentrum til Bryn var en irlig opplevelseInga Marie og
hennestre sssken si frem til. Her var det en spennende
skog - eller <<skoven>
som foreldrenekalte den - nA en
kolle bebyggetmed store blokker. Dammen i Ostensjobekken med bro og pram ga fantasienlivlige vilkflr om
fiskelykke. I de sydvendte skrAningenemot det som i
dag er Bryn Sentervar det muligheter for turer i frodige
blomsterenger.
Eiendommensmange hus var ogsi med p6 6 skape
trivsel - for her var det mange andre bam fr leke med.
Fabrikken med arbeiderboligenega stedet liv - det
skjedde mye pfl Bryn som var noe annet enn <<Ostkanten>.
. - <Farfar kjopte husmannsplassenRognerud og flyttet
husettil tomta.Dettehusetble hetende<dengule stue>.
N6 er den rod, det er en skandale.FrancisBull bodde
der fomestenunder krigen nir han ikke satt pi Grini.
Far og han var gode venner.>>

Inga Marie Gulseth ved siden av bysten den danske
billedhuggeren Kai Nielsen laget av henne som
femdring.

<Vflrt merkelige vann), het kapitelet om Ostensjovannet forfattet av riksantikvar Harry Fett i boka
<<Enforstad vokser fram>>utgitt av Bryn Vel til 40'flrsjubileet i 1951.
->>Skaretflpner seg, furuskogen horer opp, bekken
er blitt rolig, en dansk fl mellom siv og seljekratt. Vi
nrermer ossOstensjovannet,denne ostkantensstore
vannflate midt i en dalsenkning. Her ligger skolen
med Bjarne Ness' merkelige veggdekorasjoner,hus
pfl knauser og hus pfl jorder, storgflrder - esplanaden
pfl ostsiden, men pfl vestsiden gikk engang under
Manglerud og Tallbergflsen den skjonnestenatursti
en forstad har ffltt segbevilget,en naturens donasjon
til en stor by>.

Sommer- og vinteropplevelser ved vannet
->Far likte 5 ha utsikt til sjo eller vann), bemerketlnga
Marie. <Familieturenetundt Ostensjovannetvar derfor
en fast sondagsopplevelse.
Da gikk vi ofte innom
Tveterspi Ostensjo.
Der hadde de en St. Bernhardshund,men mest respekt
btod det av Haakon Tveter. Jeg ble godt kjent med hans
datter Valborg>, sa Inga Marie ettertenksomt.
Om vinteren sokte Harry Fett avkobling med fl gfl pfl
skoyterph@stensjavannet.
<Jeghuskergodt at far i en
alder av 75-80 ir mitte ha hjelp til n ffl pi lengdelopskoytene>>,
smiler Inga Marie. <<Far
var noye med i
holde segi form.
Han etablerte sin egen <galoppbane>i hagen pA
Christinedal.For hver runde tok han bort en kule fra
kulerammen for 6 holde orden pfl antall runder. For sin
mentalehelselerte far seset versutenatnir han barbefte
seg>.

Kunstnervenner
Hary Fett var klart inspirert av Ostensjovannetog de Vi kan ikke unngi 6 komme inn pi den kulturelle siden
nrere omrider. Det kan neppe ha gittt ubemerket hen av miljoet pi Christinedal. Som riksantikvar, kunstblant familie og vennerpi den tiden Christinedalvar et ' historiker og fabrikkeier hadde Harry Fett en stor
kulturelt og industrielt sentrum pi Bryn.
omgangskrets.Mange var det som besskteChristinedal.
En junikveld tok vi derfor en tur hjem til hans datter I det vakre hjemmet til Inga Marie er det fortsatt mye
Inga Marie Gulseth i et forsok pA A gjenoppleve litt av som vitner om utstrakt kontakt med kjente norske
mlljaetphChristinedal og hva Ostensjovannetbidro med kunstnere. Og alt har i sin tid hsrt hjemme pi
fra begynnelsenav I92}-ilrene og noen ti6r fremover.
Christinedal.
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->ErikWerenskiold(*855-1938)var en storog koselig
mann), minnes Inga Marie. <Der henger hans forste
bilde, malt da han var 18 ir gammel>,sierhun og peker
pAet bilde av en festning.<Det er Kongsvinger festning,
i 1905.Hansmor var svensk,
der bestefartjenestegjorde
farennorsk - ganskespesielti 1905), medgir Inga Marie.
Det er herfra navnetChristinedalstammer- Inga Maries
svenskeoldemor het nemlig Christine.
Maleren Christian Krohg (1852-1925) sattei mange ir
sitt spesiellepreg pi Christinedal.Krohg-salen pi
Christinedal rommet i sin tid 76 malerier av Christian
Krohg. Fra Ostensjoveienkan man enni se vinduene
pi taket som kastet lys ned pA maleriene.->Christian
Krohg var en god venn av far,ja han likte Krohg bedre
enn Edvard Munch (1863-1944)>>,kommenterte Inga
Marie. <Men jeg har en <tidlig Munch> av en ung pike
som hengerpi veggender borte. Jeg har alltid sagt at
det er meg han har malt. I virkeligheten er det Munchs
sosterIngen>,siet Inga Marie kjapt.

Biblioteket
->>Bokervar det overalt pi Christinedal - forst og fremst
i biblioteket - men ogsi i honsehuset.Til sammenca.
40.000 bind. Vitenskapsakademieti Trondheim fikk en
del etter fars dod. Far forfattet ogs6 mange boker og
gjorde seg ofte bemerket i en rekke saker.>Samlingen
til hans datter er heller ikke liten.
Hageanlegget
Sporeneetter Harry Fetts kunstnervennerfinnes fortsatt
pi Christinedal.PA terrassen,anlagt i 1920, er det 20
tegningerut fort av kunstnereog fremtredendearkitekter
som ofte var gjesterhos familien. <<Herfikk vi ikke lov
til i hoppeparadis,det kunne skadebildene>,var Inga
Maries kanskje litt forsiktige kommentar.

Mellom huset og terrassenfinner vi en marmorbronn
med familievApen. Bronnen har tilhsrt dronningen av
Kypros og Jerusalem,CatherinaCornaro(1454-1510).
er ni flyttet litt lengermot vest sidenjeg var barn>,
<<Den
Christian Krohgs mqlerier har nok gjort sterkt inntrykk fir vi vite. I skriningen fra terrassenog opp mot kollen
pi Inga Marie. Som barn forteller hun at det store ble det anlagtenjapansk inspirert hage med hjelp av en
maleriet<I baljen>- som Krohg malte i flere versjoner norsk minister i Tokyo. <<Dener det nesteningen ting
med mindre endringer- viser en mor sombadersitt lille igjen au>, sier hun med et drommendeblikk. <Det store
barn, mens en ung pike ser p6. <Dere skjonnerat den eiketreet ned mot Bryn Senter ble plantet pA Knut
som ser pi er meg, og den som vaskeser min yngre Hamsuns 60-irsdag, 6ret etter at jeg ble fodt, har far
sosterHarrieb>,ler Inga Marie. Maleriet har tydelig gjort fortalt>, sier Inga Marie og lever s6g tilbake til glade
inntrykk pi et barnesinnsom minnes lyse sommerdager barneir pi Christinedal.
pA Christinedal.
Fatrrikkeieren
Inga Marie blir oppglodd av 6 snakke om sin fars ->Fartrivdes pi Bryn. Vi folte ingen klasseforskjellog
kunstnelenner. En gang sa Henrik Sorensen(1882- far haddeet godt forhold til sine medarbeidere.Det var
1962) plutselig til meg: <Du skjonner din far var si et spesieltmiljo. Den industriellevirksomhetenvar der
vel vitende at han som en del av stedet>.
hyggelig mot oss unge kunstnere>>,
kun var 10 6r yngre.
<Og en gangjegkjarte han hjem etteren utstilling hadde Selv om vir samtaledreier seg om Bryn og Ostens.lojeg en fiolett jakke p6 meg>>,
sa Inga Marie. <Fiolett er vannet kommer vi lett inn pfl Harry Fetts internasjonale
ogs6en farge>,saHenrik Sorensensarkastisk,han kunne kontakter.
nemlig ikke fordra denne fargen. <Ikke akkurat et
kompliment ifhfraen bersmt kunstnen>,saInga Marie. ->Farhaddemangevenneri utlandet.Jeghuskerspesielt
forsiktig.
Albert Schweitzer(1875-1965)som var en venn fra
studiedagenei Tyskland.Far korrespondertemye med
Keiserb;*ster
han.Breveneer i dag oppbevartpANasjonalbibliotekeb.
<Christinedalhadde 14 originale romerskekeiserbyster.
De stir i dag pi Nasjonalgallerietmerket <Fra Harry ->Familieturertil utlandet forekom ogs6. En gang sa
Fetts samling>. Professor L'Orange hjalp far med far: <I 6r feirer vi julen i Rom, for reisen tar ikke mer
anskaffelse av samlingen. Ved overleveringen ble det enn fire dogn>. Vi ble raskt overbevist om Harry Fetts
uttalt at dette var det storste som hadde hendt narhet til de kulturelle sentra i Europa som ga
NasjonalgallerietpA mange 6r. Det ypperste er en inspirasjontil livet pA Christinedal.
original byste av Cresarion,sonn av Julius Cresarog
Kleopatra>.
Ostensjo Miljopark
I vir prat om Ostensjovannetkommer vi ogsi inn pi
Nir temaetskulpturer kom pi tale blir vi trukket bort til bystyrets nylige beslutning om opprettelseav @stensjo
en byste pfl hoy sokkel. <<Herser deremeg som 5-6ring, Miljopark. <<Det
ville vert stort fot faf>, sier Inga Marie
laget av den danske billedhuggeren Kai Nielsen>>, med overbevisning- <et gefundenesfressen>.<<Intet
forteller Inga Marie stolt.
ville gledet han mer enn opprettelseav verneomrfldet>.
,<Hiret mitte vrere oppe pi hodet, fikk ikke lov til 6 ha Han var selv fremsynt og fikk fredet mange kulturdet nede>>,
sier hun lavmelt. <Kai Nielsen lagde ogsi minner.Vi minner henneom hva fareni 1951skrev om
en byste av min sssterHarriet. De stodpi hver side av omridet pi vestsiden av Ostensjovannet: <<Enhver
slassdsrenetil stuenpi Christinedal>.
hovedstadi verdenville prist seglykkelig ved 6 ha i sin
Vi far vite at Kai Nielsen (1882-1924) var dansk by et slikt stykkeuberortnatur>>.
billedhuggerog at han har flere arbeiderutstilt pi Nasrrrnalgalleriet.
portsettes neste side
i
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Til tross for sine 84 Ar'forteller Inga Marie at hun to
ganger i 6ret mA til Ostensjovannetselv om hun bor pi
den andre siden av byen.
Hver v6r og host planleggesderfor en tur for 6 se igjen
sin bardomsdal. Litt sirt er det at si mye er endretpi
Bryn, det skal ikke forties. Men Christinedaltasvel vare
pn. Og Ostensjovannetmed nrereomgivelserer vernet
for etterslekten.

lf pd Abilds@gdrd

Mellom Blekkalf (til venstre) og Rokkerolf ser vi
fru venstre Christian Sulheim, konserndirektsr
informasjon og samfunnskontukt i Hakon
Gruppen, ordforer Per Ditlev-S omonsen,Andrew
P. Kroglund fra Blekkulfs Miljodetektiver og
Amund Kveim OstensjovannetsVenner.
Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe
Erik Damsgaardfra Blekkulfs Miljodetektiver og
tidligere leder i OstensjovannetsVenneqhadde 14.
august invitert til pressekonferansei hagen pi
Abildso gird.
Foranledningenvar presentasjonenav at Blekkulfs
Miljodetektiver og Rimi gir sammeni et nyskapende arbeid for miljo og barnekultur. Sponsoratet
gAr i forste omgang ut pi produksjon av en
aktivitetskalender omkring tema miljo, natur,
resirkuleringog energi.
Kalenderener en del av prosjektet"Gronne Bamebyer", og distribuerestil miljodetektiver over hele
landet, samt til skoler og barnehager i Oslo,
Stavangerog Trondheim.

Bildeter innsendtav RuneEriksen,
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Artspresentasjon:
Toppdykker(Podicepscristutus)
Tekst:Audun Brekke
Foto: Puul Fekirer

ankommer hekkeomrfldene.Hann og hunn svommer
mot hverandre med hodet lavt over vannet. Nflr de
mstes reiser de kroppene mot hverandre og pendler
hodet frem og tilbake. Samtidig presenterer
individene reirmateriale for hverandre. Andre par
skremmes aktivt bort fra omrAdet. Reiret leggesofte
pfl flytende materiale i vannet eller med direkte
tilknytning til vann. Som regel stables grove
plantedeleropp i en haug. Pfl toppen er bare en grunn
grop til eggene.Eggene dekkes ofte til nfrr begge
foreldrene forlater reiret i kortere perioder. Eggene
er av den bikoniske typen (dvs at spissi beggeender
er likt formet). Toppdykkeren legger mellom 3 og 6
(vanligvis 4) egg.Nflr eggeneleggeser de hvite. Men
siden toppdykkeren dekker eggene med fuktig
reirmateriale nflr den gflr av reiret farges eggeneav
planterestene.Rugingen varer i litt over 3 uker, og
beggeforeldrene ruger. Ungenefor[4ter reiret ganske
raskt etter at siste egg er klekket. De er avhengig av
foreldrene i 6 ukero og blir gradvis mer og mer
uavhengig. Trekker sorover i perioden septembernovember og ankommer Norge igien i mars-april.

Toppdykkeren er en slank og flott farget fugl i
gruppen lappedykkere. Dissekjennetegnesved at de
ikke har svsmmehud, men smfl fliker pfl trerne, som
fungerer som svommehud. Bena sitter langt bak pfl
kroppen, omtrent slik en bfltpropell er plassert pfl
en bflt. Dette vitner om sterk tilknytning til et liv i
vann. Parringsdansenstarter ofte med 6n gang arten
I I I - I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I - I I I I I I I I

Vasspestlever i nreringsrikevann, og i Norge forst
og fremst pi Ostlandetog Sorlandet.Den formerer
(Elodeacanadensis)
segved at hver liten bit av skuddetkan bli til en ny
plante samtat den har overvintringsknopperi bladAvAstrid Skrindo
, hjomene som ogs6,blir til nye skudd.Det vil si at
" hvis et lite skudd flytes fra et vann til et annetkan
dette vrere nok til at vasspestenetablererseg i det
nye vannet.Vasspestkommer opprinnelig fraNordAmerika, men er fsrste gang observert i Europa i
1817.I Europable den br ukt til akvarieplanteog
man regner med at den ble spreddut i naturen ved
at noen tsmte akvariet i et tilfeldig vann. I Norge
ble Vasspestbeskrevetfor forste gang i 1925 etter
et funn nettopp i Ostensjovannet.Etter en stund
forsvant arter, men har i de siste ira blomstret opp
pi nytt. - Mange lurer pAhva oppblomstringenav
vasspestvil medfsre for andre planter og dyr. Det
Vasspest er en undervannsplantei Froske- er det ingen enkle svar p6. Erfaringer fra lignende
bittfamilien. Den har morkegrarlrre,smale blader oppblomstringer og gjetninger utifra arleneskrav
til habitat gar at vi kan gjore oss noen tanker om
som sitter i en tett krans.Kransen er delt inn i to til
tre rader av blader og skuddet har rota delvis i hva som kan skje. Imidlertid er det s6 mange
bunnenav vannet.Vasspesthar hvite, smi blomster faktorer som spiller inn i et slikt nmringsnett, at
som ligger pi vannoverflata,men ettersomdet bare ingengjetningerblir srerligsikre.Vi mfl dessverrei
er hunnindivider i Norden, setter den aldri fro. mangetilfeller falge noye med i lrere av det vi ser.

Vasspesfen
blomstreroppigjen
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Apring av Ostensjobekken
Tekstogfoto: Leif-Dun Birkemoe
Ostensjobekkenfikk i sommer stsrre fart. Det hele
startet med tett bekkeutlop. Et stykke av turveien
like for oppstigningentil Manglerud ble gravd opp
av Vann- og avlopsetatenfor 6 komme til med
legging av nyttror.I tillegg blersretmot nordenden
av Ostensjsvararcthoytrykksspylt opp til kranen

slutten arz 1960- eller begynnelsenav 1970-taI1et
av Janco.UPC ble varslet og det viste segat minst
den ene leverte TV-bilder til husene i Granhekkveien. Heldigvis ble den oppdagetfsr det ble
brudd. UPC la deretterkabelen ned under bekken.
Etter at selve anleggsarbeidetvar fullfsrl ble grus
og pukk fiernet. Om noen6r er vegetasjonentilbake
og stienlike hyggelig 6 ferdespi, men ni med folge
av en ipen rislende bekk.
Apning av bekkelsp er i tred med Oslos byokologioske plan fra 1998. Det er fortsatt et par
strekninger som med fordel kan ipnes, men prosjektet ved Rognerudbakken var en god begynnelse.

Vann- og uvlopsetuten stilte med tungt utstyr for
d fierne jord- og leirmasseneved dpningen uv
Ostensjobekken.
eller ventilen som regulerer vannet inn i bekken.
Fra turveien renner Ostensjobekken stille mot
Granhekkveien. Under sletta ved den tidligere
Rognerudbakkenble Ostensjobekkenfor mange6r
siden lagt i ror.
Her var vanngjennomstrsmningensvrert d6rlig til
tross for hoytrykksspyling. Stille vann med vond
lukt var merkbart. Enestepraktiske losning var fl
grave opp, fieme rfrreneog la bekken renne 6pen.
De bersrte kommunale etater konfererte raskt og
det varte da heller ikke lenge far gravemaskinog
lastebiler var i gang med prosjektet.
Forst ble stien, som er en forlengelse av Granhekkveien, forsterket.Kratt og trar ble fiernet, matte
ble lagt ut, pukk og grus tilkjort.
Pi kort tid ble stien anleggsvei,solid nok til 6 t61e
kraftige maskiner. Pe fa dager ble bekken gravd
fram i lyset.
To store lastebiler kjorte i skytteltrafikk mellom
Granhekkveien og Grorud med masse for deponering.Under arbeidetble det oppdagetet par kabler
som kryssetbekkelopet.Disse ble lagt en gangpi

Skulle hoppbakkenen gang oppsti igien, er det en
enkel sak A legge en trebro over denne delen av
sletta. Tiden med nedsravd bekkeror er definitivt
forbi.

Puhlikumsbryggapeplass igjen!
Av Eirik Wrerner
Foto: Leif-Dan Birkemo
Den sikalte <publikumsbrygga>ved garasjeneved
Lille Langerudble revet av parkvesenetfor mange
ir siden,trolig ved en feiltakelse. Kun stolpenesto
igjen, som en hullete tanngard. Pi grunn av
erosjonsskaderlangs bredden andre steder, sokte
Norges Miljovernforbund og Ostensjdvannets
Venner om penger til 6 sette opp igjen brygga.
Hensikten var atbryggu skulle bidra til at folk kan
komme tett innpi fuglene, uten at det fsrer til
erosjonsproblemer.

Arbeidet er utfart pA dugnad av Asbnsjavannets
Venner og elever ved Abildss skole. Nye brerebjelker og spikerslag ble satt pfl av venneforeningens medlemmer mens det enda var is pA
vannet. Gulvet ble kappet til og levert pi stedetav
Miljovbmforbundet, og elever ved Abildss skole
har deltatt med fl legge gulvet.
Brygga er bygget av malmfuru fra Rsros. Dette er
tsmmer som har fatt sti langt ut over <<hogstmoden>
alder, da danner nemlig treet sflkalt kjerneved i
nesten hele treet. Dette er ved som er ferdie

Sptkerslageneklargjaresmens isen fortsattgir godt
foffesfefor OddFrodeUlbrandt(t.v.)og Finn Tschudi.
Eirik Warner helt til hayre.
Eleverfra Abildssskoleleggerbryggegulvet
Vi fikk 35.000fra byr6detog 10.000fra Manglerud
'
bydel til prosjektet. Dette var i utgangspunktetikke
nok, men da fflkesmannenmenteat dennye brygga
ikke behovde 6 vrere si lang som den gamle, loste
problemet seg. Vi bygde halvparten av brygga, og
da strakk alle pengenetil!
(Stolpenesom stArigien skal fiernestil hosten.)

impregnert fra naturens side, si brygga er ikke
innsatt med noen miljofarlige stoffer, slik som
impregnert trevirke er. Vi regner med at levetiden
for brygga er like lang som om den haddevrert laget
av trykkimpte gnert trevirke.
Om vinteren vil trolig brygga kanaliseretrafikken
vekk fra vitmarka fordi det kan bli et velegnet sted
til il ta pb seg skoyter. Konsekvensen et faerretrirkk
us\s\\s\'s-'lq5esss'cstt'ct<xtstsgetl-

t littegg vil brygga avlaste det nye anlegget pfl
Bogerudmyra, slik at slitasjen der antakelig blir
mindre
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Husk: Hvis du vil se fuglene pi nrerthold, kan det
'v&re lurt i ha med brsd til6 fore dem med'
Men fuglene har god tilgang pfl mat, og vannet er
nreringsrikt fra fat, si ikke hiv ut store mengder
brsd.
Kast kun ut smfl biter for 6 lokke fuglene n&nnere
til deel
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-780dretterslagetpd
AudunAstensjo
A/ljasa

Ekornholmen ligger rett ved land og slaget har trolig stdtt i omrddet vi ser pd bildet. Audun Ostensjo
fak i dette slaget.
kkst ogfoto: Leif-Dan Birkemoe
I H6kon H6konssonssagabeskrivesdet et slagpi Mjosa
sommeren1222.Av de som falt i dennekampennevnes
ribbungenessveitehovdingAudun Ostensjo.Det er med
stor sannsynlighetat dennehovdingen kom fra Ostensjo
gird. Kanskje var han en av sonnenepi girden.
Gutten med de sterke og opprorske ideer om kongsmakten.
Han ville ut og ta del i den striden som hadde herjet
landet i snart hundre 6r - etter Sigurd Jordsalfaresdsd i
1130. Borgerkrigenegjorde mange bondesonnertil
soldater.Slekt stred mot slekt.

Om Skule jarl og birkebeinene
<Skule jarl satt i Tonsberg, og Arnbjorn Jonsson satt
ost for {orden for 6 verge landet der.
Ribbungene var oppe i landet og var sterke, de hadde
fortmange skip opp i Oyeren.Birkebeinenessysselmenn
holdt til i Mjosa og haddemye folk, forere for dem var
Harald Stangefylje,Olav MjAk, Fridrek Slafseog Torgeir
biskopmann.
Ribbungene kom opp i lvljosa med skipene sine, og de
f6r omkring pi vannet og lette etter birkebeinene.
Sigurd, kongen deres, forte dem, og det var mange
sveitehovdingermed ham.

Totninger mot vikveringer, slittunger mot ribbunger.
Mange ville ha kongsmakt - kongsemnenesamlet stotte De motte birkebeinene der det heter Ekornholmen, og
der de kunne fa det. Ibsens mektige skuespill <<Kongs- det kom til slag. Ribbungenehadde flest folk, og de
emnerne))skildrer sagaenslyse heltekonge H6kon gikk hardt p6. Men birkebeinene verget seg modig, og
H6konsson.Han ville gjore Norge til et virkelig rike og det endte med at birkebeinene seiret, og ribbungene
'flyktet.
nordmennene til ett folk.
Nesten 200 ribbunger falt, deriblant disse sveiteLa oss siterehva Sturla Tordarsonsberetteri <Hikon hovdingene: Styr prest, Arnolv fra Folvell, Audun
Hikonssons saga>>
etter Anne Holtsmarks oversettelse @stensja,TorbjornRig. Det falt ikke mangebirkebeiner.
(H.Aschehoug& Co , Oslo 1964)under avsnittet
Sigurd flyktet opp pe Toten og derfra til fiells.>
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Sveitehsvding hos riLbungene
Det vi fir vite i denne korte beretning er at Audun
Astensja var sveitehovding hos ribbungene. Hrerflokkene eller hrersveitenebestodav yrkeskrigereunder
sine sveitehovdinger,mye underholdt av leidangskatt.
Haerflokkene fartet rastlost mellom landsdelene,
hovedsakeligsjoveien.Mjosa var en viktig transportvei
bide i jemalder og middelalder.Hamar var bispedomme
fra 1152 og Hikon Hikonsson lot i 1234bygge en borg
(Mjoskastellet)pAen liten holme ved Moelv for 6 kunne
kontrollere trafikken pi innsjoen. Mjosa var et beferdet
stedi 1222.Ekornholmener en liten holme som ligger
pi vestsidenav Mjosa, rett syd for Feiring i Eidsvoll
kommune. Holmen ble kalt Kornaholmr i vikinstiden.
Flere opprorsflokker
PARomerike hadde deti l2l 5 oppst6tten opprorsflokk
som ble kalt slittunger. Navnet sliffunger kom av den
fillete bekledningende hadde. Om vdren 1218 gikk
slittungenemot Oslo, vant i forste fase,men ble senere
jaget ostovermot Marker.Men vinteren l2l9-20 fulgte
en langt farligere og mer omfattendesstnorsk reisning.
De sikalte ribbungene <<rsvere>>)
opprorsflokken som
valgte Sigurd Ribbung til leder og kongsemne,gjorde
opprsr. Ribbungsreisningen tok opp i seg restene av
slittungflokken.Den bygdepi den gamlemotsetningen
mellom sstnorske sentral- og utkantomr6der og pi
misnoyen med syslestyret i sentralomr6dene.Den ble
stottetaktivt fra de vestsvenskegrenseomrideneog fikk
fotfeste i enkelte sentrale ostlandsstrsk. srerlis
Romerike.

ramt fra. Hrerferden var likevel en si sliende styrkedemonstrasjonat vermlendingene to 6r senerehengte
den siste ribbunghovdingen av frykt for en ny
straffeekspedisjon. Sigurd Ribbung var da dod pit
forhind, i 1226.
<Og der ender ribbungenestidsalden skriver Sturla
Tordssoni Hikon H6konssonssaga.
Med ribbungsstriden ebbet borgerkrigene ut. Kongemakten var med utlopet av ribbungstriden konsolidert
pi riksbasis.Riket stod pi terskelentil e bli den fsrste
virkelige statsdannelsen
i norsk historie,organisertunder
kongdedommeog kirke, fastslflrprofessor Knut Helle i
AschehougsNorgeshistorie.
Politisk og militrert engasjert
Vflr Audun Ostensjovar altsi en politisk og militrert
sterkt engasjert mann. Som leder av en hmrflokk var
han yrkesmiliter som gjorde sin tjenestei borgerkrigens
sistefase.Han haddesikkert sterkemeningerom kong
Hikons farsrett som ble provet i Bergen i 1218.
Rettsgrunnlagetfor kongedommetvar etter dette styrkct
og hans forhold til kirken bedret.
uj.
Hikon ble trolig formelt myndig da han nidde den
privakettsligemyndighetsalderen
pi 15 5r i 1219.Men
han fulgte Skule fram til hosten 1220. Der er mulig at
han og hans rAdgivereni overtok den rcelle styringen
av hansto tredjedelerav riket. Si langt var det i alle fall
kommelvhren1222.

Da avtalte HAkon og erkebiskop Guttorm, i god
forstielse,
et nytt riksmste i Bergen i 1223. Det skulle
Den ostnorske alliansen av tidligere bagler og
birkebeiner var likevel for sterk til at ribbungenekunne definitivt fastsli Hikons forrett som konse fremfor alle
kontrollere Viken og Opplandeneslik baglenetidligere _ andre tronkrevere.
haddegjort. Og utenfor Ostlandetfikk de aldri fotfeste. 'Det
var altsa i en av de mange feidene mellom
Stridenmot dem falt i to fasermed en kort fredsperiode
kongsemene
som krevde sin del av riket at Audun
mellom. I fsrste fase ledet Skulejarl motstandeni sin
ostnorske tredjedel av riket. Ribbungene ble sA hardt Ostensjo falt. Som sveitehsvding i opprorsflokken av
presset, selv i grensetraktenei frst, at de sokte bsnder fraViken under ledelseav Sigurd Ribbung forte
de krig mot Hikon, Skule jarl og deressysselmennfra
fredsforhandlingermed Skule gjennom biskop Nikolas
l2l9 og frem til 1227. Audun Ostensjo var med til
sommerenI223.
sommeren1222.
Ribbungenestidsalder
I1224 reiste Sigurd Ribbung pAny en flokk i Viirmland.
Kong Hikon haddeni selv overtatt styret pA Ostlandet
i naertsamarbeidmed biskop Nikolas, og gikk energisk Kilder:
AschehougsNorgeshistorie, Bind 3. <<Underkirke og
til verks mot opprorerne.Felttogetbegyntei januar tr725
med en stor straffeekspedisjonfra Viken over Opp- kongemakt 1130-1350>.HovedredakterKnut Helle.
Oslo 1995.
landene til Viirmland, for h gSareslutt pA stotten til
Hikon
H6konssons Saga av Sturla Tordson. Oversatt
ribbungene i de svenske grensetraktene.Det ble
organiserlet leidangstogtil lands, der det deltok over avAnne Holtsmark.H. Aschehoug& Co. (W.Nygaard).
3000 mann fra ostlandsomridenemed hesterog sleder Oslo 1964
Gamle Tonsberg: Slottsfjellet. Stiftelsen Gamle
istedenforskip.
Toget ble ingen stor militar triumf. Hikon utrettet ikke Tonsberg.Tonsberg1971.
mer enn 6 brennebygder som vermlendingenehadde Mjosguideav Knut StfrleHauge
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hisrne
gathrines
<Av alt det vakre og merkelige som nataren byr pd innenfor Oslos
rommelige bygrenser, er det en sjo, 1,8 km lang, med enfrodig vegetasjon
av vann- og sumpplantersomgjennom drene har lokka fil seggenerasjoner
av botanikere. I vunnet er det en faana av hvirvellsse dyr sd rik pd arter
og isrer pd individer at det er helt enestdende.I drene etter 1950 er det
observert l4l forskjellige slagsfugl den Denne sjoen er Ostensjovannet>.
Av Cathrine Senje
Dette er innledningsordene i en liten bok i A 5format som kom i 1965.Tekstener av Einar Brun,
Ole-Anton Sretherog Ove Arbo Hoeg. Det er den
siste som har skrevet innledningen. Vann- og
sumpplanter og fuvirvellose dyr fascinerer
botanikere og lim-nologer. Men vi andre er mest
interesserti fuglene. Borsteormer, mudderfluer,
bleresnegler og heloSrtter er for ekspertene.Det
er fuglene vi er opptatt av.
Andefugler og vadefugler dominerer. " Vannet er
et eldoradofor ender," stir det i den vesle boka. To
andre fugler - sivhsne og sothone- er ogsi tallrike
og lette i kjenne.Mange andrevadefugler kommer
pi trekk.
Endeneer morsofirmeog skravlete.De lar segvillig
mate og gakker i vei. Men for turvandreren om
vAren, fra mars-april til mai-juni, er det trekkfuglene og sangfuglenesom gir den storstegleden.
Oftest er det vipa som er forst ute. For folk flest
hsrer <vib6>>Jrerenog Lista til. Den er et sikkert
kjennetegnpi at vflren er i anmarsj.I mars - eller i
februar - skaper den vArstemning med sine
morsomme flayt og kite kast i flukten.
Arne Garborg skildrer den slik :
<Vi - vipp ! seiervipa.
Ho rid segsi hog ein hest
Fjor hev ho i hatten, og floyels
kufte og kvite silkevest.>
Og vipa tripper omkring pi jordene til Ostensjo
gird, akkurat som pi Jreren.
Si kommer streren:
<Kvirrli-kvitt! seier staren
der svartgron i sol han skin
han er sfl hoppandeglad ein
ungeog plent som ei perlefin.>
Og lerka:
Tirili-ti!seier lerka
Ho stig og stig i mot sky
Kvar gong ho tirlar i
morgonstundi di verter verda ny.>
( Garborg)

Lerka kan synge sammenhengendei 10 minutter.
Den synger mens den flyr!
Dikteren Per Sivle var ogs6glad i lerka:
<Og vesle lerka,ho hev det so
at finn ho ein tuvetopp fri for snjo so kved
ho i med sin gladastesong
so trur ho pi vlr med ein einastegong:
<A hei ! Ahi! A tirititi !>
Gud signedeglDu er fugle min, du
Gud signe no deg med di glade tru
Og moter eg kulde og snjo pimin veg
Gud gjev meg i sol-tru 6 kveda
med deg:
Atreit Atri t 6tiriliti!>
Stakkars Per Sivle. Han var ofte tungsindig og
bedrsvet.Og i 1904tok han sitt egetliv i dyp fortvilelse - til tross for lerkesangen.
Bokfinken er en liten toffing, som godt kan finne
pa
e lande sisti mars.Denjublendesangener lett 6
.
kjenne, og fuglen synger trutt i ukevis.
Garborg skildrer linerla ogsfl:
<Tipp,tipp! seiererla
der stilt ho hoppar og smett.
ho er som ein liten barnetanke
si rein og bli og lett <.
Alle kjennerlinerla. Den kommer gjernei april og
blir til august-september.
Den er tillitsfull og morsom og bygger redepi de
merkeligste steder.
I slutten av april dominerer trostene.
Rodvingetrost, svarttrost og miltrost. Rodvingetrostenssanger ikke mye 6 skryte av, men de
to andre er mestersangere- svarttrosteni moll og
miltrosten i dur. Svarttrosten synger oftest i
ettermiddags- og kveldstimene, og en flink
svarttrost er det en fryd i hore pi.
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Hagesanger,lovsan$er, rodstrupe! Alle har sin
egenart og stemme. Rodstrupen mild og litt
melankolsk. Lovsangerenstoner minner litt om
bokfinkens, men er mykere. Hagesangerener si
gladat den nestenjodler.

Sangen stilner av utover sonrmeren.
Og si kommer hssten og sangfuglenedrar:
<Vingede Skarer fly de sorte Skove
over dem farer Storm paa vildest Vove
Over dem blinker Stjernenmildt og vinker
Toget til PalmernesLy.>
(Welhaven)

I mai kommer ogs6fluesnapperne.Den svart-hvite
kommer forst, og hannen synger av alle krefter i
noendagerfor hunnenkommer. En dag midt i juni,
horte jeg en fluesnapper som gjentok og gjentok Kjottmeis, blimeis og spurv blir.
sin lille skofe, nestenfortvilet. Haddehan ikke ffitt
<<Niralle fine svulur sl6r vinga ut og frerda
noen make?
sit'n att i tunet og troter tida her - spurven.
Men den gri fluesnapperenssanger svak og noksi
(Einar Skjreraasen)
ubetydelig.
En og annen svarttrost bestemmer seg for 6
Ni er snart orkestret fulltallig, og n6r svalene overvintre. Sist vinter foret jeg en svarttrost med
kommer fra Afrika i slutten av mai - da er det eplebiter,og det satteden Apenbartpris pfr.
sonuner:
<Og svolaer jenta so fin og fi6g
Nir isen legger seg i november - desember drar
og lovar ho sumar so held ho det og.
ogsi de fleste vannfuglene. Menneskeneovertar,
For endi so vide ho svinter og sviv
og skoytelopereog isfiskere tar vannet i bruk. Si
er sumar i nordheimenvola sitt liv.>
er det bare5 ventepfl nestegangvi kanvandre langs
(Per Sivle)
vannet en tidlig morgen eller en sel kveld og lytte
Hvis du vandrer rundt vannet en lys juninatt, kan til den store,flotte virkonserten. ' '
du hsre rorsangerog sivsanger.Begge holder til i
sivskogenlangsbreddene.Nattergalenhekker ogsi Og mensvi venter,kan vi ftyde ossoverAlexander
ved vannet. Den synger si vakkert at <keiserenav Kiellands skildring av trekkfuglene som vender
Kina far t6rer i oynene ( - og siden redder den hjem. Den st$rri romanen tArbeidsfolk> fra 1881.
keiserenfra dsdenmedsin himmelskesans i H.C.
Andersenseventyr <Nattergalen>.
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Fjitrdinger pd sommerterie
Tekstogfoto: Leif-Dan Birkemoe
Abildso gird hadde i sommer to fiordinger "Lgken" og "Gisle" fra Tveita - ruslenderundt pi
forskjelligeteiger.Det er lengesidenhesterhar hatt
tilhold pi Abildso gird. Derfor var det ekstra
hyggelig og nyttig 5 se de to fiordingene pi
gArdsomr6det.Som del av kulturlandskapspleien
gjorde de en utmerketjobb med i holde grasetnede,
en forutsetning for et biologisk mangfold pfl
gressengene.NAr beitemark og slitteland ikke
utnytteskommer krattskogenkrypende.I tillegg var
de fine ridehesterforlojenter som sognertil girden.
Godt og kjrerlig stell fikk de ogsi underoppholdet.
Vi f6r derfor hipe at fiordingene ogsi neste6r kan Fjordingene "Lsken" og "G'slett,ved stallen pd
Abildso gdrd
fh dra pi sommerferietil Abildso gird!
I I
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Fra detgamle alhum
I Sothonanr.22 rykket vi inn et bilde fra slutten av
1800ta1letover Ostensjovannet,
setttia stedetder
As1'snsjoskole ligger i dag. Vi spurte om det var
noen som kunne identifiserehuset som ligger pi
ostsiden av Ostensjoveien.Fra Anne Margrethe
Mokleby, som i mange 6r bodde ph@stensja glrd,
fikk vi"opplyst at husethet Dalastuen.Der bodde
Soren og Marie som arbeidet ph Asl'ensjogird.
Dalastuenstod litt etterat veien ble utvidet. Marie
boddei sinesisteSrpi sykehjem,kunnehun fortelle.
I I I I

I

I I
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Hvilken naturguide skaljeg velge?
Boker som kan hjelpe deg med 6 bestemmeorganismer
ute i naturen utvikler seg pi linje med alt annet i
samfunnet.Vi f6r ny viten om artene, trykkeprosessen
forbedresog fremstillingenav informasjonenvarieresi
hip om 6 finne smartere losninger. Sporsmilet
foreningen ofte fir er "hvilken bok skal jeg velge?"
Svaret er vanskelig 6 gi 6ntydig siden det etterhvert
finnes svrrt mange kvalitetsboker pi markedet.Her vil
jeg trekke frem noen gode fOlthindboker. Jeg har tatt
utgangspunkti de som gjernevil ha dentotale oversikten,
med a1learter inkludert, slik atman slipper 6 gA hjem'
med uforrettet sak. Planter: Lid og Lid, Norsk Flora,
Det norskesamlaget,1994Insekterog andreviwelisse
dyr Lars-Henrik Olsen, Jacob Sunesenog Bente Vita
Pedersen,Insekter og sm6kryp i norske skoger,
--\schchoug.
1997(for de iwige: Chinery Michae,Insects

of Britain and Northern Europe, Harper og Collins
Publishers, 1993) Pattedyr: Frislid og Jensen.Norsk
pattedyrh6ndbok,Aschehoug, 1993 Fugler Svensson,
Lars og Grant, Peter J. og Mularney, Killian og
Z etterstram, Gyldendals Store Fugleguide, Gyldendal
1999. I tillegg lurer mangepi hvor de kan fe tak i disse
bokene.lkke forvent 6 finne dissei vanlige bokhandler.
En hjelpsom forretning vil selvfolgelig bestille de for
deg. Men bestill heller bskene pfl www.norsknaturbokhandel.no.
Dette er en sikker mflte i handleoi
sidenfakturaensendessarnmenmed bskene.Hvis du
lurer p[ noe omkring bokene kan du spone p& detes epostadresse: naturbok@online.no
Audun Brekke
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Arsrapport for fugl ved Ostensjavannet2001
AvAudun Brekke
Det var et aktivt fuglekikkerir ved Ostensjovannet i 200f . Totalt tlle det sett hele 136 fuglearter i
omriLdet.Blant de
mange hoydepunkter nevnes:
* at det ble sett to nye arter for
Ostensjovannet,som vari det <<polare>>
hjornet: 18. april trle det observert en polarmike
og 19. oktober oppholdt en polarsvommesnipe seg i vannet i underkant av et dogn. Polarsvsmmesnipe ble filmet,
men opplysninger om hvorvidt LRSK har godkjent polarmiken er ukjent for undertegnedenflr rapporten ble
skrevet.
* knoppsvanen hekket igien ved
vannet og fikk 6 unger til flyvedyktig alder.
* stort innrykk av ender (se neste avsnitt).
* stort antall sothoner som overvintret (1f-16
individer).
Isen kom ca. 11. november 2001, og det ble tykli is ganske raskt. Vinteren var verken spesieltmild eller streng, men
rika var stor tlide under brua i sor og ved Bslerbekken store deler av vinteren.
Ostensjovannet er inne i en periode med stor oppblomstring av vasspestog andre vannplanter, som erstatter mye ay
algeoppblomstringen som vannet har slitt med noen flr. Dette har trukket til segmange gressendefugler. Spennende
ender som knekkando skieand, snadderand var innom i tillegg til andre sjeldnere giester som lappfiskand og siland.
OstensjovannetsVenner retter en stor takk til alle som har bidratt med observasjoner av fugl giennom flr 2001: Ceir
Sverre Andersen, Kjetil Bekkeli, Hikan Billing, Hanne Blesvik, Bfrrd Bredesen,Nicolas Clarke, Svein Dale, Frode
Falkenberg, Paul Fekj&a Geir Fugelso, Finn Gulbrandsen, Tore Gulbrandseno Hflvard Hveding, Bird Jakobsen,
Lars Erik Johannessen,Per-Arne Johansen, Geir Fjortoft Karlsen, Ketil Knudsen, Amund Kveim, Jarle Nystrom,
Rune Olsen, Jsrn Areklett Omre, Marius Park Pedersen,Tommy Pedersen,Atle Helge
evale, Simon Rix, Eyvind
Rugland, Per Stensland samt undertegnede.
Artsliste:
LAPPEDYKKERE
Dvergdykker
Antagelig var to individer innom vannet pi bide vir- og
hssttrekk. Sjeldenobservertgjest.
Toppdykker
Ankom i midten av april, hekker ved vannetmed 12-14par.
Med unger var det observert 45 individer fsr hssttrekket tok
til.
Horndykker
Sjeldengjest. I individ pA trekk tidlig i mai. I individ stadig
observerl fra midten av septembertil midten av oktober.
PELIKANFUGLER
Storskarv
f . individ sett 12. mai
STORKEFUGLER
Grihegre
L gang sett26. april. Kun 6 observasjoner,
hovedsakeligvir
og host.
ANDEFUGLER
Knoppsvane
Hekket i vannet for forste gang pi mange 5r. Fsrste voksne
individ sett i sluttenav januar(27.).
Deretter var bAde et voksent og et lK-individ vekseJvis
tilstede gjennom vinteren. 17. april kom makentil den voksne.
7 unger klekket, men 6n forsvani fort.
De andre seks nidde flyvedyktig alder og ble sist sett ll.
november.Andre voksne individer var innom od hosten.
Sangsvane
4 individer 26. aprll, ingen i lapet av sommeren. Vanligst
med enkeltindivider pd hosten, men 6 stykker gjestet 28.
oktober.

Kortnebbgis
Ett individ 13.mai og ett individ 13. oktober
Grigis
Tilstedehele iret. 2-30 om v6ren.Sarnlingsflokkermyter her
om hosten,maksantall;700 den 16. september.
Variant av grflgis
13. mai blir det sett en grigis som nestenutelukkendeer
hvit pi hodet.
Regnesfor 6 vare en vanlig grSg6ssom er partiell albino.
Snogis
Sommergjestsom beiter.Fsrste individ 20. april. pA det meste
4 stykker i slutten avjuni og ikke sett etter det.
Kanadagis
Tilstede hele 6ret og hekker. Opptil 42 gjennom viren, som
oker til over 100 gjennom sommeren.Mye daglig trekk til
omrider i narheten medforer dognvariasjoner. Om hosten
sank antallettil ca.25-35 fugler.
Hybrid mellom kanadagis og grigis
2-3 individer sett giennom hele iret. Antagelig resultat av
hybrid hekking forrige 6ret.
Hvitkinngis
Et par som har vrert der lenge overuintret fra 2000. 2-6
individer tilstedevir og sommer.
Utover sommeren kom flere, antagelig fra bestanden i
Oslofiorden,og 5. novembervar hele 530 individer tilstede.
som falt raskt til 2-6 fugler i desember.To fugler overvinrret
igjen.
Gravand
Vflryfest, der2 fuglerkom forste gang26. april. Sist sett g.
mai.
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Brunnakke
Vir- og hostgjest. 2-8 fugler seint i april. Hsstflokkene er
stolTe.
Observert jevnlig mellom 25. august og 14. oktober.
Maksantall 125,6. oktober.
Ett individ sett sipass seint som 16. desember.
Snadderand
Kort besokav 2 individer 12.og 13.mai. Ett individ observert
jevnlig 6n mined fra25. september.

Hsnsehauk
Observert 3 ganger (21. januar, 3 I . mars og 3. november).
Spurvehauk
Sett 2 ganger(1. april og 29. august).
Musvik
Sett pi tiekk over vannet 5. april
FALKER
Tirnfalk
Sett 6n gang (25. august).

Krikkand
Hovedsakeligvir- og hostgiest,men ogsi tilstede,gjennom
sommeren(opptil 13 fugler sett).Fsrste observasjon17. april
Dvergfalk
(20), sist sett midt i oktober (30).
Sett 6n gang (26. oktober)
Stokkand
Ostensjovannetstallrikeste and. Ca. 450 overvintret fra 2000.
Antallet synker jevnt ettersom hunnen legger seg pi reir.
Midtsommers taltes omkring mellom 100 og 300 hanner.
Populasjonennir overvintringsnivi mot slutten av november.
Stjertand
Hunnen som har bodd ved vannet i en lengre periode holder
seg fortsatt tilstede hele Aret. Fikk besok av 2 hanner og 3
hunner i en ukesperiodemidt i oktober (6.-14.).

Lerkefalk
Sett 6n gang (l l. juni)
Vandrefalk
Observerttidlig pi iret (18. februar og 31. mars). Deretter
ikke sett fsr november/desember.En fugl holdt til pi Okem
vinteren 2001 12002,ogkan derfor ha benyttetOstensjovannet
tiljaktomride.

Knekkand
En hann observert26. mai.

RIKSE-/TRANEFUGLER
Vannrikse
Forstegang hort 30. april, gjenoppdaget16.mai. Sangjevnlig
i hele midten av juni.

Skjeand
Kun registrert pi hosten i 6r. 3 individer 22. september,som
akte tll 14 individer 6. oktober. Ikke sett etler 21. oktober.

Myrrikse
ForStegang hort I 8. mai. Intensiv periode i midten og slutten
avjuni. Sist hsrt 5. august.

Toppand
Tilstede hele iret og hekker. I hann overvintret. Jevn okning
i bestandenfrem mot sommeren.2 imars,65 (maksimum) i
slutten av april. Ca. 15 par gjennom sommeren,men antallet
sker litt rttover hssten, fsr det daler kraftig (til ett individ) i
desember.

Sivhsne
Forste observasjon3. mars. Ble 30. april talt til 30 individer.
Antatt hekkebestanddette 6ret 15-20 par. Siste observasjon
3. november.

Kvinand
Ankom l. april (6). Sommerbestandpi mellom 8 og 15
individer. Aker i antall under hosttrekket (100 individer 5.
november).
Lappfiskand
E n h u n ns e t t5 . - l l . m a i .

-Sothsne
.,\4eget vanlig hekkefugl som overvintret i et antall pil 24
individer. Bestanden okte jevnt til over 100 i april (108
individer 17. april). Antagelig kommer andre sothsner fra
omkringliggende omrider pi hssten. Maksimum: 2 I 5 fugler
16. september.I slutten av desembervar kun ett individ
registrert.
Trane
2 individer 17. aprilpi trekk.

Siland
En hann under virtrekket (26. april). 3 individer under
hosttrekket(9. oktober).
Laksand
l-3 individer i april og fsrste uka i mai. 2 individer sett'14.
oktober.
IIAUKEFUGLER
Vepsevik
Ett individ observertpi trekk over vannet 15. august.
Sivhauk
Ett individ sett 6. mai

VADE-/MAKE-

OG ALKEFUGLER

Sandlo
Ett individ sett 2. april
Vipe
To enkeltobservasjonerhhv. 20. og 30. april
Brushane
30 juni sett fgrste gang (2 individer). Deretter 6n enkeltobservasjon25. august,n6r enhunn var p6 besok ved vannet
i lengre tid. Oppforte seg meget tamt og gikk blant folk og
hunder i lang tid.

-25-

'
Kvartbekkasin
Ett individ observert21. oktober.

Grimike
Vanlig hele 6ret.Vinter og senhostesseesde storsteflokkene,
som kan vrere mange hundre fugler, som ofte hviler pd isen.
Maksimum var 280 individer l. april.

Enkeltbekkasin
Forste gang sett 5. mai. To virobservasjoner og tre
hostobservasjoner(6n i hver mined: 29. augttst,T. september
og 9. oktober).

Polarmflke
Ny art for vannet! Ett individ oppdagetblant en del grimiker
18. april.

Smispove
l-2 individer sett 12. og 13. mai

Svarttrak
Sporadiskgjest fra Oslofiorden. 1-2 individer obserrert noen
ganger i mai, og ett hsstfunn av arten var to individer 7.
september.

Rsdstilk
Sett9. mai (ett individ)

Makreliterne
Dukket opp 18. mai for forste gang, 1-5 fugler sett gjennom
juni og i den fsrste uka i juli. Som regel bruker denne arlen
Ostensjovannettil fangst i lopet av dagen og forsvinner pd
kvelden.

Gluttsnipe
Tre observasjonerav ett individ i den andreuka i mai. Deretter
ble 4 individer sett i slutten av mai. Ett individ pi hssttrekk
25. august.
Skogsnipe
Forstegang sett 17. april. 4, fugler sett 26. apr1l.

DUEFUGLER
By-/Klippedue
Tilstedehele iret.
Store dognvariasjoner siden Ostensjovannetantagelig bare
er ett av flere steder i nrerhetensom denne arten benytter.
Foringen og <hekketimet> i ssrendenutgior hovedomrfrdet
ved Ostensisvannetfor denne aften.
j

Gronnstilk
To individer sett ved tre anledninser den siste halvdelen av
mai.
Strandsnipe
Vanligste vaderenved Ostensjovannet.Tre fugler sett 5. mai.
Maksimumstall hele 9 fugler midt i mai, men gjennom
forsommerenble 1-3 individer sett.

t

Ringdue
P6 plass fra 1. april (5 individer), som okte jevn utover i
viren. 260 fugler ble sett 20. mai. Sommerbestandener
betraktelig farre (9-30 fugler), mens hssten (400 individer
26. august).Sisteobservasjon14. oktober.

Polarsvsmmesnipe
Ny art for vannet!. 19. oktober oppdagetBird Bredesenet
individ i vinterdrakt.
Den var tilstede antageligunder et dogn. Dette regnespr. i
dag som afi nummer 212 ved Ostensjovannet.

GJOKEFUGLER
Gjok
Ett individhort 1.juni

Hettemike
1. april var 200 hettemiker pi plass.Dette okte til 600 i lopet
av mineden. Mengden varierte voldsomt gjennom 6ret fra
3 7 t i l o v e r5 0 0 .

SEILERE
Tirnseiler
Ankom i ir ca. 15. mai. Bestandenokte til 200 observerte
fugler i lopet av mai.
Gjennom sommerenobserveresbetydelig mengderfugl, men
dognvariasjonener stor, samtidig som vreret har mye i si for
hvor mange som oppdages.Under hssttrekket ble det
oyensynlig sett 1000 fugler pi trekk.

Dette kan skyldes at arten er i ferd med 6 reetablereseg etter
den voldsomme knekken i populasjonen som ble erfart de
siste6renepi 90-ta11et.
Hvor mange som hekket i 2001 er vanskelig6 si, men det er
helt klart at populasjonen er pA vei oppover i forhold til for
et par 5r siden.

SPETTER
Gronnspett
Hekker ved vannet (1, muligens 2 par). Hsres ofte sst for
Bogerudmyra.Observeresjevnlig hele flret.

Fiskemike
Fsrste individet sett allerede 21. januar. Mellom 6 og 20
individer i spredteobservasjonergiennom hele sommeren.
Maksimumsantall var 40 den 16. september.Siste gang
observert 6. desember,si afien'kan pitreffes hele 6ret.

Flaggspett
Hekker i nesten alle skogsomr6der rundt vannet. 3-5 par.
Observeresjevnlig gjennom hele iret.

Sildemike
Sildem6ken kan ogsi pitreffes hele 6ret, som sporadiske
observasjoner.14-30individer sett gjennom vtren.
Pi sommerenseesdet gjerne litt farre 5-11 samtidig.Siste
observasjonvar 4 stykker, 14. oktober.

"

Skogdue
Observerlto ganger:17. april og 25. august.

SPURVEF'UGLER
Sanglerke
Forste registrerte observasjon!. april (5 individer). Ikke
registrert mellom 15. mai og starten av oktober. Kun 6n
registrering under hssttrekk; 7 fugler 13. oktober.
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Trelerke
Kun 6n registrering under virtrekk;2fiigler

Maksimum 20, den 16. september.1-2 fugler ble ogsi sett
langt ut i desember.
Blistrupe
Ble observert kun p6 hosttrekk i 6r. En hann sett 25.-26.
august, og et individ til 7. september.

16. april.

Sandsvale
Kun meldt inn med 3 fugler 18. og 19. mai
Livesvale
4 fugler ankom26. april.2- 15 fugler settgjennom sofllmeren.
Maksimumsantall 30 fugler 29. august. Sist observert 16.
september(4 fugler).
Taksvale
Forste rapportering (50 individer) 6. mai. Observeit med l050 individer giennom sommeren.Siste observa$onvar 15
fugler 25. august.
l

Trepiplerke
Ett individ hort nord for Tallbersisen 10. mai.
Heipiplerke
Trekkgjest vir og host';Fsrste observasjonvar 50 individer
12. aprll. Ble settjevnlig i flokker pi opptil 50 fugler frem til
midten av mai. Hssttrekk fra minedsskiftet august/september
til ut i oktober.Sisteobservasjon10 stykker 28. oktober.
Gulerle
Ankom forste gang ca. 9. mai.2-9 individer sett gjennom
viren. Lite sett i hekketiden, og vanskelig 6 avgjore noen
hekkestatus.Siste individet sett 9. oktober.
Vintererle
Hekker i tilknytning til vannet. Fsrste observasjon 6. april.
Opptil l0 stykker (19. mai). Pi hosten er det bare
innrapportert et par enkeltfunn.
Sidensvans
Relativt lavt antall vinteren og viren. Samlesi stsrre flokker
p6 hosten(100 individer 26. oktober).
Gjerdesmett
Hekkefugl. Minst to overvintret dette iret. De fsrste
trekkindividene kom i midten av april. Observert jevnlig
gjennom hele iret, til midtveii i desember.Dette taler for
ytterligere overvintring frem mot 2002.
Linerle
Ankom 6. april. Vanlig hekkefugl ved vannet, som har en
sommerpopulasjonpi mellom 15 og 30 individer. Siste
observasjon9. oktober.
Fossekall
Bare 6n observasjon.I individ 11. mars.
Jernspurv
Forste fugler pi plass 17. apnl. Hekker svrert f;itallig (1-3
p a r ) . O b s e r v e r e sj e v n l i g g j e n n o m h e k k e t i d e n . S i s t e
observasjon 14. oktober (2 fugler).
Rodstrqpe
Et eller 4Qenf6 individer forsokte antagelig6 overvintre siden
fzrste observasjonvar se tidlig som 14. februar. l. april: 3
individer, 17. aprll 14 individer. Gjennom sommerenble det
observert mellom 10 og 14 individer pi samme telling.

Rodstjert
En syngendehann observert24. mai.
Buskskvett
Fsrst sett 6. mai (1 individ). Spredte observasjoner av ett
individ gjennom mai og ett funn 4. juli. Pi hostenble hele l7
individer sett samtidig (25. august).
Steinskvett
Forekommer pi vir- og hosttrekk. Fsrste gang 30. april (1
individ), 2 stykker 6. mai og ett individ 19. mai. Pi hosten
ble 4 stykker sett kun 16. september.
Svarttrost
Tilstede hele iret og hekker, 21. og27 . januarble hhv I og 2
individer sett. Gjennom hele april og mai ble 5-10 fugler sen,
der noen en del var unger fra 2000. Sensommersble alt fra
l-9 fugler sett,.ogetter l. oktober er kun.l-3 individer talt
opp pa samme rur.

Grfltrost
Tilstede hele 6ret og hekker i stort antall. 20 individer sett
allerede 27. januar. 14-30 observert frem til ultimo april.
Fra midten av mai kom virtrekket og i denneperioden er det
vanskelig 6 telle siden det 96r enjevn strsm av trost gjennom
landskapet.
120 fugler ble talt 24. mai, og i august 100-150.De virkelig
store ansamlinger er pi hosten 9. oktober og 26. oktober ble
det sett over 1000 grStroster.
Miltrost
Fi observasjoner. Fsrst settlhart 26. aprll, deretter to
observasjonerav enkeltindivider i mai.
Pfl hssttrekket ble 4 individer observert 16. seotember.
Duetrost
Ett individ hsrt 6. og 26. april samt 13. mai. Pi hostenble to
sett 15. oktober.
Rodvingetrosf
ForsteobservasjonI 7. apnl (2 individer), deretterjevn okning
gjennom resten av april og hele mai. PAhssten ble opptil 30
fugler sett sammen (13. oktober). Siste observasjon 14.
oktober.
Gresshoppesanger
Hsrten gang,9. mai.
Myrsanger
Ankom ca. 4. juni, og 9. juni ble hsrtes 3 hanner synge
omkring vannet.
Frem til slutten avjuni hsrtes likevel bare €n hann synge.
Hekkestatusuviss fordette frret, men det harsungetmysanger
flere 8r pi rad ni.
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Fortsatt neste side

Rorsanger
Vanlig hekkefugl ved vannet. Forste gang hort 8. mai (2
hanner).
Innen utgangenav mineden sang 10 hanner.3-6 hannerhorles
utover sommeren, som kan skyldes at de andre fikk tak i
hunner med 6n gang.
Gulsanger
1-2 hanner horl syngende20. og 24. mai. Etter det, ingen
observasjoner.
Msller
Hsrt fsrste gangT. mai. Opptil 3 hanner hort samtidig.
Tornsanger
4 hanner hsrl ved forste observasjon13. mai, som skte til
hele 17 hanner24. mai.
To hanner og et par som foret pi tre unger sett i juli. Siste
observasjonvar 2 individer 26. august.
:
Hagesanger
Forste gang horl 18. mai. Hele 26hannerhsrl24 mai, men
merkelig nok kun 6n innmeldte registrering etter dette (4..
juli).
Munk
Hsrt fsrste gang 5. mai. Aktejevnt til 19 hanner i lopet av
mai. Fra l-7 hannerobservertgjennom hekkesesongen.
Boksanger
Hekker pi Tallberget.Hort forste gang 11. mai. 1-2 hanner
observert ilapet av mai mined.
Gransanger
Hsrt fsrste gang 26. aprrl (2 individer). l-3 hanner hsrt
gjennom sommeren.Antagelig hekking pi Oppsalskrenten.
Lovsanger
Den forste rapporterte sangen var tre hanner 30. april.
Bestandenokte jevn i mai og 24. mai ble irsmaksimum pA
45 individer talt.
16. septemberble de sistefuglene (2) sett.

Fuglekonge
Tilstede omtrent hele iret. 7 individer 1. april. 2-4 settlhart
gjennom sommeren. Arsmaksimum var 25 fugler 16.
september.
Grflfluesnapper
13.mai ble de fsrste 2 fuglenesett.2-l l individer setti mai,
deretter kun sporadiske observasjonerfrem til den siste ble
observert25. august.

Svartmeis
De fi som hores holder som regel til pi Tallbergeteller i
Bolerlia. Forste gang observert 19. mars. Maksimum var 4
hannerhsrt synge l. april. Ingen hostobservasjonerdette6ret.
Blimeis
Vanlig i "hele omr6det. 4-18 voksne observert for hekkesesongentok til.
Kjottmeis
Vanlig i hele omridet. Omhent sammebestandsstorrelsesom
bl6meis.
Spettmeis
Tilstedehele frret.Somregel 2-7 individer observertpt samme
telling.
Trekryper
Tilstedehele iret. l-3 individer blir observerlsamtidis ved
vannet.
Tornskate
Ett individ observert 29. august Fuglentadde juvenil
firerdrakt.
Varsler
Ett individ sett 21. mars.
Notteskrike
Observeresjevnlig bide vir og host, men llestepartenpi
hosteni 2001. Fsrsteobservasjonvar 24. marsog sistevar 6.
desember.1-5 individer sett samtidis.
Skjrre
Vanlig standfugl som hekker i alle biotoper omkring vannet.
17. aprll ble 49 adulte individer talt. Pe hosten, men ungene
inkludert ble det talt over 60 skirerer.
Nsttekrike
Denne arten sees oftest pi hssten ved Ostensjovannet
"enkeltvis eller i par. Dette 6ret er 2 individer registreft fire
gangermellom 25. augustog 26. oktober.
Sjelden gjest gjennom hele 6ret, som regel med ett eller noen
fi individer. I 6r ble derimot hele 65 fus1er sett 14. oktober.
Krflke
Hekkefugl som er tilstede hele iret. Ostensjovannettrekker
til segbide flokkfugl og hekkendepar fra omrSdeneomkring
vamet. Over 100 individer kan observerespA samme dag,
men som regel litt frerre. Maksimum i 6Lrvar 150 fugler 29.
november.

Strer
Sv/hv fluesnapper.
Hekker blant annetpi Tallberget, der den forste hannen sang
I I . mai. 2-9 hanner hsrt syngeut mai mined, men deretterfi
Heickefuglsom pAhosttrekk samlersegi stort antall i omridel
'
observasjoner.
Fsrste gang observert 21. mars (l individ). Deretter okte
antallet observertefugler til ca. 20 per dag giennom april og
Granmeis
Sporadisk glest. En hann sett 14. februar.
mai. 4.juli ble det talt over 400 fugler.
Toppmeis
Sporadiskgjest.2 individer sett 16. september.

Forste halvdel av septemberpassefteflokker pi mellom
500 og 1500 fugler. Sist sett 13. oktober.
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Grispurv
Tilstede hele 6ret, som i vinterhalviret delvis er pi grunn av
foringen fra mennesker.Forekommer i grupper pi mellom 3
og 20 fugler.
Pilfink
Tilstedehele 6ret,med noe av den sammebiologiske nisjen
som grispurv. Men pi hostener som regel flokkene vesentlig
storre enn grispurv. 16. septemberble en gruppe pi 100
individer talt.
Bokfink
Fsrste hannen sang 21. mars. Stsrre antall av fugler
ankommer i mdnedsskiftet mars/april. Opptil 35 fugler
registrert pi en dagstelling. Siste bokfinkregistreiing var l0
individer 14. oktober.
Bjorkefink
Sjeldengjest gjennomstoredeler av 6ret.5 individer sett 13.
mai, 5 i oktober, ellers i iret kun enkeltindivider som var
sammenmed andre finkefugl.
:
Crsnnfink
Tilstede hele 6ret og hekker i omridet. Vinter, vdr og host
forekommer den i store flokker sammen med andre
finkefugler. Maksimumsantall pi 6n dag i 2001 var 66
individer den l. april. I hekkesesongen
seesmellom 5 og20
fugler pi sammetelling.
Stillits
Tilstede hele 6ret, men forekommer i stsrre konsentrasjoner
p6 vinteren og hostenfor den utnltter den hoye produksjonen
av spesielt tistelfrs ved Ostensjovannet.Maksimumsantall
var i januar 40 (bide i januar og november).
Grsnnsisik
Sporadisk streifgjest pi vinteren, men hekker antagelig ogs6
i omridet. 50-60 fugler sett i marsmined, som sank til under
20 talte individer midtsommers, for det igjen okte tll 60-70
pi hosten.
Tornirisk
Forsteobservasjonvar 4 individer 2I. juli. Derettersett l-2 *
fugler 4 ganger frem til 29. september.
,
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Grflsisik
Streifer omkring i vinterhalviret, og kan da opptre i store
flokker. I 2000 var det svert lite av denne arten ved
Ostensjovannet,
men hosten2001 kom mangefugler tilbake.
Frem til hekkesesongenble kun smiflokker pi under ti
individer obsewert.Fra29. augustkom stsrre flokker innom
omridet, og 14. oktoberble over 80 fugler talt.
Brunsisik
Denne relativt <nye> arten (som er splittet ut fra grflsisik)
har ikke alle ornitologer fitt felterfaring med enni, sd det vil
ta litt tid fsr vi har sikre data pi denne arIen.26. oktober ble
3 individer meldt, og det var alt i 2001.
Polarsisit
Sett 6n gang25. mars (2 individer).
Grankorsnebb
15. augustble en flokk pi 30 fugler observerl. 14. oktober
ble noen korsnebberhort, men sikker artsbestemmingtil furueller grankorsnebbvar ikke mulig.
Dompap
Sees hovedsakelig i den kalde Srstiden.Flokker pi 20
individer ble sett ijanuar. Fra oktober ble flokker pi opptil
l0 fugler observert.
j.
Kjernebiter
Sjelden gjest. Forste observasjon vaf i individ l. april.
Deretter 4 fugler 4. juli. Enkeltindivider sett tre ganger
mellom midten av oktober og nyttir.
Gulspurv
Overvintrer i lite antall. Fsrste hannen sans 21. mars. 1-5
individer sett med spredte mellomrom frem til slutten av
oktober, nir flokkene sl6r seg sammen. Maksimum var 20
individer 14. oktober.
Sivspurv
Fast hekker ved vannet. Fsrste hannen observert syrge l.
april. Antagelig mellom 10 og 20 par som hekker. Siste
observasjonvar 5 fugler 14. oktober.
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EIg skutt pd Abildso gdrd

Tekst: Leif-D an Birkemo e
Foto:Paul Fekjrer

Pi morgenen 14. august mStte viltmyndighetene sklte en
irsgammel elgkalv rett i kanten av ikeren nedenfor 1800tallsparkenpi vestsidenav Abildso g6rd. Den haddetidligere
vrert ute i Enebakkveienog pi motorveien ved bomstasjonen
og politiet mente derfor at den repre-senterte en fare for
trafikken.
Elgen haddetidligere hatt fredeligere sysler slik som i spise
eplekart i hagen pi Abildso gird. Dessutenvar den et Tlott
skue der den majestetisk ruslet rundt i utkanten av g6rden.
Asgeir Fayert pi Abildso g6rd hadde heller ingen betenkelighetermed en elg i hagensi lenge den holdt seg der.
Kjattet ble tatt hind om av kommunen og brakt til slakteri
for vanlig omsetningslik det gjoresfor de om lag 100elgene
som 6rlig mi skytesi Oslo. Grunneiemehar ingen rettigheter
til kjottet.
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Alt fra

hurtigtrykk til design-og
profiltrykksaker

Nordb kykk
'

- enfargerilemedspiller

Kontakt ott pA tetefon22 76 98 10 ,,
eller bes4kossi vdre lqkaler i Ryensvingen11
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