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Leder 'Et 
merkedr gdr mot slutten.

Bystyrets vedtak sommeren 2002 om opprettelse av Ostensjoomrfldets Miljopark var en mileprel. Vflrt
arbeid skal ikke lenger behsve fl preges av kamp mot utbyggingsinteresser og andre trusler; vi kan ni rette
vir innsats mer og mer mot rehabilitering og skjotsel. Det er derfor med glede vi ni samarbeider med
kommunen om i ffr frem en detaljert skjotselsplan der det pi naturfaglig grunnlag skal legges premisser
for fremtidig arbeid i omridet. Kommunens "julegave" er Lt det nfl oppsettes et toalett i omrfldet ved
parkeringsplassen i sydenden.

Videre kunne vi den 2. oktober feire at det var 10 flr siden Ostensjovannet naturreservat ble opprettet. I
dette statlige vernevedtaket ble 539 dekar fredet, hvorav ca 600/o er selve vannet. IIer ble det slfltt utvetydig
fast at alle typer inngrep er forbudt. Videre"er det fastsatt bestemmelser som regulerer hva vi som benytter
omridet til rekreasjon fir lov til. Hunder skal holdes i bflnd hele flret, fiske er forbudt i den isfrie del av
iret, det er forbudt i plukke og fierne planter og ikke minst; det er ikke tillatt fl henlegge avfall i omrfldet.
Ved vflre flrlige rusken-aksjoner konstaterer vi dessverre at det, i tillegg til generell forsopling, er folk som
benytter omrfldet som dumpingplass bide for bygnings- og hageavfall.

Ostensjoomridet er Svrert aktivt benyttet til idrett og rekreasjon hele flret. Vannet benyttes flittig bflde til
ski- og skoyfeaktiviteter, og det er vfirt klare snske at flest mulig skal kunne bruke omrAdet og pfl den
miten ffl tilgang pi de verdier omrfldet representgrer. Et naturreservat midt inne i en storby er imidlertid
svrert utsatt for slitasjeskader, og vi vil derfor benytte denne anledningen til i be publikum utvise spesiell
forsiktighet nflr man passerer bredden og vfltmarksbeltet. Vi er i gang med et kostnadskrevende arbeid
med i rehabilitere bredden flere steder, og det er nfl viktig at ferdsel vinterstid ikke odelq,$ger dette.

Aret gir mot slutten og vi hiper vinteren vil gi mulighet for mange flotte naturopplevelser i Ostensjoomridet.
Vi benytter anledningen til fl snske dere alle en fredfylt juletid.

Oslo, desember 2002

Amund Kveim

I

Turteldue - ny art ved @stensjavannet
Av: Finn A Gulbrundsen

Mandag 10. juni observerte ornitolog Truls W. Andersen en
turteldue ved Ostensj ovannet.

Antall observerte arter er derved oppe i 213, et hoyt tall for et s6
lite omride.

Turteldua er den minste av duene en kan folente 6 se i Norge.
Stsrrelsen er ph 27-28 cm. Den har noe kortere hals enn de andre
"norske" duene. Inntrykket er morkere enn hos den nere
slektningen tyrkerdua. De msrkebrune vingedekkerne har brede
rsdbrune bremmer. Msrkebrun stjert med en smal, hvit bord pA
undersiden av ha1en.

Iris, oyering og beina er rode. Den voksne fuglen har en mork flekk
pi halssiden som er stripete i svart, hvitt og litt bligritt.

Turtelduen flyr med raske, klippende vingeslag. Arten holder til i
jordbruks- og kulturlandsskap med spredte treklynger e1ler i 6pent
skogslandskap.

Den hekker ikke i Norden, men er en vanlig hekkefugl i resten av
Europa, Vets-Asia og Nord-Afrika. Den er en trekkfugl som
overvintrer ssr for Saharasrknen i Afrika.

Kilde: Per-Grjran Bentz: Norsk Fuglehdndbok Aschehoug 1 988. Foto: Ketil Knudsen
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Oste n sj oira n n et n atu rrese rvat
- 10 dr oktober 2002
Av Finn A. Gulbrandsen

Foto: Leif-Dun Birkemoe. Plukaten forteller om reglene i nuturreservutet.

2. oktober 1992 sendte Miljoverndepartementet ut folgende
pressemelding;

"Ostensjovannet i Oslo kommune er ni vernet som
naturreservat. Helheten i dette omrfldet bflde nir det
gjelder okologiske, kulturelle og landskapsmessige
verdier bsr imidlertid sikres for ettertiden. Hele det
omridet som ble omfattet av Oslo kommunes skjot-
selsplan fra, 1979 vil bli nrermere vurdert for i komme
fram til losninger som kan bevare dette unike omridet
for framtidenoo.

Pi sluften av 1980- og begynnelsen av 1990-tallet florerte
ulike og velmenende planer om bruk av Ostensjoomridet.
De gigantiske byggeplanene pi Abildso gird medfsrte at
Ostensjovannets Venner (OVV) ble stiftet som forening i
1988. Vennene hadde eksistert som en "los" gruppe siden
I  983 .

Hele 6 prosjekter ble awist av beslutningstakerne, eller de
ble ikke fremmet forst og fremst takket vrere opplysnings-
og lobblwirksomhet fra OWs side.

Verneplanen for vitmarker i Oslo og Akershus vandret ogsi
gjennom systemene parallelt med de nevnte prosjekter.

Representanter fra venneforeningen var hyppig i mster med
politikerne i rAdhuset og i miljoverndepartementet. OW var
ogsi i Trondheim der vi lTadde mote med saksbehandleren
for vernesaken i "Direktoratet for nafurforvaltning".

Innholdet i pressemeldingen fra miljoverndepaftementet var
i trid med virt s1.n.

Etter samtaler med representanter i byrikratiet, fikk vi det
r6det i vare tilmodige. Desentraliseringstanken var pi vei
ogsi i miljovernsaker. Den enkelte kommune ville selv fi
ansvar for slike omrider som Ostensjoomridet.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe i Oslo kommune under
ledelse av Plan-  og bygningsetaten.  Fy lkesmannen,
Byantikvaren, Friluftsetaten, Miljoetaten og Vann-og
avlopsetaten var representeft i gruppa. MAlet var fl utarbeide
en juridisk bindende plan for Ostensjoomridet som tok
hensyn til naturen og de ulike brukeres behov. OVV ble bedt
om 6 vere bisitter i gruppa p.g.a. lokalkunnskapen og den
tverrfaglige kompetanse foreningen hadde bygd opp.

11. juni 2002 var Ostensjoomridets Miljopark et faktum (se
Sothsna rr. 23). Dette gjor at foreningen ni i fred og ro kan
konsentrere seg om rehabilitering av omridet.
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Berettiget grunn til optimisme

Naturreservatet er l0 6r gammelt. Kulturlandskapet med
kulturminner, dyre-, fugle- og plantelivet er omridets
hovedatraksjon. For A fi omridet enda mer attraktivt har
foreningen i samarbeid med Byantikvaren og Fylkesmannens
miljovernavdeling utarbeidet opplysningsplakater om
reservatet. Annegi Eide og Viggo Ree har stitt for praktfulle
illustrasjoner av planter og fugler.

P5 grunn av beliggenheten er reservatet veldig utsatt. Vi i
Ostensjobyen er ekstremt flinke til 6 bruke dette herlige
omridet. Det er bra, men den hyppige bruken medforer ogsi
slitasje som gjor det nsdvendig med kontinuerlig'skjotsel.
Her har Astensjavannets Venner gitt inn i et samarbeid med
Friluftsetaten der vi har ansvaret for det meste av ndturfaglig
skjotsel.

Gjessenes beiting gjor rehabilitering i deler av resefl/atet
helt nsdvendig. I 2000 rehabiliterte Norges vassdrags og
energidirektorat omridet mellom Ostensjovannet og
Bogerudmyra. Resultatet har blitt meget vellykket. Frilufts-
etaten og Fylkesmaruren har ogsi vrert med pi finansieringen.

Dette prosjektet viser rnbO utt tydelighet at det nltter 6 sti
p6. Ostensjovannets Venner har mast p5 ansvarlige
myndigheter i lengre tid for 6 fi dette til, og vi har lyktes.
Hele herligheten kom pi rundt en million kroner, og som
publikum ser, er dette vel anvendte penger.

I 2001 gjennomforte Ostensjovannets Venner i samarbeid
med Friluftsetaten rehabilitering av deler av bredden pi
sstsiden og i sydenden av vannet. Fylkesmannen og Oslo
Elveforum stottet helhjertet opp om prosjektet.

Rehabilitering av bredden har stor betydning for plante-,
insekts- og fuglelivet. Resultatet er overmite vellykket, og
vi vil fortsette arbeidet i irene som kommer. Det betyr at
Ostensjoomridet vil fi en betydelig ansiktsloftning i lopet
av fi ir.Vannkvaliteten ser ossi ut til i bli noe bedre. os

Vann- og avlopsetaten arbeider med tiltak for ytterligere
bedring. Ogsd her har OW utviklet et meget godt samarbeid.

I de senere 6rene har ogsi vasspesten bredt seg nesten over
hele vannet. Botanikerne sier at det er positivt. Det viser at
det er "liv laga" for planter i det forurensede Ostensjovannet.

Vasspesten skygger ut sol for alger og siktedybden har bedret
seg. Spesielt var sommeren 2001 positiv. Sist sommer var
varm. Dette sammen med mindre vasspest, fsrte til stsrre
algeproduksjon enn for ett 8r siden.

En annen bivirkning av vasspesten, er at vi for annet 6r pi
rad har hatt et hekkende svanepar i vannet. Andearter som
spiser mye vasspest, bessker vannet i store flokker i
trekktiden.

Antall fuglearter som observeres varierer noe fra 6r til 6r, bl.
a. avhengig av hvor mange ornitologer som bessker omridet.
OVV sorger for at ornitologisk forening gjennomforer
tellinger hvert ir. Dette gjor at vi har god oversikt over
fuglebestanden til enhver tid.

I jubileums&ret er 130 arter observert. Ostensjovarurets Venner
har ogsd fitt gjennomfart en stor insektsundersskelse i
omridet. Alt materiale er ikke undersskt, men antall after
som er  p iv is t  i  OstensjoomrSdet  er  ca.  2000.  Med
hovedtyngden av arter i reservatet. Bogerudmyra har de mest
sjeldne plantene innenfor reservatet der fl,ere er rsdlistet.M
nevner kjempestarr, en svrrt sjelden plant-e, som finnes kun
en hindfull steder i Norse.

OW gratulerer alle med ti irs jubileet for reservatet. Med
Miljoparken pi plass ser vi optimistisk pi de kommende
neste ti flr. Som medlem ser du ogsfl at vflrt arbeid brerer
frukter.

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 - -

Arets fredsprisvinnen Jimmy Carten
besskte Ostensjavannet i 1990

Ekspresident Jimmy Carter og Hans Erik Karlsen ved
Ostensjovannet i 1990

Grytidlig 27. august 1990 hadde Ostensjovannet celebert
besok - ingen ringere enn Srets fredsprisvinner, og eks-
president og amatorornitolog Jimmy Carter tittet pi fugler,
mens de fleste av Ostensjobyens befolkning fbrtsatt 16 under
dyna.

Allerede kl. 0600 om morgenen var han pi plass sammen
med Hans Erik Karlsen, en biolog fra Universitetet i Oslo.
Karlsen var for anledninsen innleid av Utenriksde-
parlementet.

Fugletittingen ble gjennomfbrt med sikkerhetsfolkene pi
diskret avstand, leser vi i "Sothsna" nr.2 frajanuar 1991.

Carter deltok pfl den sflkalte "hatkonferansen" som var i Oslo
pi den tiden.Carter har gfennom mange 6r arbeidet som
fredsmekler en rekke steder pi kloden.

Mange mener at han burde hatt fredsprisen for lenge siden,
men i 6r ble det altsi et fortient faktum.
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Miljspris til Ostensjo skole
Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Fra venstre ser vi Hdkon, Mari (med diplomet), Andreas (med vandreprisen), Simen, Karoline og Katrine.fra klasse 78
ved Ostensjo skole, og Henriette og tllrikke fra klusse 7A ved Noklevann skole.

Klasse 78 ved Ostensjo skole b le i  i r  t i lde l t
Ostensjovannets Venners vandrepris og diplom for
miljoarbeid, en anerkjennelse for flott innsats ved
foreningens Ruskenaksjon. Fj orirets vinner, klasse
7A ved Nsklevann skole, overleverte vandreprisen
til flrets vinnere pi Ostensjo skole 11. oktober.

'oOstensjo skole utmerket seg i ir. Belsnningen er en
anerkjennelse for den store innsatsen som er giort. Dere
ser soppel som flyter og at noen hiver ting i vannet. At
barn og unge er med oss i oppryddingen setter vi stor
pris pfl", sa Amund Kveimo leder i Ostensjovannets
Venner under overrekkelsen av miljoprisen til Ostensjo
skole.

I slutten av april var det 550 elever fra skolene rundt
Ostensjovannet som var med pi ryddeaksjonen. De fant
over 100 plastsekker med rusk"rundt vannet, kunne
nestleder Finn Gulbrandsen fortelle. Elevene la til at de
ogsi hadde funnet en barnevogn, sykler, en sikringsboks
og noen bildekk.

Fjor i rets  v innero k lasse 7A ved Nsklevann skole,
overrakte vandreprisen som er et fint bilde av en stokkand

hunn. Vandreprisen folger den skole som innehar firets
pris, denne gang altsfl til Ostensjo skole, som i tillegg fikk
diplom med bilde av en sothsne.

Assisterende rektor Torunn Eide ved Ostensjo skole
kunne ogsi vise frem et kiasserom delvis dekorert av
elevene med fugletegninger fra vannet. Elevenes l'orstflelse
for et renere Ostensjovann betyr mye for trivselen ved
skolen.

Rusken var med i stotte aksjonen skonomisk. Frilufts-
etaten sorget for bortkjoring av soppel.
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Tidlig inihosting pd gdrdene
Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Jordene til Ostensjo ogAbildso gird skifter karakter etter
flrstidene. Det gir liv og variasjon i bysonen. Hostens gylne
skjrer vitner om tid for flrets avling. Trivelig er det derfor
i betrakte innhostingen pi vir vei rundt vannet eller om
vi kun fir et kort glimt av aktiviteten nflr vi raskt kjorer
forbi pfl veien.

Timotei

Arets avlinger pi Abildso og Ostensjo gird ble i 6r hsstet
svrert tidlig. ForpakterArnt Myrvoll fra Maridalen var tidligst
ute pi Abilds a. Han startet med skjrering av timotei allerede
omkring midten av august. Skjrering, balling og innpakking
i plast gikk utrolig fort unna. Frsene ble levert til mslla straks
etter skjrring. Det kraftige regnveret som kom overraskbnde
tidligere i august slo irrfrdlertid mye av frsene ut av aksene.
Det gjaldt derfor 6 fi timoteien i hus fsr nytt regnvrr kom.
PA ikeren vest for girden ble timoteien knust og skal virke
som gjodsel.

Myrvoll har variert med flere plantearter siden han startet pi
Abildso omkring 1985. Det er med andre ord ikke bare
jordeieme som har skiftet pi Abildso.

Gjengroing, skygge og kantvegetasjon tar stadig mer av
ikerlandet pA Abildso. Det har Myrvoll merket godt i lopet
av de siste 15-20 fu. Trikk i Akeren er ogs6 en plage som
setter visse begrensninger for hva som kan plantes.

Endu en bulle triller ut av maskinen

Treskemaskinen rekker over et bredtfelt pd hver runde.

Ryps

Det er Tore Solbakken som er jordeier pi Ostensjs, men han
har etter overtagelsen i 1997 fortsatt med bortsetting av
jordveiene ti l  girdbruker Harald Kil l ingmo fra @vre
Killingmo GSrd i Aurskog. I 8r er det oljeplanten ryps som
Killingmo har satset p6. Det er 5-6 8r siden sist. Det har vrer1
variert med planteartene havre, bygg, timotei og fro. Hvete,
med sding om hosten, har Killingmo ikke satset pi pga.
fuglene. Avlingen i 5r er jevnt over god.

Den ruvende treskemaskinen skar plantene, skilte ut de smi
sortlilla frsene fra belgene og hakket opp resten av vekstene
fsr det som en stovsky ble blflst gjennom en dyse tilbake pi
jordet. Alt sammen i en operasjon. Froene ble samlet opp i
en stor tank som leverl pi mslla vil ende opp som soyaolje.

Jordene pi Ostensjo ligger solrikt og selvdrenerende mot vest.
Noe skygge faller imidlertid inn over ikrene fra lovskogen
omring. Kantvegetasjonen innskrenker ogsijordene i noen
grad. Men det som er mest merkbart er et par stier som er
gitt opp i 6keren. Det er ikke si store arealet det dreier seg
om, men det er et prinsipp ikke 5 gA i matfatet, mener
Killingmo.

Tunken rommer 3 m3 med smd rypsfro,

Plustring av baller skjer raskt og elfektivt
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Karnappinannen
og andre videruerdigheter fra vdtr n&re historie - del 4

Av Erik Henning Edvardsen

Den hovedbygningen som enda stdr pd Abildss gdrd hviler dpenbart pd grunnmaren av det vdningshuset som Peder
Jensssn Hagedorn likk oppfort mitt pd 1600-tuUet, og etter alt d dsmme har ogsd det hundre dr yngre huset hevart sitt
ytre utseende temmelig identisk med det forrige som styrtet sdmmen (jf, det tidligere omtalte gdrdsvettets verelse over
karn upp et ved in n g angs doren).

Arven etter P.J. Hagedorn

Pi flere omrider kom Peder Jensssn Hagedorns 6nd tjl 6 ruge
over Abildso gird. Vi tenker fremst pi girdens fremtidige
anvendelse som monstergird og 6sted for brsdrene Wetlesens
jordbruksskole fra 1848, som i 1865 ble avlost av Minna
Wetlesens husflidskole (mer om dette senere). Vi har ogs6 i
selvd navnet abild (: eple) et'inntrykk av at det alt tidlig
fantes en kime til fruktdylking pi Abildso. Peder Jensson
Hagedorn var ipenbart en fremskrittets mann, interessert i
den nyeste viten angiende veterinrermedisin, skonomisk
utbytte av dyrehold, jordbruk og hagedyrking, og generell
kunnskap omkring husholdning. I folge skiftet etterlot han
seg nemlig et h6ndfast vitnesbyrd om dette i folgende
oppforelse av takstmennene:

<<Bagger.

H.E. Christen Stafensens Huszholdningsbog ... 2 [rdl.]
3 andre Bager | [rdl.]>l

Siden boker var dyrt var det bare enkelte prester, og de fremste
blant  embetsmennene,  som kunne smykke seg med
boksamlinger av en viss betydning og omfang, og for en stor
del dreide det seg om rent religiose skrifter. Ikke bare viser
fsrstnevnte tittel til en nyttebok, den er ogsi den eneste som
omtales etter sitt innhold. Dessuten ser vi at verdien av de
ovrige tre bsker til sammen utgjor bare halve prisen av
forstnevnte bok. At det mest kostbare verket i skiftet ikke
var en Bibel er i seg selv oppsiktsvekkende. Men sri dukke"r
det opp et problem: Hvilken husholdningsbok er det som
gjemmer seg bak tittelen takstmenfiene tok seg bryet med 6
gjengi? Den angivelige forfatter er kjent nok, likesi vet vi at
Christen Staphenson Bang (ca. 1584-1678) var en uhyre
produktiv forfatter, men helst av teologiske boker.

Etter endt embetseksamen ved Universitetet i Kobenhavn
utkom en avhandling av Herman Nielsen ( 1 570- 1629), omtalt
som (proponenb (: opponent eller forslagsstiller) og Bang
som <respondente> (: doktorand eller forsvarer) med tittelen

Disputatio de lingua hebree in specie ex causis suis spectata
(1612). Mange ir senere fulgte Bang opp med den kosmisk
anlagte Solens oc Wgens Circel, befdttit vdi denne Bihelske
Poenitentzis Rose, indeholdendis de VII. Dage i Wgen (1640),
men ingen av bokene inneholder det minste om husholdning.
Ettersom enkelte av Bangs bsker kun finnes bevart i ett eller
hoyden to eksemplarer er det selvfolgelig en mulighet for at
enkelte titler kan ha gitt'tapt. Men det virker ikke veldig
sannsynlig at girdens mest betydningsfulle verk skulle vrere
en husholdningsbok skrevet av Romedalspreste4.. Sporsmilet
er da helst om noen av hans religiose bsker kunne oppfattes
som husholdningsbok.

I Bangs hovedverk som teller hele 8 bind, Po ltilla Catechetica
(1650-62), bersrer han derimot i 6. bind foderidene;
Horologium Christianum, ded er: En christelig Seyerwerck
udi huilcken et gudfryctigt Menniskes Diretica oc Le[fn.ets
Idret [...J ordentligen affdelis (1653), hvor det meste av de
404 sidene gir med til vidloftige tanker om forvaltning av
Gudsbegrepet, og synes I ligge nesten like fiernt som de
ovrige fra i kunne bli oppfattet som noen husholdningsbok.

Egentlige husholdningsboker mi vi nok helst til andre
forfattere for i finne, men selv om det ikke er rett mange
titler 5 velge mellom, lar det seg vanskelig gjore 6 peke pi
noe spesifikt verk. Det er med andre ord ikke si lett 5 avgjore
hvilken bok det siktes til i skifteforretninsen.

derr Christen og mester Tyge

C?rristen Staphenson Bang var fodt i Alborg i Danmark, og
studefte teologi ved Kobenhavns Universitet. Etter en tid som
kapellan i Solum ble han i l62l kalt til sokneprest i Romedal.
Tiden brukte han flittig til forfattervirksomhet, og for at han
skulle fi trykt sine egne litterere skriftstykker fikk han,
sammen med offiserspresten Kjeld Stub, som delte hans
lidenskap for bsker og trykkekunst, lokket en boktrykker hit
opp fra Danmark. Tyge Nielszon hadde drevet omfattende
forleggeri i Kobenhavn, men opplevde pA denne tid at hans
renomm6 var pi retur vis d vis andre driftige kolleger i faget.
Bang ga ham lyse utsikter til 6 kunne arbeide helt fri for
konkurranse i Christiania, og den kobenhavnske boktrykkeren
tok villig imot tilbudet. Slik gikk det altsa til at den fsrste
norske trykkerianstalt ble grunnlagt i hret 1643.

Tyge Nielszon gikk trostig i gang med i publisere et
kalendarium og prognostikon En ny Allmanach paa det Aar

ffier.Jesu Christi Fadsel 1644 (1643), som regnes som den
fsrste virkelige trykksak utfsrt i Norge. Tyge Nielszon
publiserte ogsi novellen Encke-Sucft, Niels Svendssn
Chronichs 1-Ie su Christi NaJfn. Aandelige Jule-Betencladng,
skillingstrykket Wjse Om den Yderste Dommedag, Kjeld
Stubs agitasjo nssl<rift Aggers hus is ke Acters Fars te Quartaels
Summctri s ke B es lcr ffi e ls e p aa nerv e ren de A ar I 6 4 4 fl.itt e li gen
samlet oc forfattet, ogmist efie smiskrifter til.Det ulykksalige
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Fra skiftet etter Peder Jensssn Hasedom.
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"Autoris Effigiest' Christen Staphenson Bang, slik hun stdr
avbildet pd tiltelbladet til Postilla Catheketica (1650)

for mester Tyge var at han ved ankomsten hadde blitt
forskuttert med 200 daler av herr Christen. Nielszon
misoppfattet gesten og trodde det var snakk om en slags
etabler ingsstot te.  Bang mente der imot  at  forskuddet
utelukkende var gitt for 6 komme i gang med og sikre
trykningen av hans egne katekismepostiller. Sokneprest Bang
stevnet Nielszon for Konsistoriet og innledet en prosess som
varte i hre mineder. Utfallet av rettssaken var at herr Christen
kom i besittelse av trykkeriet, mens mester Tyge sommeren
1644 mitte forlate landet med en skriftkasse og en
boktrykkerpresse mindre. Alt hans trykkeriutstyr hadde etter
rettssaken tilfalt Romedalspresten.2

Det er mulig en dilettant under herr Christens auspisier kan
ha forsokt typekassene i Nielszsns etterlatte trykkeri, og provd
seg pi prestens pibegpte bok, samt gjorl ferdig J.P.H. Resens
Dadens alvorlige Betrenkelse (1645), hvorav det eneste kjcnte
eksemplar gikk tapt i biblioteksbrannen i Kobenhavn 11128.
Bortsett fra mulighetene for et slikt intermesso sto landet i
tre nye Ar uten boktrykker, inntil det i 1646 ble sluttet
overenskomst med den tyskfodte forste-universitets-
boktrykker Melchior Martzan i Ksbenhavn om 6 sende to
fullt utlarte svenner opp til Christiania for 6 opprette en norsk
filial av trykkeriet. For 6 sikre utgivelsen av hans 6tte binds
katekismusforklaringer P ostilla Cate-chetica, ded er: Doct.
Martini Lutheri Lidle eller mindre Catechismtts ved
Sparsmaal oc Giensvar: med hosfayede korte Summarier oc
Udleggelser I-WII (1650-1662)3 oppnidde Bang av kong
Frederik III 6 fi garantier for 10 6rs beskyttelse mot ettertrykk
av verket. I 1651 ble Martzans filial overdratt tyskeren
Valentin Kiihn. En ny vanskelighet oppsto da boktrykkeren
allerede 10. september 1654 dsde i koleraepidemien som
herjet landet.a

Ettersom Bang ni var blitt en svert formuende mann sokte
han i 1 655 avskjed fra prestekallet, opprettet et legat for fattige
i soknet og reiste inn ti l  Christiania for i vie seg ti l
forfatteryjerningen, trykkeriet og bibliofile interesser. Snart
var en ny faglrert trykker pi plass i byen: Mickel Thomeson,
og i 1656 lyktes det formelt 6 fi overdratt ham Ktihns
privilegier som typograf. Ogsi Thomessn hadde som sine
forgjengere tidligere praksis lra Kobenhavn. Da det ikke
fantes noe universitet i Norge som kunne kaste glans over
virksomheten innyndet Thomessn seg hos Katedralskolens
rektor  og f ikk lov 6 t i tu lere seg <Gymnasiets Bog-
trykker>.Dessuten var det ham som fullforte utgivelsen av
herr Christens Postilla Catechetic.

Oeconomia eller husholdningsboker

De skandinaviske husholdningsbokene bygget i store trekk
pi et felles europeisk kunn-skapsforr6d, som ble oversatt og

kopiert fra den ene utgivelsen ti l  den annen. De hus-
holdningsbokene som fikk stsrst betydning i Norge var
ipenbart Caspar Jugels Oeconomia, eller Nodvendige
Beretning oc Anledning hvorledis en gandske Huuszholdings
paa det nyttigste oc beste (saa Jremt Gud allermcectigste
gffier sin Velsignelse) kand anstillis (1648) og Niels
Michelsen Aalborgs Huszholdnings Calen.der om hvad en
Httszholder til sinAufl, Fructehafve, Kacken oc Kielder, huer
Maanet skal haffue i Act, til sit Huses Forbedring! (1632)s
Begge var utgitt i Kobenhavn. Her kor.nmer vi kanskje likevel
inn pi noe av betydning for skifteforetningene etter P.J.
Hagedorn, ettersom tidligere universitetsbibliotekar i Oslo,
Henrik Harboe, pi en bilagsseddel i Nasjonalbibliotekets
Tyge-samling har notert at Niels Michelsen Aalborg og
Christen Staphenson Bang sto i vennskapelig lbrbindelse med
hverandre. Dermed mi vi kunne forvente at et eventuelt tapt
verk av Bang har vert lbrmulert i nrer dialog med innholdet
i Aalborgs husholdningskalenderc.

Bortsett kanskje fra en eneste tittel kan den nasjonale
bokfortegnelsen ikke vise ti l  noen oppl'orelser fbr hus-
holdningsboker i det aktuelle tidsrommet frem til 1674.Yd,r
forste typograf, Tyge Nielszsn, var imidlertid utgiveren av
Niels MichelsenAalborgs ulike boker og sklifter, blant annet
hans Medicin eller Lcege-Boog: deelt udi .fem stnaa Boger
(1638) som kom med flere ettefirykk. Et nytt opplag av en
av sm6bskene i rekkenZn liden. Tra.ctat Om. Roszntari.en Ol.ies
Synderlig Kra/ft (1643) mangler stedsangivelse. men ogsi
dette har trolig kommet ut ved Tyge Nielszons hielp. Arstallet
tyder i si fall pi at boktrykkeren oppholdt seg i Christiania
pi det tidspunkt traktaten ble prentet, men den ville neppe
oppnidd en ti lstrekkelig hoy taksasjon ti l  i  passe inn i
skiftefor-retningen etter Hagedom, annet enn som cn av dc
tre Lrnevnte boktitlene til samlet sum. I denne boka forteller
Aalborg om rosmarinoljens vidunderlig hclbrcdcndc virkning
mot gikt, hodepine, tannverk, epilepsi og forkjolelsc.

Husholdningslrere og hagebruk

Som nevnt var ogs6 Caspar lugels Oeconorrize rimeiig godt
kjent i Norge, ikke nodvendigvis fordi sA mange eide og hadde
lest i den, men fordi ridene fikk en selvstendig lblkelig
distribusjon. innholdet ble nemlig spredd gjennom avskrifter
og fant veien inn blant svartebokenes trolldomsformularer.
Selv om ridene pt rasjonelt vis var ment A skulle veilede
folk ble innholdet av rnange regnet som esoterisk kunnskap.
P6 side 34 i Oeconomia finnes et par rid om hvorledes en
kan verge seg mot trollkvinner som har til hcnsikt 6 berove
kyrne melka. Tekstene finner vi igjen i tre hfrndskrevnc
svarteboker fra siste halvdel av 1700-tallet; fra Fron (ca.
1750), Hurum (ca. 1780) og fra Bo i Vesterilen (ca. 1770).
Ild og salt er forresten ogsA i folketradisjoncn kjent som
demonawergende remcdicr:

<<Raad for Troldkvinder, der bersver Kjorene Mjelken

Det Raad, [Dr. Pommer] brugte herimod, leses i Doctor
Luthers Discreta, at man maa fsrst gjore Tvende Segle
gloendes udi Ilden og slukke i Mjaelken og ose det siden ud i
Privetet. Saa er Troldkvinden saltet nok og kommer ikke snart
igjcn. Man maa malke 1/2 Spand fuld af Me 1k nogle malke
lidet af hver Ko -, kaste en Haandfirld Salt. 1i2saa rneget
Sod taget forud af Kakkelovns-Tudc. itcm cn,E,,s-se-Skal fu1d
af stsdt Svovel derudi, ror det vel sammen; stik saa 2de
gloendcs Sigle derudi og os samme Maelk gjennem en Trrcgt
udi frersk Ko-Blaere og heng siden Bl:eren rned M:elken op
udi Skorstenen; lad denne samme henge, [saalirnge] der er
noget udi. Det hjeelper.

Expertus liquor siger Caspartts Ingelius Crimnicens.>6
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I I 686 pantsatte den neste eieren av girden, rittrnester Henrik

August Brockdorff (d. 1688) bdde Abildso, Haslefet og
Langerud for 400 riksdaler til major vedAkershus nasjonale
infanteriregimente og sjef for Sandsvarske kompani, Paul
Mathiesen (ca. 1650-21/9 1704) og hustru Lisbeth Sophie
Griiner (1663-1689). I den anledning ble det foretatt en
besiktigelse av girden, som omtaler bide rips- og stikkels-
brerbusker, samtidig som det ble klaget over at plankeglerdet
rundt hagen var i dirlig forfatning. Mye tyder pi at hagen,
brrbuskene og plankegjerdet nettopp skyldtes P.J. Hagedoms
virksomhet. Ved utgangen av det l7.irhundre hadde man
bare si smitt begynt 6 anlegge hager pi noen utvalgte steder
i Norge, sA pi Abildso har en oyensynlig vrert blant pionerene
pi omr6det. {

Tordenskiold pi frierfotter i
Ved skjote av 18. april 1689 ble bide Abildss og Langerud
solgt til en annen yrkesmilitrer, Peter Jacob Wilster (166I-21
41727). Tyskfodte Wilster eide girden i en 6rrekke, og hadde
via den danske hrer kommet til Norge som ingeniorkaptein
18. november 1684. Alleredg 29. desember 1684 var han blitt
gift med ei datter av zahlkdnmissarius og proviantforvalter
Dominicus Braunmann i Drammen, Marie Sophie (11/11
| 662-9 /1 |7 44). Blant de sju sonnene var det fl ere som gj orde
strilende militrer karriere, men den eneste som har blitt husket
for sitt opphold pi Abildso skulle bli dn av de {ire dstrene.

Peter lYessel Tordenskiold. Xyllogruft ved Albert
Msller. Folkebludet No. 3. lSde Februar 1887, side 36

En anekdote forteller at stattholderen. baron Woldemar vod
Lsvendal (1660-1140), som tjenesfegjorde som <Chef og
Guvensr over Civil- og Militrer-Etaten> i Norge i irene 1710-
12, forfarte unge froken Wilster, da hun, utkledd sorn
hyrdinne, ankom karnevaletpi Hovedoya. Skammenble for
tung 6 brere, forteller Carl Deichman; <hendes Capot
opfandtes ved Abildso ved Vandet, ligesom hun havde gjort
af med sig selv.> Lsvendal rapporterte forovrig om Wilster
til kongen 27. november lTll: <Wilster er snurrig og giver
En mere at bestille ved sin Vigtighed end 3 andre, men han

har sine gode Egenskaber som sine Feil. Sit Artilleri holder
han i god Orden,>7

En likesi fantasifull variant av frsken Wilsters endelikt hevder
at det var sjohelten Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720)
som under et ball pi Abildso hadde forstyrret hjerlefreden til
husets datter, og at de sammen gjorde et forsvinningsnurnmer.
Litt senere'skulle de ha funnet klrerne hennes ved Osten-
sjovannet,'men disse skulle kun ha vrert en avlednings-
manover, for i virkeligheten var hun romt med Tordenskiold
pi skipet hans: <Efter hvad det berettes var det fsrst en tid
senere og da ved Marstrand at den unge dame hadde sett sitt
snitt til 6 berove sig selv livet.>8 Sammenblandingen kan
skyldes at Lsvendal hadde gitt navn til Tordenskiolds bersmte
skip 'Loven{als Gallei', en fregatt med 18-20 kanoner.

Wilster legger Langemosen under Abildss

Oberst Wilster var en velholden mann, likevel gikk han til
det skritt 6 pantsette Abildso: <Peter Jacob Wilsters Obl. til
hr. Major Landsberg for 10000 rd, dat.2 Juni 1713> og
(Dittos Obl. til ditto for 500 rd. Dateret lste Feb. 1713.>
Etter biskop Munchs dsd var det utsikter til at en part av
naboeiendommen Lamberlseter som de to hadde ligget i strid'om 

skulle auksjoneres bort, og nA gfaldt det 6 ha finan-
sieringen i orden. I sitt sted fikk han Jochum lrgens til i mste
opp i Gamlebyen og bypfr girden med tilliggende herligheter.
Panteboka forteller:

<Henrich Blichfeldt Auctions Forvalter ri l i  Cfrristiania,
Bragenas og dessen district, Kiendes og Gior Her med
Vitterligt, AtAnno ll 12 den 29 Augustij og paafolgende dage
er eftter de Velrrverdige og Hoylrerede Shiffteforreteres
begier auction holden udi Gammelbyen her ved Christiania
over Sal: Biscop doctor Hans Munckes eftterladensz Midler,
hvor iblandt var en Gaard Kaldit Lambretsetter, Erliggende
udi Aggers Herret, Skyldende med Bossel Tolv og Et Half
Cispund Tunge, paa hvilcken Auction sig indfandt adskillige
Liebhabere, iblandt denne var ogsaa Monsieur Jochum Irgens
som ved Bud og overbud blev Hoystbiudende paa samme
Gaard med sin tilliggende Herlighed, og det paa Hoyredle og
Velbaarne Petter Jacob Wilsters Kongl: Maits. Bestalter
Obrister ofver Artigleriet udi Norge og Commendant i
Frpdrichstad havdhe Veigne, t i l  Elleve Hundrede og
Halftrediesindstiuge Rixdaler, Hvilken ingen eftter lang
op?aab har villet overbiude, hvorfore den hans Welbaarnhed

_ paa Auctions maade og arfvingernes og Skiftte Rettens
Consence er bleven tilszlagen som overv&rende tilstrede
forklaret, at ham til saa hoy en Taxt er god for at evitere
Process og at Conservere sin Egen Gaard Abelsses i hefd
hafvende Eyedeeler og udraft i og eftterde da atVelbemeldte
Hr. ObersterWilster samme giordte Bud af Elleve Hundrede
og Halftrediesindsetiuge Rixdaler saaledes har erlagt og betalt
til mig Henrich Blichfeldt Auctions Forvalter, som Curator
og laugverge for Sal: Biscopens Born, der pengene eftter
Skifte Rettens andordning in fahlerer [...].
Christiania den 2l September Anno 1713;
- H: Blichfeldt P: Lange Gregers Christensen.>e

Erik Opsahl har i jubileumsboka Fra bonder til blokker.
Historien om Lambertseter - Norgesforste drabantby antydet
at Wilster kjopte Lambertseter kun for i ordne opp i en
grensestrid om eiendomsretten til Langemisan (som ni ligger
skjult under Europaveien). Opsahl tar riktignok feil av
kjops6ret, og kan heller ikke ha kjent til ovenforstiende
auksjonsforretning eller hvilken sum Wilster mitte betale.
Derimot har han rett i den antakelsen om at Wilster snsket
omridet til slitteeng for Abildso. <Han la i alle fall raskt
myra underAbelso, og solgte Lambertseter i februar I'714,
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bare noen mineder etter at han hadde kjopt g6rden.>l0
<Af lrest Hr. Obrister Wilsters Pante Obligation til Qvrest
Huusset paa Sex Hundrede Rixdaler med sine Renter, hvorfor
var Pantszatt Lambret Sretter gaard udi Aggersherred
Erliggende af videre indhold dateret 9de OctoberAnno 1 7 13,
og Publiceret den 19de October Anno l7 13 og I 7 Novembr:
Anno 1713, Hvilcke Penge er betalt eftter den af Niels
Rasmusen den fsr udstedte Qvitering dateret Krigs-Hospital
Contoiret paa Aggershuus den I 6 Februar Anno 1 7 14: som
saaledes liuder: - Denne Obligations Capital - 600 Rixdaller:
- Rente der af fra den 9 October 1 7 13 og til den 9de Martij
1714 - 12 Rixdaler 48 sk: Omkostning paa Obligationens
Tingliuszning saa som - Til Christiania Raadstue og Byeting
64 sk: Til Aggers Ting 64 sk: Og til Laug-Tinget 5 Rixdaler
37 sk: Summa 615 Rixdaler 16 sk: - f... l .

Jeg Petter Jacob Wilster kongl: Maijets. Bestalter Obrister
over Artigleriet i Norge og Commendant i Fredrichstad,
kiendes og her med Vitterlig giar at ieg hafver Soldt, og
afhaendet, saa som ieg og her med fuldkommen Srelger,
Skioder og afhrender fras mig, min Kiereste og vores
arfvinger til disze tvende Dannemrnd Matths Biomsen og
Christopher lbsen, deres Hustruer, Born og arfrvinger Een min
Eyende Caard her i Aggersherret, beliggende paa Eegeberg
som kaldes Lambretsetter, som ieg paa offentlig auction eftter
afgangne doctor Hans Munch, forrige Biscop over Aggers-
huus Stiftt, mig tilkiobt hafver eftter hosfolgende auctions
Skiode videre indhold af dato det 2l Septembr: 1713,
skyldende aarlig Treij Fierdinger Tunge og et Remaali ved
Boxel og Herlighed, Hvilken forskreven Gaard Lambretsetteq
saaledes som den nu bebiugt forefindes, med dess Vagelfaste
indredning, sampt ald dends ti lhsrende pertinenter og
Eyendom udi Land og vand, Fossze og Stromme, Agger og
Eng, Houg og Mark, Fiskevand og Faegang, Ode ogAabygde
inden og uden gierdes til Fields og Firere med alle de Lokker
og Lunder, som der til tilligge af anilds tid tilligget hafver
og med rette ti l l igge bor. [...].

/: Undtagen den saa kaldede Langemaase, hvor om var
tvistighed imellem Biscop Munch og mig, som her eftter
Abelsses eyere folger, og det langs ud mod Lambretsetters
faste land, forend udgravningen skeede :/ men icke noget af
Lambretsetters faste land eller faste Jord i: og mig forbeholden
at blive, og skal vere mig og mine arfvinger, og Abelsoes
eyere folgagtig, nemlig ald Langemaasen allene, og indtet
v idere . . .>
rr Senere ble da ogsi Langemosen benevnt Abild-somosen
eller bare M6san.

12 Det varte ikke lenge fbr Mads Bjomsen (f 1717) kjapte
Christopher lbsens part og satt som eneeier av Lambertseter.
Wilster tok avskjed 21 . oktober 1720 ognhph sine eldre dager
lengtet han tilbake til Tyskland. Si snart han hadde overdratt
auksjonsskjotet pA Abildso gird til en kollega, Michael von
Sundt tok han med seg sin hustru og flyttet til Hamburg:
<Niels Rasmusens omt. Skisde til Hr. oberst Michael Sundt
paa disse gaarde d. 4de Martij 1720>> og <Peder Wilsters
Skiode til oberst Sundt paa disse gaarde, dat. 28de April
l . '722.>>13

Enda flere nyrydningsmenn

Sundt var om mulig en enda mer flittig bonde enn Wilster.
Under ham ble det groftet og drenerl for myrtorking, brutt ut
stein og drevet rothugging for i bedre jorddyrkingen pi
girden, samtidig som det ogsi ble ryddet ny grunn. Videre
stelte Sundt med urler og frukthagen, og bygget fios med

godselkjeller. Dette var en bedrift i landbrukets tjeneste, som
brorsonnen, oberstloytnant Sundt. fortsatte pA Abildso, etter
at han ved skjote av 23. juni 1144 fftk overdratt girden.
Familien Sundt hadde da for lengst flyttet til Evje herregird,
og oberstloytnanten hadde inng6tt ekteskap med sin kusine,
Michael von Sundts datter, Anna Margrethe.

Det for1elles om de flittige altakerne at de <uden dertil at
bruge Bondeme, optaget af raa og stenig Mark Sredeland til
114 Tonder Udsred, opsat over 1300 Favne Stengjerder,
gjennemgravet store Moradser og fredet Skoven, som for
nogle Aar siden var udhugget, saaledes, at deri endnu kan
hugges Sag- og Bygningstommer.))ra Det var Michael von
Sundts datter, Anna Margrethe Sundt, som etter mannens dsd
solgte Abildss til Christen Brochmann og hans familie, som
gfennom de neste 75 Ar skulle sette sitt preg pi girden.

Historien om familien Brochmann fslgeri neste nummcr.
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Mitt @stensjovann

Solveig Olufsen forteller i denne urtikkelen litt om hva hun opplever ved Ostensjovannet. Selv har
hun sutt rekreusjon som overskrift. Solveig hur i munge dr vcbrt aktiv i Ostensjovannets Venner og
er for 2001-2002 varamedlem i styret.

Av Solveig Olafsen

Rekreasjon

Det gtrar meg godt 5 96 en tur rundt Ostensjovannet.
Jeg oppdager stadig noe nytt der jeg rusler rundt.

Nye planter en fugl jeg kanskje ikke har lagt merke
til tidligere.

Det kan til tider vrre ganske blott og ufremkommelig
- srerlig etter mye regn. Men vi har i Ostensjovannets
Venner en pensjonistgruppe som er flinke til 6 ta seg av
diverse reparasjoner. Det er denne gjengen som er
pipasselig med 5 male benkene hver v6r og ser etter
tavlene som er satt opp flere steder rundt vannet.
Jeg m6 si jeg koser meg ved vannet nir jeg har med
termosen og noe 6 bite i. Er jeg heldig og f6r litt sol i
tillegg pi benken ved vannet, kan en pensjonist ikke ha
det bedre.

Jeg kom til Bryn ( Ostensjo ) i 1 940 og var ikke sA mye
kjent i omr6det. Men det gikk ikke si lang tid for jeg
stiftet bekj entskap med O stensj ovannet. VinterhalvAret
med skoytebane og fine skiloyper over vannet for 6
komme videre inn i marka.
Og v6ren med alle hjemvendte fugler med sang og
plystring. Det mi oppleves.

Da jeg i 1963 flyttet til Lambertseter ble det litt lettere
6 ta turen til vannet. Da hadde jeg barn som likte 6 vrre
med pi tur til vannet. Det ble med ski eller spark i
vinterhalv6ret. Med vir og fugleliv ble det mating av
fuglene ftabrygga. Mange gode minner fra den tiden.
Har dere sett den nye brygga som vir pensjonistgruppe
har bygget? Det var pi hay tid. Den var sirt savnet. Jeg
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satt pA den nye brygga like etter at den var ferdig og der
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bak seg. Hvor var fotoapparatet ?
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"Fra Noklevann til Sagstua"
- en vandring langs Ljanselva

Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Lardag 12 oktober fikk 35 fremmstte en innforing i
Ljanselwassdraget-ooFra Noklevann til Sagstuaoo - som
var tema og omrflde for vandringen langs elvas sverste
lop. Trine Johnsen fra Miljoprosjekt Ljanselva var guide
supplert av landskapsarkitekt Ida Hvoslef.

Noklevann er hovedkilden for Ljanselva selv om en rekke
bekker kommer til fsr den n6r utlopet ved Fiskevollbukta.
Noklevann avgir ogs6 vann til Ostensjovannet, men da ved
overforing gjennom den gamle drikkevannsledningen - pA det
siste stykke i overvannsledning frem til ssndre del av
Bogerudmyra. Tillatelse til fortsatt overforing er for tiden til
konsesjonsbehandling i Norges Vassdrags- og Energi-
direktorat.

Rustadsaga, i dag en populrer kaf6 og utgangspunkt for
markaturer, ble anlagt da oppgangssagene ble innfort pi
slutterl av 1500-tallet. I 1688 hadde saga kongelig bevilling
til 5 skjrere 3.400 bord i 6ret. Nedover i elva kom det etteq
hvert ogsi andre virksomheter drevet med vannkraft. Det var
b6de spinneri og molle.

Skraperudtjern og Skullerudstua

Ved Skraperudtjern fikk vi vite at det er mye flis pi bunnen
av dernet, fordi saglis fra Rustadsaga ble sluppet ut i elva.
Skullerud gird hentet is fra Skraperudtjem til kjoling av melk.
Dagens fiskestatus betegnes som god, srerlig etter den senere
tids rehabilitering. Den asfalterle veien langs vannets vestside
er for tiden stengt pga. fare for ras slik at man nA mi gi
turveien bak Skullerud skole og ned igjen i dalen for i mste
elva. Hullet eller Hslet er en plass som ligger i en dump ost
for Skraperudtjem.

Skullerudstua ble bygd av Skiforeningen i 198 I med skiarena
for en rekke vinterarrangementer. Rustad Idrettslag har
nettopp satt opp en stue ute p6 sletta. Etter at elva rolig har
passert sletta blir den mer villstyrig pi vei videre nedover. Vi
gtror en avstikker til restene av husmannsplassen Passerud
under Skullerud gird, i gamle kilder skrevet Piiserud, pi
folkemunne ogs6 benevnt Pisserud.

Sagdammen - rehabilitert

Vi girunderbrua som fsrer opp til Skullerudvannrenseanlegg
og snart etter T-banebrua som virker dominerende i den trange

Rensedammen under E6-brua. I forgrunnen noen
instrumenter for bl.a. mdling av nedbor.

elvedalen, men om ikke lenge vider dalen seg ut og vi har
den rehabiliterte Sagdammen foran oss. Denne dammen var
vannreservoar for en sag man fortsatt kan se restene av.
Sagstua, der Ole Olsen Sagbakken bodde med sin familie,
ligger litt opp i bakken. Den brant ned for'hoen 6r siden, men
er n5 gjenoppbygget som hytte for bamehagebam pi tur i
Ljansdalen.

Stua er ni nesten ferdig innredet og skal innvies om kort tid.
Vi fikk et hyggelig mste med den koseligc stua og en
beretning om hvordan det si ut den gang saga ble drevet.

Pi motsatt side, sor for elva og bak en liten kolle, stir tuftene
etter husmannsplassen Smeden. Og pi en kolle rett i syd kan
vi f inne en av distriktets fi bygdeborger fra folke-
vandringstiden.

Et skilt pA jordet rett ost for Skullerudkrysset markerer hvor
man antar at husmannsplassen med det lite hyggelig navnet
Dritut har statt. Rett ved har Rossedalsbekken sitt utlon i
Ljanselva.

En av Norges fsrste rensedammer

Vi gikk helt ned til E6-brua. Her er det bygget en rcnsedam
som ble anlagt i forbindelse med bygging av Sk-ullerudkrysset
i 1998. Hensikten med dammen er 6 rense vannet fra veien
for det nir elva. Fsrste del er en lukket slamavskiller som tar
i mot sand og grove partikler. Andre del er en ipen dam der
det meste av finstovet skilles ut. Plantevekst i dammen gjor
rensingen mer effektiv.

"Det er viktig 6 beholde vannet i vassdraget", understreket
Trine Johnsen som fortalte at altemativet ellers ville vare
overioring til renseanlegget pA Bekkelaget. Dette er en av
Norges fsrste rensedammer som det senere er bygget flere
av. Rensedammer er det ogsi planer om i bygge i tilknytning
til et par av bekkene som renner ut i Ostensjovannet.

Lrer mer om Ljanselva

Ljanselva Miljopark har utarbeidet et kart med beskrivelse
av de stedene som passeres langs Ljanselva, en fin guide for
den som vil oppleve "en livsnerve i gammel og ny tid". Kartet
koster kr. 20. (Henvendelse: L. Bertnes"- tlf.22 28 65 85).
Kartet dekker hele Ljanselvas lop fra Nsklevann ti l
Fiskevollbukta.
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Artsprese ntasjon
Av Audun Brekke

Sivh sn e (Gullin u lu c hlo rop us)

Kjennetegn:
For i kjenne igjen de voksne sivhonene mi vi se etter folgende
kjennetegn:
1) Rodt nebb, som skiller sivhona fra sothsnas hvite brede panne/
nebb
2) Fuglen er farget relativt ensfarget mork (brunsvart)
3) Kroppen er honsefugllignende og ca. 30 cm lang
4) Nir den svommer ligger den "hoyt i vannet", og nir den svommer
fra deg kan du se to hvite flekker under stjerten. Stjerten blir ogsi
regelmessig hevet oppover i raske kast.

Unge fugler har store rodfargete omrider pi hodet i den fsrste
levetiden, mens de som ungfugler fir en grigronn og svakt olivenfarget
f rerdrakt, samt at nebbfargen blir mer uanselig.
Sivhonas vitenskapelige artsnavn, chloropus betyr "gronnbein", noe
som synes godt n6r den vandrer rundt i vamkanten. Sivhsna er nok
mer sky enn sothsna og stiller strenge kav om tilstedevrerelse av

beskyttendevegetasjon der den hekker. Ostensjovannet oppfuller disse
kavene, men som de fleste andre steder i Norge der sothone og sivhoen
forekommeq er sivhonepopulasjoen vesenlig mindre enn sothsnas.

Utbredelse:
Sivhsna mangler bare Australia p6 i finnes over hele kloden. Men i
Norge finner vi den spredte norske bestanden i kystnere omrider fra
Ostfold til Trondelag. Selv om sivhone antagelig ekspanderer i Norge
er det fortsatt bare i Oslo{ordomridet og pi Jeren vi kan snakke om
en stabil hekkebestand.
Kalde vintre kan gi hardt utover sivhsnene. I Norge har klimaet en
vesentlig innvirkning pi populasjonen. Et grovt anslag over antall par
kan antydes 6 variere mellom 200 og 1500 par, Norske sivhoner sprer
seg over store omrider pi vinteren. Noen individer kan ta sjansen pi
6 bli i de ssrvestre deler av landet. mens andre drar si lanst som til det
nordlige Afrika.

Hekkebiologi:
.Sivhsna er tilbake pi plass i Norge allerede i april og begynner med
reirbyggingen tidlig. Innholdet i reiret kan derfor vrere helt forskjellig
pi 2-3 kullene de kan klare i lopet av en sesong.
Begge kjonnene deltar i alt arbeidet med hekkingen, men mye tyder
pi at det er hamen som ruger mest. I tillegg kan unger fra tidligere
kull antas 6 hjelpe til med kullene som kommer seiqpre, et fenom6n
som vi kan finne ossi hos andre arter

Kilder
"Gyldendals Store Fugleguide", Gyldendal, 1999, Svensson, Lars og
Grant, Peter J. og Mulamey, Killian og Zettersfom.
"Fuglene vire", Aschehoug, 1 989, Lundevall, Carl Fredrik.
"Norsk fugleatlas", Norsk Ornitologisk forening, 1994, Norsk
omitologisk forening.

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 -

Snodeponi i Miljaparken

Turveien rundt Ostensjovannet gir pi
vestsiden rett forbi ishallen pA Manglerud.
En litt 916 og skitten snohaug ligger ofte
ved veikanten selv pA sommerstid. Denne
sesong-fremmede forekomst fra aktiviteter
med mer vinterlig tilknytning kan nok bide
forbause og forarge, kalender og temperafur
tatt i betraktning.

Sesongen for ishockey i Manglerudhallen
strekker seg som de fleste vet langt inn i
sommerminedene og starter opp igjen
tidlig pi ettersommeren. For 6 holde isen
glatt og fin mi gammel is slipes vekk med
jevne mel lomrom.  Sno og  isav fa l le t
tommes ut i naturen - ja i selve Miljo-
parken. NA er ikke sno og is i seg sclv
skadelig, men forsoplene ser det unektelig
ut med fargestoffer og andre fragmcnter
som folger med. Bi ldet viser den gule
skrapevognen som litt provoserende gjor
en  vend ing  t i l  snodepon ie t  mens som-
meren enni varrnerTekst og foto: Leif-Dan Birkemoe
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Tekst foto: Leif-Dan Birkemoe

FlomCkader etter reg nskyll

Bslerbekken gikk uvanlig styi ved utlopet og gjorde turveien ufremkommelig. Det var heller ikke mulig d benke seg
tsrrskodd ved bordet som ellers stdr landfasL

Nedbsren i sommer og i host har ved et par tilfeller kommet
konsentrerl med store mengder over korl tid. Vannet renner
raskt vekk fra de faste flatene slik som veier, tak,
parkeringsplasser mv. og fores vanligvis over i over-
vannsledningene. Disse 96r for en stor del ut i tilforseld-
bekkene som ender opp i Ostensj svaunet. Det har fsrt til at
bekkene i Ostensjovannets nedbsrsfelt har flommet over og
bl.a. gjort skade pi turveiene.

Ulsrudbekken som renner 6pen gjennom Almedalen moter
et ror nede pi flaten under turveien. Her har ikke de store
vannmengdene klart 6 komme gjennom med den folge at

vannet har presset pi kantene rundt roret og revet med seg
jordmassene som er en del av furveien. Resultatet har vart
synlig for alle. Friluftsetaten har satt opp sperrebukker inntil
utbedring kan finne sted.

Ostensjovannet har kun ett avlop, dvs. at den storste
vannmengden fsres ut gjennom kulverten i nordenden av
vannet. Oppstir det en teknisk feil ved utlopet skal det ikke
mye til for vannstanden stiger. Det er bare en mindre del som
gir i den egentlige Ostensjobekken.

Ikke siden storflommen hosten 2000 har vi hatt tilsvarende

Amund Kveim inspiserer skadene pd turveien over
Ulsrudbekken.

Ostensjovannet steg kraftig etter nedbsren. Den lillefossen
at fra B ogerudmyra er forsvu n n eL. Yan n stan de n er utj evn et
ved erosjonsterskelen. Bogeradmyra ligger vanligvis ca. 50
cm over nivdet i Ostensjavannet.
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Ostensjodagen 2002
Inntrykk fra Hanne Blesvik

Da jeg viknet sondag 25 august visste jeg at det var atter
duket for Ostensjodagen. Tanker som da farer gjennom hodet
for gardinene blir trukket fra er: Hvordan er vreret? Har jeg
husket pi alt det jeg skulle? Kommer det noen mennesker?

Da jeg kom frem til Ostensjo gird hadde jeg husket pA det
meste. Ose til vaffelrsra, rist til 6 legge vaflene p6, kniv,
verandabord, kanne med ferdig kaffe og Solveig som skulle
sitte p6.

Vreret er alltid en bekymring. Er det for fint, drar folk andre
steder. Er det for dirlig gir de ikke ut. Vi var heldige i ir.
Det var akktrrat passe fint til v8rt arrangement.

56 er det opprigging. Hvor skal alt stfl av boder, bord, benker?
Er det nok strsm? Hvem.skal ha strsm? Hvordan gar vi
det? Kloke hoder kommet sammen og loser problemene
ganske greit.

SA begynner den siste klaryjoringen og finpuss. Vi kikker p6
klokka og lurer nok en gang: Kommer det noen?

De som spiller i Ostensjo janitsjar kommer. Det er godt at de
er pi plass, de er et trekkplaster som hsres godt og gjor folk
nysgjerrige pi hva som skjer ph Asbnsjo gird. Etter hvert
dukker det opp mange bunadskledde dansere fra Symra
dansegruppe. Tradisjonen tro kommer ogsi Abildso
bygdekor. Det er godt at det kulturelle miljoet er oppegAende
rundt vannet og at vi kan fi nyte det pi Ostensjodagen. per
Amble sorger for at alle innslag blir presentefi.

Publikum kommer ogsi etter hvert. Vafler, kaffe, kaker og
brus gir unna. T skjorter med toppdykker blir solgt. Bilder
og korl 96r ogsi unna. Loddselgerne har mye i gjore. De
trenger nesten ikke 6 gi rundt for 6 selge, folk kommer til
oem.

Finn Gulbrandsen og JornAreklett Orme har skrevet en flott
bok om Ostensjovannet. Den ble ogsd solgt. Mange benyttet
anledningen til samtidig 3 fi en liten hilsen fra Finn.

Naturstien var det ogsS stor oppslutning om. Antall deltakere
ble ikke talt. Men ca.60-10 smi og store var med. Barna
som deltok fikk hver sin almanakk fra foreningen, noe mange
var glade for.

Nytt av Sret var tegnekonkurranse. Kristin Kvarme satt
sammen med bama. Oppgaven var 6 tegne fra Ostensjovamet
og omridet rundt. Det kom inn til sammenT2 fine tegninger.
Bama fikk diplom, noe mange virket stolte og glade for.

Si begynner slutten 6 nrerme seg. De fleste begynner 6 merke
at det har vrert en lang, men morsom dag. Nedrigging er
ikke si morsomt som opprigging. Et tordenbrak setter far[
pi oss. Stoler, bord og benker skal kjores til Oppsal skole
som har lint det til oss. Mye skal inn pd stabburet. Det er
bare 6 brere. For turen hjem er det 5 samle satnmen det iee
hadde med meg. Solveig er ogsi klar til 6 reise hjem.-f
setter oss inn i bilen og kjorer mot Lambertseter.

Det har vaert har vert en slitsom og morsom dag. N6 venter
godstolen og en velfortjent matbit.

Hanne Blesvik

Symra dunsegruppe

Tegneglede

Naturstien engasjerte

Abildss bygdekor
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Boksulg med signering Idu Eriksmoen Cock.9 dr

TEGNEKONKURRANSEA'
Vi har kiret en vinner i hver av de tre aldersklassene:

Marja Butt, 4 ir, Ulsrudveien 36

Marie Bjerke, 10 iLr, Skoyenbakken 12

Caroline Rosenvinge, l2 hr,Paal Bergs vei 5

Vi gratulerer!!(Bildene harvi plassert pfl siste side i bladet
slik at vi kan se de fine fargene.)

I tillegg har vi tatt med tre bilder som vi ogsi syntes var
veldig fine.

De er tegnet av:

Jan Eric Siglem, 8 ir, Svaneveien 13

Cecilie Marie Florin Iversen, 7 ll2 hr. Svenskerudveien 8.

Anne Karoline Kveim, 12 ir, Lunnesliet 14.

De fleste tegnet eller fargela de mest karakteristiske
fuglene ved Ostensj ovannet.

Derfor er det stokkand, toppand og kanskje spesielt
toppdykker som gir igjen pA de fleste tegningene.
Landskapet ved Ostensjovannet ble ogsi tegnet og fra
denne kategori giengir vi pfl denne siden tre tegninger
som fremhevet seg.

Ida Eriksmoen Cock, 9 flr, Langerudhaugen 14 D

Kamilla Kveim. 9 ir. Lunnestien l4

Anna Holte Jorgensen, 8 ir, Kringkollen l5 C

Ostensjovannets Venner takker hjertl igst familien
Solbakken for "l inet" av Ostensjo gflrd.

Kumilla Kveim,9 dr

Kjoring med hest og vogn er populrert

Annu Holte Jargensen, I dr
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gathrtnes hisrne
"Det hender st .ieg savner Ostensjovannet - ".

Ingebjorg Knoph sitter i sin vakre stue i leiligheten pi Midtstuen og tenker pi de mange irene hun
og familien bodde i Ostensjoveien, pi hjornet av Oppsalveien.
Hvordan begynte det hele ?
Vi lar Ingebjorg Knoph fortelle. Hun har funnet fram sin manns "dagbok" med opptegnelser fra
alle irene, fotografier og tegninger. Per Knoph var en meget dyktig tegner og maler.

Ingebjorg Knoph

"Som ung larer varjeg ansatt pi Ostensjo skole og bodde i lrrerbolig
pi Godlia, i en liten toromsleilighet. Med to smdbam ble det trang,
men vi var noysomme den gangenl I.1952 holdt min mann Per et
foredrag i klubben Kunst og Kultur, og der traffhan Valborg Tveter.
Litt senere spurte han henne om hun hadde en tomt til salgs. Til vir
store glede svarte hunja! I mai 1953 betalte vi det fsrste avdraget, og
tomta ble tinglyst pA det som hette Lillejordet. Alle jordene pi Ostensjo
hadde nar,n. Det var Smijordet ogNordjordet, Kolsjordet og Vassenga
og llejordet. Pi Ilejordet var det en nydelig bronn, og der hentet de
vann til kaffen nir de skulle ha selskap - fra Kirsten Pihls kilde.
Si begynte vi 6 bygge, og min mam sto og spadde og gravde - det var
tungt, for det var mye leire. Men det ble da et hus etter hvert. Vi mitte
l6ne i Husbanken. Og jeg mi si litt om prisene i dag og den gang. Vi
betalte 4 koner pr. kvadratmeter. Hele tomta for 3-4000 ! Linet var
p6 70 000. Vi flyttet inn i 1954.
Den gang hadde girden bare solgt til tomtene i Joranstien. Husene der
ble bygget pi samme tid. Men fra virt hus og bortover Ostensjoveieh
til skolen var det ikke mange hus. Det rar huset til Thomas Beck og
et par hus til, og sd var det den lille "Dalastua" som hadde vrert
husmannsplass under Ostensjo gird. :
Ostensjoveien var en stille og lite trafikkert vei - min datter Anne
lrrte faktisk 6 gi der! Men si kom veiutvidelsen i 1955. Vi som
bodde i Ostensjoveien mitte avsti litt av vire tomter, og mitte til og
med betale for 6 fi bredere vei. Det slet vi med i mange 6r. Men
utvidelsen var nok nodvendig fordi trafrkken okte, bide til Boler og
Lambertseter da disse drabantbyene ble utbygd.

Men vet du hva? Vi hadde ikke gatelys, veien li helt msrk helt til
1956. Bama syntes det var skummelt nir de skulle ned pi g6rden og
hente melk. Den gang hadde girden full girdsdrift -
20 kuer, to hester, griser og hsner. En morgen et av de fsrste irene -
vi hadde nettopp fitt i stand en slags plen - v6knet vi av at Lillejordet
var fullt av kuer !

Det bodde mange pi gdrden den gang. Haakon Tveter hadde fem dstre
- Borghild, Halldis,Valborg, Aagot og Agnes. Valborg dode like fsr
vi flftet inn, men de andre bodde pi Nordre Ostensjs. Pi Ssndre
boddeAgnes Smith, den eneste av dshene som giftetseg.

Min skolevei til Ostensjo skole gikk gjennom et jordbrukslandskap,
med lerkesang om vdren og korn pi staur om hosttn. PA Oppsal var
det ikke bygget, der sto bare noen gamle tyskerbrakker. Oppsal gird
hadde griser ganske lenge, ogjordene pi Sondre Skoyen var i bruk
helt til blol4<bebyggelsen pi Skoyenisen kom.
I den gamle Dalastua bodde et gammelt ektepar som het Soren og
Maria, og der var jeg ofte innom, for jeg likte 6 prate med gamle folk.
Begge hadde arbeidet pi Ostensjo gird.
Hikon Smith, sonn til Agnes, drev gArden sammen med sin tante Aagot.
Han var et arbeidsjern.
Hele 6ret kunne vi se ham i arbeid p6 jordene. I slittonna leide de inn
folk, og begge mine gutter var med. Og nir arbeidet var ferdig, ble
alle bedt inn, og de frkk takk for arbeidet og en dram. Vi bodde si nrer
at vi fulgte med i girdens rytme hele iret. Mine barn synes de har
vokst opp pi Ostensjo gdrd, og de likte det ddrlig da Per ogjeg bestemte
oss for 6 flytte i 1988.

D€t var noe spesielt med damene pi Ostensjo gird. De knyttet til seg
alle som hadde kjopt tomt fra girden. For eksempel: Hver eneste

- St.Hans-kveld ble alle, store og sm6, invitert til feiring og fest. Hikon
hadde laget et svart bil nede ved vannet, og siden ble alle bedt inn og
traktert. Det var ogsi selskap p6 Hakons fodselsdag, og slikt skapte
et samhold og et naboskap som var helt unikt. Og i mange 6r kjopte
vi melk og egg pi girden.

Jeg m6 ogsi fortelle litt om Almedalen. Omridet ble fiedet av Haakon
Tveter allerede i 1921.
Dalen ligger som en kloft med en bekk i bunnen, en dam og smi stier
som i en park. Der er tett lovskog med mange svme a1mer.
Barna vire lekte der ofte. Det var ugler der som tutet, og det varjo litt
nifst.
En kjempesvar alm sto i den overste delen, men den er borte ni. Det
ble sagt at Halldis hadde begravd alle hundene sine i Almedalen.

Etterhyert ble detjo forandringer. Fsrst kvittet de seg med hestene,
for Hakon fil<k taktor. Si forsvant kuene sist i femtiirene og si grisene.
Slik var det jo i hele det gamle Ostre Aker.
Ni si vi ikke lenger Hdkon med melkekjena. Han leverte antakelig til
et meieri eller til den gamle "melkeforsyningen" nede i byen. Jordveien
ble leid bort. Dstrene til Haakon Tveter dsde. Hikon Smith os hans
ssster Anne Margrethe Mokleby var de siste av Tveter-familieln som
bodde pi girden. HAkon levde sine siste 6r pi Oppsal Sykehjem, og
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Huset pd Lillejordet under bygging. Foto utldnt av Ingebjorg Knoph.

Ame Margrethe solgte girden for noen 6r siden. Hun orket ikke lenger
6 tavare pA 1 t hus, sa hun.
Grunnen til at vi flyttet var fsrst og fremst at min mann ble syk, vi
ble begge eldre, og trafikken pi Ostensjoveien ble etter hvefi en stor
plage. Vi tenkte - lenge og vel, vi gikk og si pi leiligheter, men det
var ikke lett, for vi var si bundet til Ostens.jo. Men vir datter Anne
hadde stiftet familie og bodde i nrrheten her oppe pi Midtstuen. Vi
bestemte oss for 6 flytte hit, og siden jeg var medlem i DES-klubben
- De Eldres Boligspareklubb - fikk vi denne leiligheten i 1988.
Vi fikk bo sammen her i fire ir tllhan dsde i 1992.

Men av og til mA jeg tilbake til Ostensjo. f.g *a ,. vannet og girden,
tenke pi gamle dager, minnes sostrene Tvete_pgg alle de gode irene.
Og det gjor meg ingenting i gi forbi huset. Hagen min er borte, Et
nytt hus er kommet opp i hagen. Det er ikke "mitt hus" lenger.
Men en tur rundt vannet, det er nesten det samme som for. "

Gjensidige NOR
r din totalleverandor av:

Tore Lovlund
Avdel ingsbanksjef

" Dagl igbanktjenester
" Finansiering
" Investering
" Forsikring
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* Bankbokser

Kom innom din lokale bank
og personlig rtdgivning og

pt Manglerud for en hyggelig prat
service

manglerud@nor. no
T l f . :  22319050

' E

ffiTf, #yenxfffi#trlffiffi
I ; : I I I r r

nfl Sparehank
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Japanske vannforskere
hesg ke r O ste n sj av a n n et

Tekst ogfoto: Leif-Dun Birkemoe

Tre japunske vannforskerne med sin tolkfdr her innforing i prosjektet med rehabilitering uv bredden
ved Ostensjovannet. Til venstre for jupanerne ser vi Astrid Fagerhuug fra Vann- og uvlopsetaten som
berettet om de vunnfaglige forhold, Amund Kveim, leder i Ostensjovunnets Venner og Leif Nilsen fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljovernavdelingen.

Ostensjovannets Venner fikk i september anledning
til A berette om foreningens virksomhet til tre
japanske vannforskere fra Tokyo. Det var Fylkes-
mannen i Oslo og Akershus representert ved
Miljovernavdelingen, som hadde ffltt en hen-
vendelse om besoket fra Foundation of River and
Watershed Environment Management i Tokyo. Det
er en organisasjon som skal fremme attraktive elve-
og vannmiljaer r harmoni rhed naturen, utnytte
omgivelsene, opprettholde vannkvaliteten og
stimulere til forskjonnelse og bevaring.

Akerselva og Ostensj ovannet fikk pi gruppens
dassbessk i Oslo en innfsrins i de kvalitetene som

er oppnidd med i bevare vassdrag i tett bebygde
omrider. Ostensjovannet ligger midt i et press-
omrflde med arealer som kommersielt sett kunne
vaert utnyttet pi en helt annen mAte, men som nfl er
vernet mot fremtidig utbygging. Ostensjsvannets
Venner og offentlige etater samarbeider om bevaring
og forvaltning av omridet til glede for de som ssker
rekreasjon, benytte det som "klasserom" eller drive
forskning i det rike dyre- og plantelivet. Det sterke
engasjementet pi lokalplanet synes den japanske
gruppen tydeligvis var en god ide, som de ville
bringe med seg hjem til Japan. 

A
*:.
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Hvor er Ostensjavannefs fugler om vinteren?
Av Audun Brekke

Det er ikke rart vi lar oss fascinere av trekkfuglenes fantastiske
reise. I vir egen mangel pi styrke og utholdenhet virker det
overveldende i klare det en liten fugl klarer.

Kanskje mi vi ogs6 innromme at vi ikke orker tanken pi alt
slitet som mitte til hvis vi ble bedt om i traske til f.eks. Danmark
og tilbake hvert ir fra vi var konfrrmerl.
5 milliarder fugler antas 6 trekke sydover hvert ir i Europa, og
de kommer fra ca. 200 forskjellige arter. Arter som lever av mat
som ikke kan skaffes.

Derfor flyr fuglene til omrAder hvor de kan finne mat i mengder.
Men ofte mi de kjempe med lokale fuglearter. l

Hovedandelen av Nord-Europas fugler trekker sorover i Europa,
hovedsakelig til Middelhavets ostlige og vestlige ender. Mange
arter trekker end4 lenger og havner i Afrika.

Langtrekkerne sluses inn pA detAfrikanske kontinent fordi det
er mindre land og mersvann pi den sorlige halvkule. De som
trekker til Afrika mi ofte gjore den strabasiose turen rundt, eller
i helt spesielle tilfeller, over Sahara.

Og ikke nok med det. I den spesialiserte jungelen melloni 15
grader nord og l0 grader sor for ekvator er det ikke plass til
matgeneralister som kommer fra nord.

Derfor trekker artene ofte helt til det 6pne slettelandskapet sor
og ost for Kongobassenget eller utnytter kystomridene.

Eksempler pi arter som tar denne lange veien er seilere og svaler.

Hvordan oppstod sfl trekket?
Det kan vrere mange grunner til at trekkadferd har blitt en smart
strategi.
Men ett viktig moment er nok at jordens akse heller litt pi skri.
Pi den mdten fir vi sesonger.

Store klimasystemer skaper variasjon pi jorden, varme-kulde,
fuktighet-torke, storm-stille osv. Fuglene opplever at det blir

ulevelige forhold og kan, pi grunn av sin evne til 6 flytte seg
raskt over store avstander, flytte seg til omrider som har bedre
forhold. Arter som ikke kommer seg avgirde si fort, f.eks. mange
pattedyr gir heller i hi for 6 berge seg gjennom vinteren. 

:

En grunn til at vi ser populasjoner av samme art utnytte
forskjellige overvintringsomrider kan vrere at arten ble splittet
opp f.eks. under istiden, og dannet raser med forskjellige
preferanser fsr isen trakk seg tilbake.

Hvordan vet vi noe om trekket hos fugl?
Det er ikke fritt for at jakt har vert en viktig informasjonskilde
til hva vi vet om fugl. Men andelen av denne kunnskapen gir
nedover. De fsrste beskrivelser av ringmerking skriver seg fra
1250 etter Kristus. En yppersteprest fra Tyskland rapporterer
om aktiviteten. I dag merkes mange tusen fugler hvert 6r, bare i
Norge. Gjenfunn av disse blir rapportert inn fra hele verden til
Norsk Ringmerkingssentral pi Stavanger Museum.
Pi den miten fir vi opplysning om funn hvor fuglene oppfolder
seg gjennom eret. I tillegg drives det en aktiv telle virksomhet
fra ornitologer over det ganske land, pi mange kjente
fuglelokaiiteter, som gir en god pekepinn om store forflyt*inger.

Hvordan er det mulig i fly si langt?

Det er forsket mye pi plogen som vi kjenner fra gjessenes

formasjonsflyvning. Men hittil glenstir det 6 bevise at dette er
den fysisk smarteste miten 5 komme seg frem p6. Det er

antagelig ogsi viktig i holde struktur og orden pi flokken, og
at lederen kan fi med seg resten dit det er smartest 6 overvintre.
Fluktstrategier hos trekkfugl kan vi for enkelhets skyld dele i
to; aktiv flukt, sveveflygere. De som flyr for egen maskin kan
deretter deles i en rekke grupper som det ikke er helt skarpe
skiller mellom: dagtrekkere, nattrekkere, non-stop-trekkere osv.

Hvorda.n finner de frem?

Si er vi kommet til noe av det mest uforklarlise: hvordan finner
de frem?

Det er foreslitt og arbeidet med en rekke teorieq og det kan se
ut som om det her, som si mange andre stedeq er en kombinasjon
av flere losninger.

Forskere har funnet belegg for at fuglene har egenskapen til fl
benytte seg av solur, magnetisme, stjernekart. Pi slutten av
trekkturen antar man at finnavigeringen, for fl komme eksakt
tilbake til der de selv ble klekket, kan ststtes av lukt, Iyd,
landformer og andre visuelle kjennetegn. Det.er ikke vanskelig
i se for seg at elver, fiellkjeder og kyster ei lette 6 folge for
horder av fugler pi full farl mot nord. Et eksempel p6 det er at
det samler seg store flokker av fugl pi tuffin av Nesoddtangen
i Oslofiorden, som er ledet dit av vannkanten pfl begge sider av
Nesodden.
Fsrst nir de er kommet til tuppen gir de seg i kast med den ipne
vannflaten, fordi de mi. Det er sogar foreslitt at Coriolis-effekten
(roterende kraft som skyldes jordas rotasjon), ogsi kan ha
innvirkning pi navigasjonen.

Det er ikke sulten som bestemmer nir fuslene skal sette avs6rde
mot sor.
Hvis fuglene hadde ventet til det begynte A skrante pA mat ville
det vert for sent for mange av dem. Nei, trekket er et finstemt
system av adferd og arv (og sikkert en rekke faktorer som vi
ikke kjenner emi) sorn tydeligvis fungerer optimalt for en rekke
arter.
Lenge for maten tar slutt hekker fuglene til omrider hvor de
kan feite seg opp og/eller skifte ut flrerene (mFe). Kanskje er
dette kun en mellomlandingsplass, for de skal videre til det
egentlige overvintringsomridet. Variantene og losningene er
nesten like mange som det finnes arter,

Ta deg derfor tid til 6 sitte ned med et verdensatlas og listen
over hvor Ostensjovafilets arter er pi vinterstid (se etterfolgende
oversikt "Hvor trekker @stensjovannets fugler om vinteren")
og la tankene fly sammen med fuglene over kjente og ukjente
landskap. Prsv i sette deg inn i hvilken enorm bragd det er for
vire minste fugler i fly til Middelhavsomr6dene. Vi kan bygge
si mange romskip og erobre si mange planeter vi bare vil uten
at det vil overgA en liten fuglekonge pi 9 gram som tar seg fra
Jeren til De britiske oyer uten 6lande underveis!

Kilder:

<Gyldendals Store Fugleguide>>,1999, Svensson, Lars og Grant,
Peter J. og Mularney, Killian og Zetterstrom,Gyldendal
<Redd fuglene>, 1989, Schreiber, Diamond, Solheim, Schei,
Adventura

<Atlas of Bird Migratioo>, 1995, Elphick, Jonathan, Harper-
CollinsPublihers
<<Norsk fugleatlas>, 1994, NOF, Norsk Ornitologisk forening
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Hvor trekker Ostensjgvannets fugler om vinteren?
Av Audun Brekke

Her folger en summarisk oversikt over hvor Ostensjovannets 213 arter (pr. november 2002) oppholder seg vinterstid. Kun
hovedtrekkene er med. Unntak finnes og artene forandrer trekkmsnster over tid. Likevel gir det en pekepinn pi hovedstrategien
til artene.

Artsnavn/
Vinteromride

Smilom

Finnes langs norskekysten pi vinteren. Fugl fra Gronland, Island
og 6yer i Barentshavet gjester vire farvann +

Storlom

Fugl fra hele nordkalotten overvintrer langs sorlige deler av
norskekysten

Dvergdykker

Trekket er lite kartlagt hos denne arten, som reiser kortest mulig
mot sor. Trives i vinteripne elveos og brakkvannsomr6der

Toppdykker i
Myter Ijsselmeer (NED). Opptil 40 000 (talr i 1986) Returnerer
tidlig og venter pd at isen skal gi pi vannene. Ta en @stfoldtur i
mars, og fl se etter toppdykker i fiorden
Hornd]'kker

Ingen utpreget trekkfugl. Klarer seg langs norskekysten.
Porsangerbestanden drar f.eks. ofte kun til Helgelandskysten

Gristrupedykker

Overvintrer hos oss langs kysten av midt- og sor-Norge
Svarthalsdvkker

Uberegnelig og spredt vinterforekomst i hele vestlige Europa
Storskarv

Overvintrer langs kysten, men kan trekke litt sor for Skandinavia,
og holder seg da langs kystene i Nordsjoen

Grfihegre

Sprer seg langs kysten etter hekkesesongen. Ungfugl til Skottland
og De britiske oyer

Knoppsvane

Prsver i holde seg pi hekkeplassen. Ungfugl streifer litt omkring,
bide r6ker i ferskvann og saltvann. Noen reiser til Danmark og
Sverige

Sangsvane

Holder seg pi hekkeplassene i Troms og Finnmark til isen kommer
i oktober. Ostensjovannet er mellomlandingsplass. Nordre-Oyereir
kan ha >1000 i november

Stripegis

Asiatisk art, med forvillet bestand i Europa. med Storbritannia som
hovedutbredelse

Sedgis

Nordostlig art som overvintrer pi nord-Jylland eller England
Kortnebbgis

Sjelden i Norge, men som har hekket noen ytterst fi ganger

Tundragis

S je lden i  Norge.  Nordat lan t iske  hekkere  overv in t re r  i
nordsjoomridet og Vadehavet

Grigis

Vir kystbestand samler seg opp i S-Norge (mange innom @V), og
reiser til SV-Europa

Snsgfrs

Satt ut ca 1970 og etterkommere hekker i Bunne{orden. Hekket i
AV 69,81  og  83

KanadagAs

Familien holder sammen hele vinteren. Trekker litt ssrover hvis de
md

Hvitkinngis

Hekker i Bunne{orden. Benytter Frognerkilen, Ostensjovannet,
Valle Hovin og Frognerparken pi hosten, fsr den trekker ssrover i
november. 3 adskilte stammer.

Ringgis

Arktisk hei<ker som overvintrer i kystomridene omkring De britiske
oyer

Gravand

Etter at ungene er store drar mange til Klechtsand (opptil 100 000
ind er talt her)

Brunnakke

Trekker t i l  Storbri tannia, Nederland, og Frankrike. Ikke
detaljundersokt.

Snadderand

Overvintrer i Svartehavet, Middelhavet og fuglerike sjoer i N-Afrika
Krikkand

Generelt kan vi si den over-vintrer i de sorlige norisjolandene. I 50
000 kan holde til her, fra et bredt belte pi hele nordkalotten. Venter
langs kysten pi isfri omrider. / i '

Stokkand

Har mange trekkmonstre. Nevner: sst-vest-trekk i Europa, samles
i isfrie elver/gruntvannsomrflder (Akcrselva har opptil 2500 i jan-
feb)

Stjertand

Drar ssrover omkring september (lang trekkperiode). Spredt
overvintring. Mange i V-Europa og Senegal (90 000), Mali (500
000), Tchadsjoen (200 000)

Knekkand

Overvintrer utelukkende i tropisk Afrika. Kort tur til Norge om
solnmefen

Skjeand

Mler pi kontinentet, og overvintrer i og sor for Middelhavet

"Iaffeland Kan overvintre i sorvest-Norge, men hekker hovedsakelig
di l  Vadehavet og Storbrirannia

Toppand

Har mange overvintrere i kystnere omr6der. En del drar
Storbritannia

Bergand

Trekker seint og ofte kun til isfrie omrider langs kysten av Norge.
Hann og hunn deler seg antagelig i separate flokker
Svartand

Mange av de virkelig store flokkene som sees ved kysten er Nord-
Russiske flokker som har myteplass i Ostersjoen og Kattegat.
Innlandsfugl i Norge trekker til kysten

Havelle

Er en hardfor art som bruker norske fiorder til overvintringsplass
Sjoorre

Trekket er lite kjent. Partiell trekker som sprer seg oYer srore
omrider p6 vinterstid (alt fra standfugl til Nord-Spania)

Kvinand

Kan overvintre. Mange i vestlige ostersjoen, og kystomridene i
Norden

SiIand

Overvintrer langs kysten ver, ofte i faste omrider (eks: Trondelag,
More og Romsdal). Myter 6n m6ned seinere enn de andre endene
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Laksand

Hardfor art som kun trekker urura isen for vinteren. Trekker til kysten
om vinteren. Smi grupper (1-5 fugler) mellomlander vir og host
pA @stensjovannet

Lappfiskand

Overvintrer spredt og feta[ig langs kysten vdLr

VeBsevik

Trekker over Gibraltar til tropisk Afrika. Spesialitet: trenger ikke
mye termikk, og kan starte trekket tidlig om morgenen. Over havet
benyttes aktiv flukt

Sivhauk

Antas 6 trekke til Afrika via vestlige deler av Afrika $
Mvrhauk

Relativt ukjente vinteromr6der, men enkeltfugler kan overvintre i
Norge

Honsehauk

Standfugl som voksen, ungfugl reiser litt mot sor

Spurvehauk

Trekker til Danmark, Franfuike, Storbritannia

MusvAk

Trekker ut av Sandinavia via Falsterbo. svinqer SV. I norsk individ
funnet i Marokko

Fjellvik

Ost-Europa antas 6 vare vinteroppholdssted for denne arten

Kongeorn

Standfugl. Noen individer kan trekke t i l  kysten el ler faste
vinteroppholdssteder

Fiskeorn

Fugler fra S-Norge trekker til etiopisk Afrika

Timfalk Trekker til V-Eurooa

Dvergfalk

Vinteropphold i Tyskland og Middelhavsomridene

Lerkefalk

Trekker til Afrika

Jaktfalk

Bare et fatall forlater landet. Mange unge fugler trekker til kysten

Vandrefalk

Trol ig er Belgia, Nederland og Frankrike vikt ige
vinteroppholdssteder

Orrfugl

Standfugl med lokale trekk som er avhengig av ressurstilgangen-

Vaktel

Invasjonsfugl. Kan trekke forbi Sahara

Fasan

Ressursvandring i lokalmiljoet, ofte inn til bebodde strok /
foringsplasser

Vannrikse

Overvintrer i  Middelhavsomridet. Finske "gjester" praver
overvintring langs v6r kyst.

Mvrrikse

Uviss overvintring, men antas 6 vrere Middelhavsomrider ogAfrika

Akerrikse

Langt sor. sorost i  Afr ika

Sivhone

Vinteropphold i N-Tyskland, Nederland og De britiske oyer. I.loen
drar til sor-Europa

Sothsne

Overvintrer i  stsrre grad enn sivhsne. Part iel l  trekker m/
vinteropphold i N-Tyskland, Nederland og De britiske oyer

Sultanhone

Forekommer ikke i bestand i N-Europa. Antagelig fangenskapsfugl

Trane

Hovedsakelig Spania, Portugal og NV-Afrika. Kjente
mellomlandingsplasser

Tjeld

Overvintrer i Vadehavet og Storbritannia. Kommer svert tidlig til
Norge

Dverglo

Svinger innom Ostensjovannet pA
ssr for Sahara

Sandlo

Vinteropphold langs vestkysten av Europa og noen helt til NV-
Afrika. Leapfrog-egenskaper p6 nordlig bestand i Norge

IIeilo

Vinteropphold bide i V-Europa og Middelhavet og til dels ogs6
indre deler av Europa

Vipe

Svinger innom Ostensjovannet pA trekk til/fra et omride fra Spania
til Storbritannia

Dvergsnipe

Langtrekker som benytter Midt-Afrika, men ogsi lndia og
Middelhavet

Temmincksnipe

Trekker langst vestlige deler av Europa til Afrika

Myrsnipe
Underarten schinzii ovelintrer i Marokka og Mauritania, mcns
alpina i et omride som strekker seg fra Midt-Europa til India

Brushane

Trekker til omrider ssr for Sahara

Enkeltbekkasin

Trekker ut av landet fra august til oktober, til De britiske oyer og
Frankrike/Portugal

Kvartbekkasin

Store mangler i kartleggingen. Noen forssker iL overvintre, andre
trekker til Afrika

Dobbeltbekkasin

Trekker til Afrika, men kan ha store forflfninger innen Afrika pga
. torke/matmangel

,.Rugde

Trekker seint ut av landet, til De britiske oyer og Frankrike

Smispove

Drar allerede ultimo juli ti1 2 soner N og S for ekvator. Norske
fugler er i Vest-Afrika

Storspove

Drar til N-England, Skottland og Irland

Svsmmesnipe

Sjelden gjest som benytter en ostlig rute til arabiske kystomrider

Polarsvommesnipe

Svaert sjelden trekkgjest fra arktiske omrider. Kan "blise innom"
Norge

Sotsnipe

Sees sjelden pi trekk siden den ikke flokker seg. Antas i benytte
hele S-Europa, Sentral-Afrika og kanskje asiatiske land som India
og Persia

Rsdstilk

er "leapfrog"-trekker. Norske fugler tvinges til 6 trekke forbi de
stasjonrere (europeerne)), og helt til Afrikas vestkyst. Langs vir
kyst overvintre islandske fugler

Gluttsnipe

Hunnene drar allerede i juli, juvenile i aug/sep. Myter i N-Tyskland/
Vadehavet. Overvintrer overalt mellom S-Europa og Afrika

vei til enten Persiabukta eller

- 2 6 -



Skogsnipe

Overvintrer si langt S som til midt-Afrika. Opportunister som kan
forsoke overvintring sA langt nord som Danmark

Grsnnstilk

Drar via Posletta (Italia) og Camargue (Frankrike) til indre deler
av Sorlig Afrika

Strandsnipe

Langtrekker" til Afrika. Holder seg hele iret ved rennende vann

Dvergmike

Kan overvintre langt t i l  havs. Benytter V-Furopa og
MiddelhavsomrAdene

Sabinemike . '
Trekker til Vest-Afrika gjennom midt-Atlanteren, noen bliser inn
ti l  Norge

Hettemike

Overvintrer i Norge, men ogsi rett sor for Norden (delt i en ostlig
del som reiser til Kontinentet og en vestlig del til de britiske oyer)

Fiskemike

Uoversiktlig og ujevnt (rekk. Velger kysten av Europa ned til
Porhrgal, men vanligvis hblder den seg langs nordeuropeiske kyster
(Vadehavet)

Krykkje

Benytter hele N-Atlanteren som vinteromr6der. Trekker hjem igjen
farst 2-3 6r gamle

SildemAke

Er delt i to underarter. Intermedius drar til kyster i SV-Europa og
NV-Afrika. Fuscus drar forst til Svartehavet og vestlige deler av
Middelhavet for de fortsetter ssr i Afrika

Grflmike

Komplisert trekkmsnster. Norske fugler drar sorover, nye russiske
fugler gjester oss

Svartbak

Overvintrer i Norge. men norske fugler trekker fra N-Norge til S-
Norge

Polarmike

Vinterylest i nordlige deler av landet. Gjester havner sammen med
andre stormiker

Makrelfterne

Trekker rett etter flyvedyktig alder. Overvintrer i sor- og vest-Afrika.
Kommer ikke hjem den forste sommeren

Rodnebbterne

Den art som antagelig trekker lengst i verden per 6r (opptil I I 000
km pA et 6r)

Svartterne

Overvintrer i Afrika

Hvitvingesvartterne

Overvintrer i Afrika og noen lokale steder i Middelhavet

Lomvi

Trekker til havs p6 vinteren

Bydue Standtugl

Skogdue

Trekker til S-Frankrike og N-Spania

Ringdue

Samles i store hostflokker ijordbrukslandskap. Overvintrer i stsrre
grad i Norge, og er uansett ute av landet kun fra oktober til feb/
mar. Drar til Frankrike/Spania/Portugal

Tvrkerdue

Standfugl i Norge, som kekker inn til store matlagre/kornsiloer og
lignende

Turteldue

Overvintrer sor for Sahara

Gjsk

Trekker til tropisk Afrika

Hubro

Standfugl, men de unge kan trekke omkring i omrAdet

Snougle

Nomadisk invasjonsfugl, avhengig av tilgangen pi smignagere

Spurveugle

Voksne fugler er standfugl, mens unge individer streifer

Kattugle

Voksne fugler er standfugl, mens unge individer streifer

Hornuglb

Norske fugler trekker til SV-Europa, mens individer der nede er
standtugl

Jordugle

Benytter omrider fra SV-Europa til SV-Russland, men tyngdepunkt
i SV-Europa. Nomadisk, som ikke nodvendigvis kommer tilbake
til samme omride hvert 6r

Perleugle

Nomadisk, avhengig av ressurser, men standfugl i gode perioder

Nattravn

Trekker til Afrika p6 bred front gjennom Europa

Tirnseiler

Sist ankomne art. Antas i reise til sorlige deler av Afrika

Isfugl { "

Streiffugl som kan benytte isfrie ornr6der hele Aret igjennom

Vendehals

Vir eneste spett som trekker, til tropisk Afrika

Grispett

Hovedsakelig standfugl, med ressursforflytninger pA vinterstid

Grsnnspett

Standfugl. Overlever ved i grave etter maur i tuer gjennom vinteren

Svartspett

Standfugl, der kun unge fugler trekker av girde fra foreldrene

Flaggspett

Standfugl, men kan foreta massvandring hvis maten mangler

" 
Hvitryggspett

Dvergspett

Standfugl

Standtugl

Topplerke

Hovedsakelig standfug, men trekker til Belgia og Frankrike

Trelerke

Utpreget trekkfugl som benytter Tyskland og Middelhavsomridene

Sanglerke

Trekker til Vest-Europa i sep-okt. Kan til nsd overvintre pi Jaren
eller Lista

Fjellerke

Trekkertil omridene langs Nordsjokystene, via Sverige og Danmark

Sandsvale

Utpreget trekkfugl som flytter til Sahel og sa langt ssr som
Mozambique

Livesvale

Samles i rorskoger i aug-okt. Trekker til sorlige Afrika

Taksvale

Trekker hoyt, og msnsteret er lite kjent. Antas 6 trekke til hele sorlige
Afrika

Ttepiplerke

Antas 6 ha vinteropphold i Sentral-Afrika og O-Afrika

Heipiplerke

Overvintrer i Middelhavslandene (spesielt et belte mellom Belgia
og Spania)
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Lappiplerke 

t

Antas a hekke til Afrika, N for Ekvator, men det er ikke dokumentert
med ringfunn

Gulerle

Trekker ut i september til tropiske savanne- og gressomrider

Vintererle

Er, tross navnet, bare en uregelmessig overvintrer (i N-Aftika).
Buskerud har et registreringsprosjekt pi denne arten som det blir
spennende 6 se resultatet av

Linerle

Er en klassisk trekkfugl, men svert stedtro. Individer fra S-Norge
drar til Middelhavet, mens nord-norske individer trekker sorostover
til Tyrkia og Midtosten .{

Sidensvans

Trekker vekk fra brertomme omr6der om vinteren, til hele N-Europa

Fossekall

Viser seg 6 vare en trekkfugl. En liten del av bestanden trekker til
Sve/Dan/Tys. Ungfugl trekker opp i {ellet pi hosten for spise seg
feite

Gjerdesmett

Overvintrer hyppig, men de som drar trekker til Vest- og SV-Europa

Jernspurv

Overvintrer i SV-Europa

Rodstrupe

Kan overvintre ved kysten. Vanlig mAl er SV-Europa. Trekker om
natten

Blistrupe

Antas 6 trekke SO mot S-Asiatiske omrider

Svartstrupe

Klarer milde vintre godt og er hos oss standfugler

Nattergal

Overvintrer iA-Afrika

Rodstjert

Trekker til et belte 1 0- I 5" N for Ekvator

Buskskvett

Overvintrer i omrider med nart beslektede arter i suptropisk og
tropisk ostlig Afrika

Steinskvett

Overvintrer i omrider med nrert beslektede arter i suptropisk og
tropisk ostlig Afrika

Ringtrost

Hovedsakelig trekkfugl til Spania, Frankrike ogAtlas{ellene i lilV-
Afrika

Svarttrost

Tekker hovedsaklig til De britiske oyer. Overvintrer regelmessig i
Norge

Grfltrost

Har langvarig trekkperiode.

Samles i store flokker som skal til De britiske oyer, Belgia og
Frankrike. De individene som vi ser vinterstid kan vrere fra Russland

Miltrost

Trekker langs V-kysten av Europa til nordlige deler av Afrika

Rodvingetrost

SV-Europa

I) uetrost

SV-Europa + N-Afrika hvis kaldt. Svenske og finske fugler til
Kaukasus/Tyrkia

Gresshoppesanger

Antas 6 benytte Middelhavet vinterstid

Sivsanger

Benlter vestlige deler av det sorlige Afrika pi vinteren

Myrsanger

Trekker sakte, med stopp underveis. Forst til A-Afrika, deretter til
V-Afrika for i myte, rett for den igjen flyr mot N

Rsrsanger

Trekker til tropisk Afrika. Vestlig rute m./mange stopp underveis

Trostespnger

Overyintrer i tropisk Afrika

Gulsanger

Kan forsvime allerede seint i juli, og tar en ostlig rute til sorlige
Afrika

Moller

Drar gjennom o-Europa til Midtosten (Libanon har hoy registrering
av arten)

Tornsanger

Trekker i bred front til Sahelomridet

Hagesanger

Overvintrer i regnskogbeltet i Afrika. Arten trekker seint ut av
Europa fordi den kan gi over til ber og fiukt pi hosten. Kommer
seint til Norge

Munk

Trekker til Middelhavet

Bsksanger

Trekker til tropisk Afrika, hovedsakelig nord for Ekvator

Gransanger

Middelhavskekker og kan dra seint/kommg tidlig

Lsvsanger

Todelt bestand: nordnorske fugler til Afrika, og sornorske fugler i
SV-Europa. Mler svingfiarene to ganger i 6ret

Fuglekongesanger

Sjelden gjest fra ost (nordlige deler av Asia)

Fuglekonge

Partiell trekker. Det antas at dominante individer blir i Norge. Andre
reiser til De britiske oyer. Ogse registrert sporadisk i hele sorlige
Europa

Dvergfluesnapper

Overvintrer i det sorlige Asia

Grflfluesnapper

Er langtrekker til S-Afrika

Svarthvitfluesnapper

Overvintrer i V-Afrika, N for ekvator. Hannene kommer for hunnene

Skjegsmeis

Populasjonen i vekst i nord-Europa. Standfugl som noen ganger er
presset til streif

Stjertmeis

Stand- og streiffugl, som bestemmes av ressursene

Lsvmeis

En av vire mest stasjonrere fugler

Granmeis
Toppmeis
Svartmeis

Standtugl
Standfugl

Stand- og streiffugl som bestemmes av ressurstilgangen

Blimeis

Stand- og streiffugl som beveger seg mer enn kjottmeis

Kjottmeis

Siand- og streiffugl, men noen til Danmark

Spettmeis
Trekryper
Tornskate
Insektspiser og mi til o- og S-Afrika
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Varsler

Spiser smignagere, og trenger derfor ikke dra ut, eller til nod til
England

Nstteskrike

Hovedsakelig standfugl, men kan forekomme som invasjonsfugl

Lavskrike

Skjrere

Nsttekrflke

Kaie

Standtugl
Standtugl
Standfugl
Standfugl med noe trekk til Danmark,

N-Europa og De britiske oyer

Kornkrike

Normalt standfugl, men Mjosfuglene trekker til Mellogr-Europa.
Enkeltindivider og par streifer omkring med krikeflokker

Krike

Trakk i tidligere tider til kysten om vinteren, men milde vintre kan
ha gjort den til standfugl

Ravn

Hovedsakelig stasjonrre, men ungfugler streifer omkring

Star

Trekker til Kontinentet i
Grispurv

Stasjoner nir den er etablert

Pilfink

Hovedsakl ig standfugl, men trekkstasjoner registrerer noe
trekkaktivitet som gjor at man lurer pi om noen trekker litt sorover

Bokfink

Drar til V-Europa og De britiske oyer

Bjorkefink

Drar til Sentral- og S-Europa og De britiske oyer

Gronnfink

Har lite enstydig trekk, men streifer omkring lokalt i store flokker

Stillits

Trekker til Kontinentet, muligens ogsi De britiske oyer

Gronnsisik

Har ikke noe markert trekkmsnster. Drar over alt sor og ost i Europa
og Russland

Torniris\

Trekker til SV-Europa

Bergirisk

Overvintrer langs kyststrekningen mellom Tyskland og Nord-
Frankrike

Grflsisik

Streiffu gllinvasj onspreget

Brunsisik

Samme som Grisisik

Polarsisik

Streiffu gllinvasj onspreget

Grankorsnebb

Streifer omkring pi let etter graner med fro

Rosenfink

Overvintrer i S-Asia

Konglebit

Spredt bestand i N-Norge og {elltaktene i S-Norge, som vinterstid
kan streife omkring tilfeldig i S-Skandinavia

Dompap

Standfugl som streifer i kulturlandskapet og nrer bebyggelse pi
vinteren. Kan i enkelte ir trekke til Danmark og N-Europa

Nomadisk

b
I I I I I I I I I - I I I I I I I I - I I I I T I I I I I I I I I I - I

Kiernebiter
Lappspurv
Trekker med en ostlig retning til steppeomr6der i Asia

Snsspurv

Overvintrer i omridene N for Kaspihavet og enorme flokker kan
sees pi vei til N-Grsnland. Antagelig trekkpr en del sornorske
individer til De britiske oyer og N-Frankrikd ''

Gulspurv

Stand- og streiffi.rgl som vinterstid kan pAtreffes nmr sagt "hvor
som helst"

Hortulan

Vi har liten kjennskap, men antas h falge resten av den vest-
palearktiske bestanden til det etiopiske hoylandet og Sudan. Norsk
fugl funnet i SV-Europa viser at det kan dreie som cn mte via
Gibraltar

Sivspurv

Forlater tidlig hekkeomridet, men ikke alltid helt ut av landet. SV-
Europa er viktig omr6de, og arten kommer tidlig tilbake til
hekkeomr6dene

Det er ikke si ofte man ser fisk i Ostensjovannet. Det
er jo bare isfiske om vinteren som er lovlig. Og isfrskere
er det blitt frerre av. Fugler som har fisk p6 matseddelen
har nok lettere for i oppdage fisk, fEr vi hipe.
Ostensjovannet har kun fire fiskeslag: Karuss, gjedde,
mort og abbor. Gjedden er storst, men karussen kan
ogse fe bra stsrrelse i det naringsrike vannet. Dette
eksemplaret av en karuss li en dag i september dodt i
vannkanten i omrf,det ved Bslerbekkens utlsp- Velten
ble anslitt til ca. I 15 kg og lengden 3040 cm. Det tyder
pi at den trolig er gammel til fisk 5 v&re, i alders-
gruppen 15-24 hr dersom man skal legge tidligere
milinger til grunn. Amund Kveim holder her karussen
pi en planke for virkelig i bekrefte funnet.

Karuss - den hardfgre karpefisk
Tekst og foto: Leif-Dan Birkemoe

Amund Kveim med karussen
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Smedbeigbekken - gjennom myr og dker
Tekst og foto:Leif-Dan Birkemoe

Vandringer i  virt  nrermil jo - med Ostensjovannet som utgangspunkt-- er en populrer
medlemsaktivitet som trekker mange interesserte deltakere. Pfl verdens miljoverndag 5. juni vandret
vi langs Smedbergbekken med tilgrensende omrider. Guider pi turen varAmund Kveim og Finn
Gulbrandsen, tidvis supplert av Reidar Brevik og Jens Seip.

Smedbergbekken er en av de mest forurensede bekker som
renner ut i Ostensjovannet. I et forsok pi 6 bedre vannkvali-
teten er det planlagt 6 bygge en sedimentdam med rensende
virkning. Som del av dette systemet legges bekken i flere
slyng like far utlapet. Ved i lage lengre bekkelop vil
oksygenet sorge for at bekken blir renset. Langs bekkelopet
vil det bli innplantet stedegne planter for bl.a. 6 ske det
biologiske mangfold. Dermed skapes en ny biotop for insekter
som igjen gir gunstige forhold for fugler. Det er planlagt at
turveien skal gi gjennom omridet.

Abildss gird og tillopsbekkene

Ruinene "etter brenneriet til Abildso gird, rett nord for
Smedbergbekken, minner om 1800-tallets store alkoholpro-
blemer. Ved Abildso gird ble det vist frem et kart fra 1 91 5
med inntegning av en rekke ti l lopsbekker ti l  Smed-
bergbekken. En del av disse er i dag Iagt i rar. Bekken fra
syd, som vi skal folge et stykke pA vei, kom fra myrene ved
Bergkrystallen p6 Lambertseter. En annen bekk kommer fra
nord langs Europaveien, med kilder i Ryen-omridet. Fra vest
renner det ogsi en bekk og frajordene mndt er det flere sig.

I korte trekk ble historien om Abildso gird gjennomg6tt med
vekt pA Wetlesenperioden p5 1800-tallet. Finn minnet ogsi
om at Abilds a ghrd er irsaken til at Ostensjovannets Venner
ble dannet.

Husmannsplassen Smedberg

Smedbergveien mimer om husmannsplassen Smedberg som
16 under Abildss gird. Det samJne gjorde Svenskerud og
Hagda. Abildso tok tidlig opp i seg de to gamle plassene
Haslefet og Lille (Nordre) Langerud. Wetlesen solgte i 1875
den sondre delen av eiendommen, fra Smedbergbekken og
sorover. Der 16 Bakkehavn, Lovset og Multehaug som derfor
ble selvstendig eide g6rder. Sondre Abildso gird, bygd i I 875
16 rett nord for Abildso skole, ble revet pi slutten av 1950-
trene.

Langemflsan og kong Sverre

Vi gikk mot LangemSsan som til tider har vrrt omtvistet
grunn mellom girdene Lambertseter og Abildso. Myr-
strekningen er omtalt i Sverres saga. Tidlig pfl l20Otallet
kom det en bondehrer farende over myra mot Ryenberget for
A msl:- kong Sverre til kamp. Omr6det er myrlendt der vi
gikk langs det hoye gjerdet som skiller oss fra Europaveien,
Brekkelagsbakkene, som det kun er noen rester igjen av i
Assiden mot Lambertseter, tapte for motorveien. Den fsrste
lille bakken kom allerede i 1919, den mellomste i 1929 og
den store bakken i I 950. Her er det mange unge hoppta lenter
som har provd seg. Brkkelagsrennene, populrert kalt
"guttenes Holmenkollrenn", samlet opptil 1200 deltakere.
Bakkene ble revet i 1974.

Europaveien pi dette strekket var lenge omdiskutert med flere
alternative trasseer. Noe av irsaken var at myra er "bunnlos".

Det viste seg at man mStte bore 90 meter @.man kom til fast
grunn. Fra et botanisk synspunkt er myra svreft interessant.
"Plant en borreplante i hagen", oppfordret Finn, "da vil dere
fi bessk av vakre stillits".

Ved Statoilstasjonen motte vi en elg som spiste av saltige
planter og greiner. Den fulgte oss noye, men vi valgte 6 holde
god avstand. Amund berettet,om husmannsplassene under
Lamberlseter gird, spesielt de som l5 ned mot dagens E6.

Vandringsstopp ved stallen p,fi Abildsa gdrd

Bjornsenskogen - urskogen i Oslo

Vi krysset Lambertseterveien og gikk inn i Bjornsenskogen
som har navn etter Bjornsen pA Multehaug. Pi folkemunne
blir skogen ofte kalt Bjornsonskogen. Beboerne som sogner
til skogen har kjempet for vern i mange 6r og onsker at
skogsstykket skal fredes. Mange planer for omridet har
versert gjennom 6rene, bide brannstasjon og oppbevarings-
plass for bortkomne biler har veert diskutert. Nrrings-
korridoren, som var planlagt fra Ryen til Skullerud skulle gi

strekningen er naringsmessig preg, er ikke realisert.
Undersskelser som ble foretatt som del av reguleringsplanen
viste at det er 25 meter til fast grunn. Hele omrddet mette
dreneres. Det er ingen tvil om at beboerne var fomoyd med
at reguleringsplanen ble awist.

Stort oppmote ved Smedbergbekkens utlop
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Smedbergbekkens kilder i Bjorsenskogen

Skogen er spesiell, nrermest urskog. Det har ikke vrert drevet
noen form for skjotsel pi over 1 00 6r. Den delen som er myr,
blir betegnet som en nedborsmyr. Smedbergbekken starter i
dette omridet som ogsi danner vamskillet. Hvor vannskillet
er kan vi ikke noyaktig fastsl6, men bekken som renner
sydover heter Rossedalsbekken og ender i Ljanselva. Store
gamle trrer preger skogen.

Mange forskjellige fugler holder til her. Ikke minst spetter
som har et rikt utvalg av dsde trrer 6 hente fsde fra. Men p6
trreme er det lite lav, det betyr stor forurensning. Multeplanter
i blomst lyste mot oss. Multer har nok gikk navnet til
Mul tehaus.

Fra Luserud til Multehaug

Vandringsveien dreide ni mot ost og vi fiernet oss fra
Smedbergbekkens kilder.

Vi stoppet ved Multehaug, et toetasjes hus fra begynnelsen
av 190O-tallet, avloste et eldre hus. Her bodde Ole Bismsen
og senere sonnen Bredo.

Opprinnelig navn pi plassen var Luserud. Navneendringen
fant sted etter at husmannen overtok plassen som eier. pi
tomta er rester av gamle grunnmurer synlig. Huset eies i dag
av Oslo kommune, bydel Manglerud og brukes som treflited
for psykisk utviklingshemmede:

l

Fra Lopperud til Bakken og Bakkehavn

Rett over Enebakkveien, ved snuplassen til pleiehjemmet,

mi plassen Bakken ha ligget. Denne plassen hadde tidligere
som husmannsplass navnet Lopperud. Pi gressgangene sst
for Bakken gikk hestene i havnehagen. Huset som ble bygget

her i 1870-irene av Olaf Larsen fikk navnet Bakkehavn.
Girden i havna til Bakken fikk dermed et beskrivende navn.
Om Olaf Larsen er det mye i fortelle om, fra opphavet til
Freia og Asola sjokoladefabrikk ( merk navneforkortelsen
A/S O. Larsen - ASOLA). Beretningen st6r i lese i Karsten
Alnas, Historien om Norge, bind IV side 195 ff.

Bakkehavn ble en tid brukt som feriested for ansatte i Asola.
Etterkommerne til Olaf Larsen drev jorda til l6ven brant ned

I en gang pi 1950ta11et. Det er bare 8-10 6r siden stedet ble
fraflyttet. Etter den tid har stedet i en periode tjent som
skrivestue for forfatterinnen Tove Nilsen, si kunstgalleri og
ni barnehage samtidig som det brukes til opplaering av
innvandrere.

PA hoyden bak Bakkehavn finner vi to fredete gravroyser,
antagelig fra jernalderen.
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T r u ete a rte r o b s e rve rUre g i stre rt ve d O ste n si Ov a n n et

Av Finn A. Gulbrandsen

The World Conservation Union, IUCN utgir rodlister pi internasjonalt nivi. Fsrste gang dette

skjedde var i1964. Dette er en oversikt over arter av ulikd kategorier truethet.

Direktoratet for naturforvaltning utgir med jevne mellomrom norske rsdlister. Ut i fra en
giennomgang av disse listene sammenholdt med artslistene for Ostensjsomrfldet har vi laget

oversikten nedenfor.

Rodlistekategorier + .

Inndelingen i truethetskategorier i rsdlistene bygger i hovedsak pd
IUGNs Red Data Book.

DC (Decl ining,Hensynskrevende arter som ikke tilhsrer kategori E,
V eller R, men som pga tilbakegang krever spesiellecare

demand og tiltak.
DM (Decl ining,
species)
species)

Kategorien bsr overvAkes omfatter arter som har gAtt
tilbake, men som ikke regnes som / truet. For disse

artene er det grunn til overv€rking av situasjonen.

Kilde: Direktoratet for naturforvaltning

Latinsk navn Grad av truethet
Nyctalus noctula R

Erinaceus eropaeus DM

Radlistete fuglearter observert ved @sten'
sjavannet:
Art
Norsk navn

ifopplerke

Akerrikse
Ilortulan

Sorlig gulerle

Hsnsehauk
Hubro

Skogdue
Hvitryggspett
Fjellerke

Vandrefalk

Jaktfalk

Vendehals

Snougle
Lomvi

Stjertand

Skjeand

Kongeorn
Dverglo

Myrhauk

Latinsk navn Grad av truethet

Galeridu cristata Ex?
Crex crex E

Emberizu hotulana E

Motucillaflavatlava E

Accipiter gentilis

Bubo bubo

Columbu oen&s V

Dendrocopos leucotos Y
Eremophila alpestris V

v
v

Fulco peregrinas

Falco rasticolus

Jynx torqailla

Nyctea scandiaca

Uriu uulge

Anas acuta

Anus clypeata

Aquilu chrysaethos R

Churudrius dubius R

Circus cyaneas R

V
V
v
V

v
R

R

Arter som er utryddet som reproduserende arter i
landet innenfor de siste 50 Ar. Ex? angir arter som er
forsvunnet for mindre enn 50 6r siden.
Arter som er direkte truet og som st6r i fare for A ds
ut i nermeste framtid dersom de negative faktorene
fortsetter 6 virke.

V (Vulnerable)

R (Ra'€)

S€rrbare arter med sterk tilbakegang, som kan gA

over i gruppen direkte truet dersom de negative
faktorene fortsetter A virke.
Sjeldne arter som ikke er direkte truet eller sArbare,
men som likevel er i en utsatt situasjon pga liten

Rs dli s tete p utte dy r urt er v e d O s t en si sv un n et :
Art

Norsk navn
Storflaggermus

Piggsvin

Brandtflaggermus* Myotis brandtii DM

Skjeggflaggermus* Myotis mystacinus DM

Dvergflaggermus PipistrelluspipistrellusDM

Langoreflaggermus Piecotus auritus DM

Skimmelflaggermus Vespertillo murinus DM

*Artene brandt- og skjeggflaggermus er svrrt vanskelig
n skil le i felt.

Registreringene ved Ostensjovannet kan derfor v&re en
av artene, eller begge artene. :

I  a l t  6  ar ter

Kilde: Flaggermus: Norsk zoologisk forening, flagger-
musgruppa v/ Kjell Magne Olsen.

Piggsvin er observert av bYY flere ganger.
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Sangsvane

Lerkefalk

Myrrikse

Vannrikse

Sadgis

Dvergspett

Dobbeltbekkasin

Storlom

Smfllom

Vepsevflk

Grflspett

Bergand

Havelle

Trane

Sjoorre

Svartand
Svalbard $
Polar-
svommesnipe

Sabinemflke

lalt37 arter

Kilde: Artslisten for Ostensjsvannet.

Rsdlistete ins ekturter ved 0 stensj svannet:

Familie Art

Norsk/Iatinsk Navn Lat. navn Grad av truethet

Oyenstikkere Odonata Coenagrionidae
Coenagrionidae armatum R

Libellulidae Sympetrumvulgatum R

Nebbmlrnner HemipteraNdlteger/Hydrometridae
Hydrometridae gratilenta DM

Nettvinger
Planipennia Bladluslaver/Hemerobiidae

Sympherobius elegans R

Biller
Coleoptera Lapebiller/Carabidae

P t ero s ti c hu s q u a drifov e o I atus

Cygnus cygnas R

Falca subbuteo R
Porzunuporzana R
Rallasaquaticus R
Anserfabilis DC
Dendrocopos minor DC

Gullingo media DC

Gavia urctica DC

Gavia stelluta DC
Pernis aqivorus . DC
Picus canas . DC
Aythyu marila DM

Clangula hyemulis DM

Grus grus DM
Melanittufuscu DM
Melanitta nigru DM

Phaluropusfulicurius Y

Laras subini R

Anobium nitidum
Dorcatoma punctalata

DC
DC
DC
DC
DC
DC
D.C
DC
DC
DC
DC
DC
DC
v

DC

Trebukker/Cerambycidae Monochamus urussovi Ex?

Bladbiller/ Crysomelidae Donacia semicuprea V

Bladbiller/ Crysomelidae Chrysolina graminis V
Bladbiller/ Crysomelidae Galeruca pomonae DM

Bladbiller/Crysomelidae Longitarsus sufurellus DM

Bladbiller/Crysomelidae Crepidoderaaurata DM

Bladbiller/ Crysomelidae Cassida nebulosa DC

"Dvergsnutebiller"/Apionidae Apion varipes V

Snutebiller/Curculionidae Thryogenes scirrhosus DC

Tovinger
Dipterh
Soppmygg/Mycetophilidae Phronia mutabilis DM

Soppmygg/Mycetophilidae Phronia obtusa DM
Soppmygg/Mycetophilidae Platurocyptatestata DM

Bolitophilidae/Bolitophilidae Bolitophila s aundersi DM

Sommerfugler
Lepidoptera

Dvergmolf./Nepticulidae Stigmellamicrotheriella DM

Viklere/Torttricidae Pristerognatha penthinata R
Metallvinger/Lycaenidae Satyrium w-album V
I alt 35 arter.

Kilde: Lars Ove Hansen: "Insektfaurfaen ved Osten-
sjovannet" (Oslo 2000) sammenholdt med DNs rsd-
lister fra 1999.

Art
Norsk navn

Kjempestarr
Vasstelg
Stor andemat

Latinsk navn Grad av truethet
Carex riparia V

Dtyopteris cristata DC

Spirodela polyrhizz DC

Lopebiller/Carabidae Harpalus luteicornis

Vannkalver/Dytiscidae Ilybiusguttiger

Vannkalver/Dytiscidae Rhantus grapii

Vannkalver/Dytiscidae Rhantus frontalis
Kortvinger/Staphylinidae Stenus ater

Kortvinger/Staphylinidae Omaliummuensteri
Ritesoppbiller/Eucnemidae Microrhagus lepidus
Rfltesoppbiller/Eucnemid ae Hyl is ca ri n i ceps

I alt 3 arter.

Kilde: Jan Wesenbergs undersCIkelse fra 1993.

F r r r r r r r - r r r r - I I r r I

RM elektro as,
en av vire annonssr i almanakken

for 2003, melder om endring rv
telefon- og faxnummer.

Riktig nummer for telefon/fax

I Tlf.:23 12 7150 . Fax: 23 12 71 5l I
L - - - r r r - r r r r r r r r r r J
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Almanakken 2003

Borebiller/Anobiidae
Borebiller/Anobiidae

Muggbiller/Cryptophagidae Cryptophagus populi

Muggbiller/Cryptophagida e Atomaria fus cip es
Corticariidae/ Corticariidae Latridius brevicollis
Corticariidae/ Corticariidae Corticarina lambiana



Fra det gamle album
I Sothona nr. 22 rykket vi inn et bilde fra slutten av 1800-tallet
over Ostensjovannet, sett fra stedet der Ostensjo skole ligger i
dag. Vi spurte om det var noen som kunne identifisere huset
som ligger pi ostsiden av Ostensjoveien. Fra Anne Margrethe
Mokleby, som i mange ir bodde pfl Ostensjo gird, fikk vi en
kommentar som ble tatt inn i Sothona nr. 23.

Fra Robert Bjorgan og Leif Preus, som vokste opp i omridet
dengang de gamle stuer fortsatt var bebodd, har vi fitt noen
korrigerende tilleggskommentarer. Robert Bjorgan, som gutt bodde
han i @stensjoveien 148, bemerker at huset vi ser pA bildet ikke er
Dalastua. Den 16 der hvor Ostensjoveien 150 ligger i dag. fluset vi
ser pi bi ldet 16 ca. 100 - 150 meter fra Ronningjordet, dvs.
gangveien opp til Skoyen6sen skole. Robert Bergan forteller at han
ofte var en tur innom de gamle i Dalastua. I det huset vi ser pA
bildet bodde det et "eldre ektepar". Mannen var veivokter og hadde
ansvaret for en del av @stensioveien.

Asenstua

Fra Leif Preus har vi f6tt et brev som plasserer huset vi ser pA bildet
omtrent pi samme sted som Robert Bj argan. Yi gjengir brevet her,
noe forkorlet: :

Pi grunn av tett vegetasjon kan ikke Dalerstua sees fra fotografens
stdsted. Dalerstua le tett inntil Ostensjoveien. Stua pi bildet ligger
som vi kan se nesten helt i nordenden av vannet, litt opp i isen
nedenfor Rsnningiordet. Navnet p6 stua er Asenstua. Den ble revet
tidlig pi 1960tallet i forbindelse med utvidelse av Ostensjoveien.
Den siste som bodde i Asenstua var fru Steiro. Hun dsde 6ret far
stua ble revet.

Dalastua

Om Dalerstua forteller Leif Preus videre: Dalerstua var en plass
under Ostensja gird. Det var Soren og Marie Thorstensen som
bodde i Dalerstua. De var i mange ir tjenestefolk pi Ostensja g6rd.
Jeg besokte ofte Ssren etter at han ble alene og fortalte om den
generositet som "Tveterfroknene" (eieme av girden) alltidhadde

Dulastua. Personene pd bildet er oppgitt som
"besteforeldrefra Holtet". Bildet er utldnt av Cathrine
Senje.
vist han og Marie. Jeg kan selv huske at hver julaften (eller
forstedag) ble de hentet med hest og slede tiljulefiokost p6 g6rden,
sikkert en stor opplevelse for de gamle. Dalerstua ble i likhet med
Asenstua revet i forbindelse med utvidelse av veien.

Det er forresten ikke riktig 6 si at Dalerstua ble revet. Den ble nemlig
satt fyr pi av mannskapet ved Bryn brannstasjon. Lcttvint og greit,
men etter manges mening stor skam. Stua var i laftet tommer og
utvendig panel, s5 det hadde latt seg gjore 6 flytte den til et annet
sted tilknyttet girden, den var jo en gammel husmannsplass undcr
@stensjo gird og burde blitt bevart for ettertiden.

("Dalastua" og "Dalerstua" brukes litt forskjellig avhengig av
forfatter. Red. anm.)

Selskup pd Abildss gfird omkring 1930
De feststemte menneskene pA bilde er pi gulvet fra venstre: Hanni
Johannsen (datter), P. W. Johannsen og Gerd Johannsen (stedatter).
Sittende fra venstre: I sofaen: sostrene Gustafson med en venninne
i midten, Elfr ida Muriboe, Clara Hagen, Olga Johannsen
(fruen),Margit Muriboe, Dagmar Nesset, Sigrid Kristiansen, Sigrid
Gustafson. St6ende fra venstre: Gunnar Wesche, Lisbeth Johannsen
(datter), fiu Skjeraasen (post6pner Bekkelagshogda), Gyda Hagdn,
Hjordis Wesche, Gustaf Adoif Gustafson.

Wetlesenfamilien solgte Abildso g6rd til svensken Karl Gustafson
og hans kone Margrethe Abelsen fra Larvik i 1891. Paret fikk seks
barn og det var den fsrstefsdte Gustaf Adolf Gustafson som med
tiden overtok girden. Hans kone Sigrid Holtan Gustafson var
imidlertid den formelle eier fra 1926.Fra Irene Muribse Larsen,
mediem i Ostensjovannets Venner, mottok vi for en tid siden et
bilde fra omkring 1930. Det er fra Abildss g6rd, trolig tatt i en av
stuene i forste etasje. Irene forteller oss folgende: Pi det tidspunkt
leide litografen P. W. Johannsen m/familie huset av Gustafson.

Irene sendte oss ogsA et nyttirskort fraAbildss Hovedgaard,

@. Aker, Norwegen fra desember 1932. Det er signert lamilicn P.
W. Johannsen og forfattet pA b6de norsk og tysk.

Det er tydelig at munker, epletreer og Tordenskjold var ingredienser
som skaote fest.

Abildsa gitrd
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Audun Brekke
Vetlandsveien
0685 OsI.o B-blad

Returadresse;
0w,
Pb.77 Oppsal
0619 oStO

78a

Fra tegnekonkurransen

Caroline Rosenvinge, 12 dr

Jan Erik Seglem, S dr

Anne Karoline Kveim, 12 dr

3 6 -

(se ogsri side 17)

Marie Bjerke, 10 dr

Marja Butt,4 dr

Cecilie Marie Florin Iversen, 7 1/2 dr


