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Leferen ftar ordet

Er du en rnorge&gtr
9{or du oert oppe nud fiighnp fpr sofzn stdr opp, og funu,t deg et fredfuttt ste[

oed @stensjlrtaittct? t{ar 
-du 

sett sotfi.Ofla. soqntttu tgstig onfuitg i sioet pd- na*Ok
dcn pmfrtfuIfiz nppdykfure" pA jokt etter sndfsk og fyttet ti[ rprsonteret$

ftstsh,rekfun"fu song fra sio- og n[gprskggen?

En prafrtfulI so[oppgottg som med ett tar pwun fra dzg,.f,fr.r dcg il d
gfemme-al,te i{okfur og 6w iom orritger Uaflntt. ft sitte aed aanrct nir softn
itd, opp , ,orr ri dtt-* *t*ro oB tllte tilfiigtzrcgir dcg enfptcke a,rt drtere

fangtinruioithwka.

Et sfurpt kikQkgK tyder fro en sirtfi4nt, mzns en strotrtrsnipe ftyr forbi og en
siospunt-oiser seg hkg aid. trtrig noterer duncd diw obseruasjoner taptu*e[$ en
Snufranz {ontrcr fen ffieter uffiio. Sti[[c, stil{e sitter {u og infutar den oafue fugtzn
itrct [futuoahtu fmetar sinc fratsbrekkndz manlttrer pdjakl etter insefuer ouer
frofui pd fug. Spetmkgen er tiI d to og f4tz pfrilet tund sit*r og [eserfprste

utga.oe ao Sott{/n(e", med[emshfadfor @W.
'14 fidper spenningen og g[eden er fik sto ndr oi nl pruenterer 'SOA{@NA' 

ryr.l for
tcg. foreningens egei uaab' tilgfedefn oss alh, 6d[e passiae og o(,7iae mzdfzmmer,

fiar 6ritt en rearitet' '?ilr'x{,rff 
}Yr:tWt!*d{tmttur 

som nd frar 
" i

flrste utgoae er en 'prloek[ut'. Innfro[det aq.riorer i ott fro drsberening 1989,
forskje(Iige artikbr, aemtoer{iar oed Qstensjflvafltub et spenncnle kryssord ttud

f[otu premier, og splrsntdl ti{ 6arna mtd mmsommc oaerrasfu:tser. Kodnkjonen fiar
ffiot1gi Onsker/{duir om fioa Sktet 6/r inruhot[z Bam og unglom oilfd sint egnc

sitrer, mi$4fussnd, 5 oe[ oonut, afrr egen ufukttKsine Eetgfatre oannrti[d', oszt.
gvtutigfuuttc er ftulrlge, og ai oiI i fen at{edniry opdordn d"g oB dinfanitie tit Q
sfuiai inn ti[ oss og forutte ftoo dere slltzs oft "SOlt{/NA'. Send oss gierne stoff

og idler etc. tiI nzste fliufltflu' sd sfur[ oi prpoe frfd. med a[t azt interesse.
't/i aiI at dt som fror splrnnfi[ aflgdenle fghr, p{anter, oannzt, gdrdefle, etc.

skal sfuioe inn tiI oss. Tt(gsu nummer oiI intufrofle "[u spgr, fagfo[frsoarer-silen'.
Sfuio kottt Sistefrist for stoff tiI Son{0^04' nr. 2 er 75. sepwmber|99|. Me[
femmer som lnsfor & vere nut pd.fneningens a{<Jtivitcur kan ruwu det i sinz 6rezt
tilredafujonen, e[hritrge arhei"dsgrupperc {irekte.Arbeilsgrupperc erfrit*tdcn[e

organtr under styret, som frar sine e7tu tfl{ter og a(1;irtiuur, og somoi{ 6[i
pruentert pd. met[zmsn4tew. Se akirliwup{awnfor fr4sun 1990

(s ifu zl ) fn me d[cns m0 ter/kultum*lioiteter.

........pd. vei fijenfn ditt fredfuttu sut oet @stercjqvannct futtes du
mei mange nnfutr itrct ftun[revis u 6ihr stlyerforbi pd. @sunsjlveien, og aefr,fo:r

{"g opp fro enw.turopp{caeke iu fi.dper odre 6mn og frorunendegewrasjatur Lofd
m {tt i. 9{aordon skal ai k{are d. redtt tznnz pe{en tu nd. fiar oppbad en [iten, men
wrstottefig def ao? Jo, sammen sfu[ oi defi oertizru og gotetw, samt 6ggge opp en

heoisst fio{dnitrg for ornidet, somi seg se[v er dcn huteformfor aem.
Et trgt dstercjlonrdde ifrentitren er ikk 6ore aafungig aa

stadige virfumi"d{er aed aem, men ogs6. mcnnufurc
rupefufu natur, [yr og omgizteker.

let lrcfur dct ma,ngegode, ippbaekurifu twer runlt oonnzt!

fti[senfra
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Sjokkrapport om Ostensiovan net
Ostcnsj4vannct er Norges nest mestforurensede innsi4. Det viser en undersOkelse

so m N orsk I nstitutt for V annforskning (N N A) har gie nnomfgrt for S tate n s

Forurensningstilsyn av i55 av Norges totalt 4.0M innsi0er. Hellesitvann i
Aursko g I H Oland toPP e r liste n-

Hellesjovann fAr det meste av forurensningen fra
landbruksornrldene omkring, mens Ostensj6-
vannet er sterkt forurenset av kloakkvann fra

bebyggelsen i narheten. Begge innsjoene viser
meget sterk oppblomstring av alger p.g.a. store
tilf6rsler av fosfor. Forholdene for vegetasjonen

' i disse to innsjoene er blittklart forverret de siste
par tifuene, heter det i en pressemelding fra
NIVA. r

Os tensj Ovann, som ogs I er foreslfltt vernet, har et
svert h6yt innhold av planteneringsstoffer -

fosfor og nitrogen - p.g.a. tilfprsler av urenset
kloakkvann. Tilfgrslene tilsvarer en daglig be-
lastning fra omlag 800 personer. Vannet viser
ingen tegn til bedring selv om tilfgrslene av
kloakkvann er halvert siden tidlig pi 8O-tallet.
Til tross for"kunstig lndedrett"i form avfortyn-
ningsvann fra drikkevannsnettet, er fosfor-
konsentrasjonen fremdeles 20 ganger hgyere
enn den var i MjOsa p[ sitt verste p[ midten av
70-tallet.

Fos for i vannet f6rer til store oppblomstringer av
trldformede: bllgrgnnalger som farger vannet
gr6nt og hindrer lyset i I trenge ned til bunnen.
Bunnvannet i Ostensjovannet erperioder av 6ret
oksygenfritt p.g.a. tilfgrslene av kloakkvann og
rfitnende planterester. Dette f6rer til at fosfor i
bunn slammet lekker ut i vannet i gj en og bidrar til
ytterligere algevekst.

Forholdene forvegetasjonen i vannet blir stadig
dirligere. Tidligere har undervannsplanter og
flytebladsplanter (npkkerose) forsvunnet. Nl
skranter ogsfl siwegetasjonen. Selv om @sten-
sjovannet fortsatt har et rikt fulgeliv, er det tidvis
obr"*".t dgd fugl i vannet p.g.a. den dlrlige
vannkvaliteten. Ytterligere reduksjon av vann-
vegetasjonen og fortsatt oksygenfritt bunnvann
kan f6re til at fuglelivet stlr i fare.

Undersgkelser tyder pl at Ostensj Ovannet egent-
lig bare tlleren tidel av dagens fosforbelastning
for I vare i pkologisk ba]anse, konkluderer
MVA.

Ostensj6vannet, et eutroft vann
Tilsig av naringsstoffer fra jordbruket har gjort

Ostensjovannet til et eutroft (naringsrikt) vann.
Det spesielle med vannet i dag er at det er meget
lite av jordbmket som forurenser vannet' De
naturlige buffersoner rundt vannet forhindrer
det. MVA forteller at gjennomsnitts awenning
fra jordbruksarealer er 150 kg fosfor pr. Ar pr.
km2. Anvendt p[ jordbruksarealet rundt vannet
gir dette 37,5 kg fosfor i lret. Den totale tilfgrsel
av fosforerca. 1.000kgpr.fu, d.v.s. atjordbru-
ket stir for omlag 4 Vo av tilf/rselen. Med andre
ord sprger urenset kloakk (som p[ grunn av lek-
kasjer tilf6res gjennom overvannsledningene)
for 96 Vo av forurensningen. Jordbruket spiller
derfor ingen rolle pr. idag for vannkvaliteten.
Abildsg Gtud bidrar med ca. 15 kg (1,5Vo) og

Ostensjo G[rd med ca.22kg (2,5Vo).

Valgte man derimot stoppe I dyrke jorda, ville

vitmarksvegetasjonen p[ lang sikt forandre ka-

rakter, og de spesielle vltrnarksplantene bli borte.
Dette ville igjen ha stor negativ innvirkning p[

fuglelivet.

Eutrofierin g/Okokatastrofe
Den stadig @kende eutrofreringen i vannet forAr-
sakes ikke av jordbruket, men av forurensning

4
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Ostensjovannets Venner tar initiativet

Stiftelse skal redde
gardene rundt vannet

Alle venner av Qstensjqvannet blir nfr oppfordret til & kigpe andelsbrev i
en stiftelse som skal st&for restaurering og vedlikehold av g&rdsbygningene

p& g&rdcne rundt Ostensjtvannet. Bak initiativet st&r Ostensjtvannets Venner,
sotn ser kulturhistorisk innsats som en viktig del av vernekampen for vannet.

Stiftelsen fir navnet Minna Wetlesens Kultur-
fond, etter foregangskvinnen som startet Euro-
pas fgrste husholdningsskole p[ Abildsg Gerd i
1865. Arbeidet er i startgropen, men det er klart
at stiftelsens intgrimstyre vil sette restaurering
av bygningene p[ Abilds6 Gfud 6verst p[ listen.

Ambisjonene er ikke sm[. Man regnermed at det
vil koste tre-fire millioner kroner i sette i stand
husene pi Abildsg GArd. Minna Wetlesens Kul-
turfond vil utover sommeren og h6sten gl bredt
ut til Ostensjgbyens innbyggere, politikere,
nreringsliv, foreninger og organisasjoner med
appell om t kjOpe ett eller flere andelsbrev 6 100
kroner.

Ostensjovannets Venner har sokt Bydelsutvalg
I 3 (Opp sal- Ostensj 6) om startkapital til arbeidet
med stiftelsen, som vil bli et tungt l6ft for en
frivillig organisasjon av OVVs type. En brosjyre
til rnassespredning i bydelene er underveis, der
praktiske sporsmel blir besvart.

Interimstyret i stiftelson vil etter det Sothgna
forstlr bli satt sarnmen av representanter fra
Ostensjovannets Venner, Oslo By's Vel, Fortids-

minneforeningen, Norske 4H og Verdens Natur-
fond. Tidli gere ekspedi sj ons sj ef i Ju s ti sdeparte -

mentet, Herman Berger, er ogsfi et aktuelt navn
til interimstyret.

Skjotselsplanen for Ostensjovannet fra 1979 tar
ikke bare sikte pA I bevare det biologiske mang-
foldet, men inkluderer o gs I en lan g rekke kultur-
historiske fornminner. Til sammen-l7 bygnin-
ger p[ g8rdene rundt vannet - Abildsg, Ostensj0
og Bakkehavn - h6rer til kulturskdtten. Her har
vrert drevet jordbruk i 1.500 [r, men forfallet
truer ni glrdsanlegg og hovedbygg av h6y anti-
kvarisk verdi pfl Abildsg Glrd.

- De vakre hovedhus og gamle bygninger ligger
der med enorme muligheter. Her kan bydelene
styrke sin identitet og tilhgrighet, og sette i gang
kulturaktiviteter for unge og gamle. Tanker og
visjoner forteller oss at her kan vi ha husdyrhold
og galleri, kaf6 og leirskole, kultur- og miljO-
vernhus, kort sagt, mulighetene er mange. Det vi
manglerer samarbeid og kommunikasjon, heter
det i brosjyren som skal presentere Minna Wet-
lesens Kulturfond.

Undervisningsopplegg for skolene
Det er satt i gang arbeid med et undervis-
ningsopplegg med lysbilder, kommentarer og
arbeidsoppgaver som skal gj/re det lettere for
skolene I benytte det enestlende klasserommet
Ostensjovannot er. !

For Ikunne tadel idet enorme mangfoldet uten
i mAtte vite for mye pl forhlnd, har manslagt
opp til en soneinndeling av omrldet.

Et arbeidshefte forteller om planter, f'ugler osv.
Temaene henviser til et nummer p[ lysbildene,
og nummerene leder oss videre til arbeidsopp-

gaver for alle klasserinn. I tillegg til tips og gode
r[d, vil de publikasjoner som allerede er utgitt
om @stensjovannet gi et solid grunnlag i et slikt
undervisningsopplegg.

OVV presenterte tanker omkrin g undervi s nin g s-
opplegget for representanter fra skolene rundt

. vannet i et m/te pe Qstensjl skole den 20. januar
i [r. Dette ble meget godt mottatt.

Det ferdige resultat vil f6rst bli konsultert fag-
folk og lrcrere fgrdet bl.irvistframforskolene en
gang til hgsten.



Sotffuls porringsfans
I artikkelserien "MIT"T 0STENSJqVANN" skriver denne gang amatflrentomolog

Morten Falck, som iflere &r har samlet insekter ved @stensi|vannet-

Har du noen gang pr/vd [ flytte et akvarium fullt
av vann? Seinhostes 1963 skulle vi flytte akvari-
et pl biologirommet p[ Teisen skole. Det var
tungt, fulltav vannog smldyr, ogvimltte hvile.
Vi satte akvariet p[ radiatoren - som presset inn
bunnglasset i ramma! Vannet begynte I sildre,
dyra mltte reddes over i andre kar, og en dobbel
fransktime gikk flgyten.

Akvariets innhold var samlet i Ostensjovannet
gjennom lange dagen Vi 1[ p[ magen pi brygga
som den gangen l[ ved sllttenga nedenfor Mang-
lerud skole. Medhlvog vaskevannsfat samletvi
6yenstikkerlawer,vdrfluelawer, vannkalver, buk-
sv0(nmere, ryggsv0mmere, virvlere, vannedder-
kopper, d6gnfluelarver og mygglarver, smfrkreps,
mark, sniler, muslinger, igler og alt annet som
r6rte seg. Sammen med planter fra bredden -

sarlig vasspest, som det var mye av i Ostensjo-
vannet den gangen, hadde de et bra liv i det store
skoleakvariet.

Det var ikke noe I si p[ vire liv heller, vi hadde
det utmerket der vi l[ ved vannet og studerte alt
som kravlet og kr6p over og under vannflata,

mens sola skinte og starflokkene bruste gjenn-
om sivet.

Ostensj0vannet er berOmt for sitt rike dyreliv.
De fleste tenker p[ fugl. Det gjorde jeg ogsi, da
jeg f6rst p[ sekstitallet streifet rundt vannet med
kikkerten klar, og ble kjent med soth4na, som jeg

f6r bare hadde sett i bokene.

Men vannet og omridene rundt er mye mer onn
fugl. Mange av fuglene lever jo av insekter og
smikryp, og ikke noe vann i verden har en s[ tett
fauna av bunndyr som @stensjovannet. For den
som er interessert i insekter, gir omrldene her
nesten ubegrensete muligheter til I oppleve og
lrere noe nytt.

Det er mange insekter, og det er n6dvendig I
spesialisere seg. Jeg valgte fluene, fordi de er en
stor gruppe som veldig f[ jobber med og f6lge-
lig er dlrlig utforsket. Det gir store muligheter
for I finne noe nytt, og et stort behov for under-
sOkelser.

Og ved @stensjovann har jeg funnet sjeldne dyr
som ikke er funnet andre steder i landet. Den

Amatlre ntomolo g ( ins ekts s amler ) M orte n F alck



lilb, nrtallgrgnne blomsterfl ua Onhorcvra eryth'
rogotut er en sensasjon, fordi den er mer tallrik
ved Ostensj0vannet enn noe annet sted i verden.
Mange andre sjeldenheter er fanget her ogs[.
Men det kan jeg skrive mer om en annen gang.

Fra tidlig vlr til sein host gir vannet og omrldene
rundt en enestAende mulighet til innsamlings-
turer. I det s ummende, surrende insektlivet rundt
vannet en solvarm sommerdag kan du oppleve I
se solfluhannene drive sin innviklete parrings-
dans, manowere suverent i lufta og glitre som
gull i solskinnet, mens hunnen spent venter i
sm6rblomstene, kroer seg, og til sist st6r pl
henda i pur opphisselse! Det er en opplevelse I
se, og det foreglr rett under 6ynene dine, hvis du
bare ser etter! Eller stud6r den flittige summin-
gen avbier, humler, vgps ogfluerpA seljeraklene
en tidlig v6rdag, eller livet en varm h6stdag, nlr
rottehalefluene regjerer i de blomstene som ennl
har noe nering I tilby, og store gyenstikkere
patruljerer i ufoistlelige mgnstre over vannflata.

Nye iakttagelser, det I lere noe om hvordan
insektene oppf6rer seg i naturen, og I se samspil-
let mellom de fonkjellige artene, er en rik opp-
levelse. N[r jeg ster en varm dag i krattet og
opplever insektlivet, forlater hverdagens stress
og mas meg og hele sinnet flpner seg for nye
opplevelser, for I ta imot nye kunnskaper.

Det gir en intens lykkefglelse I komme sl tett inn
pl livet, I oppdage noe nytt, skjonne mer av
verden. Derfor gir @stensj6vannet meg s[ store
opplevelser, blde om sommeren, nlr jeg stlr
midt i de summende insektsvennene i den tette,
frodige vegetasjonen, og om vinteren, nlr jeg
siner bgyd over mikroskopet og strever med I
identifisere dyr som kan vere mindre enn et
knappenAlshode. Det er rike kunnskaper I hente
i dette omrfldet, kunnskaper vi ikke har rld til I
gi avkall pA.

fine

,.,,htr..la.fidet:,,,,

lll

Morten Falck'



Urnelund pn Abildss?
Kirkevergen Onsker gravlund p& Abitdsq g&rd. Politisk sett er det kun mulig for

kirkevergen & opptt& gravlund p& vestsiden av g&rdstunet'

Ostensj Ovannets Venner var innkalt til mgte hos
kirkevergen 1 0. mai. Der var ogs I representanter
fra Oslomenighetenes Fellesrld (O.F.) tilstede.
P[ tross av en formell innkalling, gnsket ikke
Oslomenighetenes Fellesrid 6, f4reprotokoll for
m@tet. OWs representanter ville ha referat,
men dette ble awist av O.F.'s representanter.

Det kom klart frem at kirkevergen og O.F. ikke
tok Miljpetatens konsekvensutredning alvorlig.
OW ble bedt om I lage en oversikt der bl.a. arter
som har forlatt omrldet ble plpekt. En fyldig
rapport ble overlevert O.F.'s formann sondag 1 3.
mai der vi plviste bl.a. at parkifisering har medf6tt
at flere fuglearter har forlatt omr[det. En urne-
lund er og blir et parkomrflde.

Mandag 21. mai ble urnelundsaken tatt opp pl
nytt for et samlet fellesrld. Etter det @YY etfa-
rer ble hverken Miljgetatens konsekvensutred-

ning eller 6Ws rapport fremlagt for medlem-

mene i fellesrldet. B6ler menighetsrld har p[-

vist flere alternative urnelundsplasser. P[ tross

av dette vedtok Fellesrldet I gl inn for urnelund

p[ vestsiden av Abilds1 gtxd. Hele 20 Vo av for'

samlingen stemte imidlertid imot kirkevergens

forslag om anleggelse av urnelund. Tatti betrak-

ning den mangelfulle informasjonen, ei dene

langt i fra et enstemmig vedtak som ble fattet i

Fellesrfldet.

Dette var det siste stedet vi hadde ventet en

uredelig saksfremstilling! Blde @W og Old-

sakssamlingen har oppfordret kirkevergen til I

trekke forslaget om urnelund tilbake.

Alternativer til gravlund er vist, kan kirkever-
gen og O.F. vise oss en alternativ plasdering av

@stensjovannet?!?
Finn A. Gulbrandsen
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"Slailonn pa gammeldags vis
OstforTallberg&senEggeren gamtnelsl&tteng.Dens gamle seregne karaktertrekkvar
iferdmed fr, gro igjen. Osp og bjgrkhadde grodd seg til og amdannet engatil en ny skog.

Under mottoet "La enga leve" samlet OVV seg
til dugnad i oktober/november 1989. Med 6ks og
sag sto vi p[ flere l4rdager og sgndager. All ung
osp/bjork ble fjernet. Bjgrk som hadde begynt i
henge med grenene, og selje/vier ble stiende
igjen slik at viktige biotoper for fuglene ble
bevart.

Resultatet ble over all forventning, og enga vil
n& bli slltt vlr og h6st slik at den kan f[ tilbake
sitt gamle serpreg.

Enga ble sl6tt med ljfl den 20. mai. 18 mennesker
var med p[ aksjonen i solskinnet, og over halve
enga ble tatt. Gress og grener ble raket sarnmen
og blret frem til veien slik at Park og Idrettsve-
senet kunne hente dette dagen etter. De gode
hjelperne ble ikke helt ferdige, og skal ta resten
av enga etterhvert som de har anledning.

Sothgna skal opplyse s[ langt som mulig om
planlagte aksjoner, men de som kan'tenke seg I

r : ,

vare med ntr det er noe som skal gjgres pfl
sllttenga kan gjerne ta direkte kontakt med
"Slflttenggruppa" (navn og telefonnummer til
kontaktpersoner stAr p[ innsiden av omslaget).

Vironn pa Ostensio
Hva med Abildss?

Det er v&r, og trekkfuglene komrner som vanlig innover v&rt langstrakte land i store
flokker. viktige trekkfuglknutepunterfdr bes^k av sjeldne arter og estensjgvannet
er sfrledes intet unntak. Med v&ren kommer ogs& traktoren og v&ronna pd Qstensjl

ghrd. Dyrka mark som har vert holdt i hevd i ca. 1.500 dr er et enestfrende innslag i
dag e n s drab antby milj /.

Oslokommunevarenganglandetstredjest0rste bruk) ved i holde jordene i hevd. Jordlovens
landbrukskommune. I dag kan ikke Oslo skryte paragraf 54 lyder: "All dyrka jord skal holdes i
avdet, mendeterfortsattjordbrukher. 6stensj6 hevd."
og AbildsO er de eneste glrdene innenfor Oslos I r -.- ,- , ,
byggesone der man ikkehar bygget n"r*oo rii AlT"Tone 

rundt vannet er meget viktige le-

husveggene og rase$ gjenvrerende arcr_ii.- 
- 

yeomfdSr for fugl, og er de siste friomradene
. hvor fuglene f6ler seg helt trygge.

Etter at Selvaagbygg A/S ytret @nske orn.[ Etter initiativ fra AVV i Ar som i rjor fikk vi
regulere vestsiden av Abilds0 glrd til boligbyg- sgrger for at jorda ble dyrket p[ Abildsg. Jord-
ging har det vrert spennende i se om de ville bruker Arnt Myrvoll fra Maridalen inngikk for-
folge opp gjeldende regulering (ordbruMand- pakteravtale med Selvaagbygg A/s.

Kirsti Hellerudfra sldtteng-gruppa ifint driv



Abildss Gird
Europas fsrste husmorskole

Det startet 77. mars 1865. Da haditc 7 av 56 sqkere f&fi opptak til "Husholdnings-
skole for unge piger" p& Abildsq g&rd. Id6- og initiativtaker var Minna, gift med

FredrikWetlesen p& Abels1 Gaard Tittaket startet i svert trange tider, men takket

vere MinnaWetlesens eminente personlige egenskaper sorn giorde henne sveft

skikketfor oppgaven, ble skolen en realitet. Leretiden var 2 &r.

'!E

e t
\ " #

Hyggelig innslag fqr hekketiden tar til

Her i Norge er Minna Wetlesen nesten glemt og
utrolig nok ikke engang nevnt i historieb/kene.
Men i museet Le Grand Palais i Paris henger et
poffiett av henne saurmen med portretter av
andre kvinner som har gjort en banebrytende
innsats i verdensmilestokk.

Dette var bakgrunnen for at Ostensj/vannets
Venner (OVVI holdt en markering ved Smed-
bergbekken nedenfor Abildsg gf,rd sgndag 18.
mars. P[ denne mlten kunne gYV gjore brukere
av omrldetrundt Ostensjovannet kjent med noe
av historien som knytter seg til denne glrden -

som det siste lret ofte har vart i fokus p[ grunru
av Selvaagbyggs /nske om"6 bygge p[ glrdens
vestlige og nordlige jorder.

Under iurangementet ble det delt ut plastposer
og -hansker slik at folk kunne plukke s/ppel pl
sin tur rundt vannet. Folk viste stor velvillighet
og bidro dermed til bevisstgjgringen av holdnin-
ger ved ferdsel rundt vannet.

Markeringen var meget vellykket. Minst 300
personer tok imot vlr lgpeseddel med n&rrnere
informasjon om husmorskolen som startet p[
Abildsg Gird for 125 ar siden. Hjemmebakte
kaker og nytraktet kaffe ble servert glatis av

OW for I markere dagen og for I hedre denne
ukuelige kvinnen. I 1 882 ble hun for /vrig hedret
med Norges Vels store sglvmedalje for sitt frem-
tidsrettede arbeid.

Grete Zahl



DU TRENGER IKKE
I,A TIt HOTTYWOOD FORo

A IAGE GOIIE FITMER
"Det nye Canovision E50 er et enkelt

kamera til en fornuftig pris som hele
familien kan bruke. Du barevelgermoti-
vet trykker pi knappen og resten gir av
seg selv."

CHRISTOPHER REEVE

Canovision E50 gir deg mye for peng-
ene.

Det er utstyrt med fleksigrep som
gjor det like enkelt & filme fra hoye som
lave vinkler. Dermed er 17. mai-toget og

ffit:;H

smirollingenes lek
pi gresset like enkelt
i feste til filmrullene.

Canovision E50

i. er ogsi utstyrt
med sports-
ssker slik at du

slipper i klistre oyet
inntil sskeren for i fi et
klart og stort sskerbilde.
Den tridlsse fjernkon-

trolfen $ar at hele familien - ogsA
"kameramannen" - kan vare med pA
opptaket.

Og et 8X zoom-objektiv og en hoy-
opploselig billedbrikke gir sylskarpe bil-
der under alle forhold.

lkke bare i Hollywood!

Canoil
CanovisionB

Evig eies kun det teipte



Sivspurvhunn pfl matsok

Sivspurven hel*er i omrAder med tefi takr6rskog, busker og myrlendt
t€rreng. Den trives ved naringsrike vann som Ostensjovannet. Sivspurvhunnen
(bildeQ er ute pA mats6k etter insekter og edderkoppdyr mens hannen sitter pA
sin yndlingsplass i narheten av reiret og synger. Sangen er en langsom, relativl
monoton strofe, med store individuelle variasjoner. Den har ofte en litt aksele-
rerende og vibrerende avslutning: tsi, tsi, tsria-tsitsisirr. Reiret ligger lavt, like
over bakken. $ivspurven legger i maVjuni re til fem egg. Ilannen og hunnen

ruger i 12 til 14 dager og ungene forlater reiret etter l0 til 13 dager, like
f6r de blir flyvedyktige. Sivspurven er overveiende en trekkfugl og

flyr i september/oktober til vinterkvarlalene i s6rvest-Europa.
Enkelte individer overvinEer i S6r-Sverige og Danmark.

I mars/april er den tilbake pA hekkeplassene.



Skstselsplang ruppa for
Ostensjovannet

Oslo kommune - Park- og ldrettsvesenet laget i 1979 en forvaltningsplan for
Qstensjgvannet (skjgtselsplanen). Denne planen var ment som en erstatning for na-
turvernloven. Enforutsetning for Universitetets godkjennelse av skj6tselsplanen var
at grensene for vern skulle beholdes i ettertid.en. Oslo kommune var av den oppfat-
ning at kommunale verneplaner var bedre enn statlige! Skjgtselsplanens mfrlsetting
lyder: "Qstensjgvannet har med sitt store biologiske manglfold et stort rekreasjons-
potensial som tiltrekker brukere fra s&vel hele Oslo by som brukere fra andre kom-
muner. Med utgangspunkt i at det er plante-rfugle- og dyrelivet som er omr&dets

hovedattraksjon, m& enhver opparbeidelse somforetas av Oslo kommune eller
andre underordne seg m&lsettingen om ikke & redusere dette mangfoldet.

Dette gjelder ogs& p_uhlikuusbruk av omrddene."
I

Man s[ det som viktig at omrldet ble holdt under
oppsyn av en vaktmann. I forbindelse med skj6t-
selsplanen skulle man opprette en "skjOtsels-
plangruppe" med representanter fra Park- og
Idrettsvesenet, Vannverket, Milj6etaten, Uni-
versitetet i Oslo, Zoologisk og Botanisk Muse-
um og Ostlandske Naturvernforening. Denne
gruppen skulle vare det organ som til enhver tid
skulle konsulteres hvis skjevheter, inngrep o.l.
inntraff.

Slik hardet dessverre aldri vart. Ingen oppsyns-
mann. Ingen skj6tselsplangruppe p[ 11 [r. Dette
h ar opp gj ennom flrene fgrt til dlrli g informasj on
og kommunikasjon vedrflrende Ostensj/vannet.

Ostensjgvannets Venner har i lang tid plpekt
dette og jobbet for A fi samlet troppene slik at
skjotselsplangruppen en gang for alle skulle
opprettes.

1. januar 1990 ble gruppen dannet pfl konsti-
tuerende m0te hos Naturvernforbundet i Oslo &
Akershus, og Ostensj0vannets Venfler ble ogs&
en del av den. Det holdes ett m@te j mflneden, og
mange viktige saker dr6ftes for fl3ikre Ostensjp-
vannet en trygg fremtid.

Skjotselsplangruppen vil vare et meget viktig
bindeledd i forvaltningen av omrldet inntil vern
av hele skj6tselsplanarealet er en realitet.

Gruppens videre arbeid blir I s6rge for at pla-
nens mllseaing og intensjoner blir holdt i hevd.
A stanse forfall og erosjon i dette meget hardt
pressede omrfldet er ingen lett oppgave uten
publikums hjelp og forstflelse.

Ved A ta hensyn til den ressurs og de verdier dette
omrfldet rcpresenterer, vil vi klare I redde "den
uerstattelige a.rven" til glede for vAre barn og
kommende generasj oner.

:#\\!:
HAndbsker om fugler, dyr og miljo
fAr du hos oss.

VIUL BOK PAPIR, Manglerud Sentrum
Boks 74, 0612 Oslo 6
Tlf.: (02) 26 ai, 35

Th kontakt i tide
I lr som i fjor st/tter Solvang promotion opp
under OVVs arbeid og gir foreningen i gave
2.000 stk. syvende sans for 1991.I almanak-
ken annonserer en rekke firmaer og butikker i
nrrmilj6et rundt vannet.

Vi hlperatflestmulig av vlre medlemmervil
vere medpl I selge OVVs almanakk for 199 1
fgr jul,og at de tar kontakt med oss i tide pr.
brev eller telefon. Mer informasjon blir gin p[
vlre medlemsmOter til hosten. Vel mdtt!

6vv



Vernekampen
ennA ikke vunnet

Hva er dct som gb og g&r og aldri kommer til punWum? Det er kampenfor varig
vern av Qstensjqvannet med omgivelser, Fortsatt er boligbygging vest p& Abildst
gdrd en reell trussel. Qstensjqvannets Venner tnener vernekampen kan vinnes,

men advarer rnot illusioner om at vannet allerede er reddet.

Qrysker politikerne at barra slul tro at gdrder er gamle hus med nye hus rundt?

Ostensj6vannet har i en trekke vart kasteball i
en str/m av hel- og halvferdige verneplanfor-
slag, byggeprosjekter og mer eller mindrc gien-
nomtenkte bruksplaner. De farreste har full
oversikt over hvor den kompliserte saken befin-
ner seg i systemet, og mye forvirring er spredd
bnde i mediene og av utbyggingsinteressene.

Soth6na presenterer her en situasjonsrapport om
bygge- og vernesakene pr. I. juni 1990, uten I gl
inn i alle etatenes inganger og sakskompleksets
detaljer. Vil du vare med, sA heng pfl.

Striden om Selvaagbyggs planer om fi bygg€
boliger ph70 dekar vest pfr AbildsO glrd er
ikke avgiort. :

Oslo bystyre vedtok i juni 1989 [ g[ inn for vern
av vannetog omrldet rundt i samsvar med skjot-
selsplanen fra 1979, med unntak for jordene
nord,/vest for Abilds0 gerd. Mindretallet ville

t4

verne ogsfl dette omrtdet, men H6yre og Frem-
slaittspartiet brukte sitt flertall til I unnta omr[-
det.

Bystyret lpnet dermed for bygging p[ jordene,
men har ikke behandlet eller godkjent noen
bygges6knad. Merk forskjellen!

Bygningsrfldet behandlet saken fgrste gang 8.
mai. Dette var en rent forel6pig behandling, og
sporsmAletomregulering av Abildsfl gird skal ut
p[ en omfattende h6ringsrunde. SV og AP gikk
mot blde boligbygging og urnelund, og krever at
gjeldende regulering skal opprettholdes. Dette er
etter pfltrykk fra Ostensjovannets Venner med
som'et eget alternativ i hgringsrunden.

Byplankontoret har sendt saken til kommunead-
vokaten for uttalelse, i tilfelle erstatningssak
dersom Selvaagbygg ikke flr bygge.



Selvaagbyggs juridiske rettigheter til omri-
dene pA AbildsO gfrrd er ikke avklart.

Det er misvisende I snakke om "Selvaagbyggs
kjop av Abildsg g[rd".Det Selvaagbygg A/S har
kj Opt, er pantobligasjoner. Fylkeslandbrukskon-
toret bestrider eiendomsretten, og viser til at
Selvaagbygg A/S manglerkonsesjon. Oslo By's
Vel skriveri sin flrsberetning (1989) at"Selvaag-
bygg A/S har kj gpt utbyggingsrettighetene". Tid-
ligere eiere av AbildsO glrd inngikk i 1954 en
avtale medkommunen som garett til utbygging
p[ deler av eiendommen. Kommunen har vunnet
en runde i retten for I fi opphevet denne avtalen.
Behandling i lagmannsretten er stilt i bero til
Selvaags byggeplaner er n&nnere avklart. Eks-
perter mener if4lge Soth6nas kilder at kommu-
nen stlr sterkt juridisk foran en eventuell ny
rettsrunde om eiers rett til utbygging.

Detvil fortsatt tato-tre frr ifi Ostensjovannet
og hete skjotselsplanomridet rundt vernet i
form av statlige vedtak.

Statlig vern er det eneste silre og varige, og dette
er hovedkravet fra Ostensjovannets Venner og
utallige fagfolk og eksperter. Denne saken ligger
for 6yeblikket hos Fylkesmannen i Oslo og
Akershus; og der ligger den godt.

Milj Ovemdepartementet kan etter anbefaling fra
Direktoratet for Naturforvaltning skj rcre gjenn-
om den kommunale byggeknuten og verne hele
skjotselsplanomrfldet. Disse etatene venter n[ pl
Fylkesmannens innstilling, men kan i tilfelle
akutt fare for inngrep g[ inn med midlertidig'
pilegg om vern. Det er likevel grunn til I tro at "
bystyre n[ vil utsette sluttbehandlingen av Sel-
vaagbyggs bygges6knad til Fylkesmannens inn-
stilling til verneplan foreligger.

Ostensjovannet er ifOlge Fylkesmannen ver'
neverdig i nasjonal sammenheng.

Fylkesmannen har selv lagt fram vektige argu-
menter for fullt vern av blde vannet og skj otsels-
planomrfldet rundt. I utkast til verneplan for
vltmarker i Oslo og Akershus (1987) heter det:
"Etter de kriterier som benyttes vurderes
Ostensj6vannet I ha verneverdi i nasjonal sam-
menheng". Bare Nordre OyercnfAr oppgiu hpyere
verneverdi (internasjonal verdi) og dette omrl' '

det er n[ vernet.

Trass i en gjennomf6rt argumentasjon for verne-
interessene rundt Ostensjovannet, har blde fyl-
kesmannen og Oslo Helserld foreslfltt landskaps-
vernomrlde rundt vannet som ikke inkluderer
jordene vest p[ Rbilds6 gtud.

Miljoetaten i Oslo kommune kommer med
sterke og entydige advarsler mot regulering
tit boliger eller gravlund pfl Abildsg gird.

"Dersom Oslo kommune gnsker I opprettholde
Ostensjovannet og dets omgivelser som det at-
traktive omrldet det er i dag for dyre- og plante-
liv, er det n6dvendig at gjeldende regulering
opprettholdes." Dette skriver Miljoetaten i Oslo
til Oslo B yplankontor (oktober 1 9 8 9 ). Glrden er
n[ regulert til landbruksomrlde. Fylkesmannen
har ifglge Miljgetaten signalisert til blde
Selvaagbygg A/S og kommunen at utbygging
p[ Abildsp gArd ikke er forenlig med verne-
interessene.

"B lde naturfaglige og kulturlandskapsmes sige
vurderinger tilsier at endring av /agens areal-
bruk til boliger klart ml avvises," konkluderer
Miljoetaten.

Manglerud Blomster
MANGLERUD SENTER
Postboks 12 - Manglerud
OSLO 6

Abildss Gard
Omreguleringssaken vedAbildso Glrd er lagt ut
til offentlig ettersyn. Ostensjovannets Venner
oppfordrer alle til i protestere mot omregulering
av omrfidet.

Bare gjeldende regulering av Abilds/ Gfird er
forenelig med de verdier som finnes i omr&det.
Protest sendes ByplankontoreVOslo kommune,
Trondheimsveien 5,0560 Oslo 5, v/G. Stenvik.



Ung rnilioklubb sliss for vannet
De er ikke sd store, og de er ikke sA mange - rnen fu gig, mer for milj{vern

og Qstensjfvannet enn rnange voksne pratntakere. Vi mfiter NMS
(Natur, Miljg, Steiner) pdOppsal

Klubben bestlr av Mats Larsen og Jakob J.
Johansen (ikke I forveksle med kommunalmi-
nisteren) i 3. og 4. klasse p[ @stensj/ skole og
Tuva Gulbrandsen i 4. klasse pi Oppsal skole.
De kunne kanskje bli flere, men er forn/yd som
det er.

-Det blir bare krangel i store klubber. De som er
med begynner I melde hverandre ut, det er ikke
lov i NMS, sier de tre.

Klubbmedlemmene fglger parolen om I tenke
globalt og handle lokalt, og har @stensjgvannet
som sin store hjertesak.

De har blant annet laget en egen lysbildeserie om
og fra vannet, med eget utstyr og med bare litt
hjelp fra voksne. Det er bilder av fuglelivet, fra
Tallberget og milj6et rundt, for Mats, Jacob og
Tuva skjonner bedre enn et tilfeldig bystyre at
vern av Ostensjgvannet m[ gjelde mer enn bare
vannspeilet og strandsonen.

Bildeserien er b-lant annet vist til unger i barne-
hager, og skal trolig vises ved Ostensj6 skole.
Ostensjovannets Venner er ogsfi interessert i i
vise serien pi et medlemsiurangement.

S[ har de"ne ved felles anstengelser tjent kr.5fi),-
som har blitt overrakt OVY.

-Vi har solgt bAter av siv. De koster fra 3 til40
kroner etter st6rrelsen. Vi har tjent penger pA I

rydde ved vannet, sier de, og rgper at velvillige
foreldre har vart l6nningskontor. Pengene er
sartrlet i en egen pung, og de tre passbr i felles-
skap p[ at ingen lar seg friste til I opps6ke leke-
eller godtebutikk med formuen.

De vil for 6wig gjerne ha sagt at de har stanset
produksjonen av sivblter med ristoff fra vann-
kairten - av hensyn til konsekvensene, som det
heter. De vil n6dig g[ i spissen for en virksomhet
der sivomrldene blirrasertfor I skaffe pengertil
Ostensjgvannet, men plpeker at unger kan gj6re
mye for dljpet bare man bruker fantasien og
gidder I sette seg inn i sakene.

Sodhgnavil gjerne h6re om andre grasrotaktivis-
ter somfortjenerspalteplass - blde smlog store!

/ro''

FOTO ATELIER
Langbolgen 5 - Tlf. (02) 28 05 03

I..A,MBERTSETER

De vakreste bfudebilder tar vi
i natur s kj 6nne om giv el s er v e d @ st en sj 6v annet.



Hvorfor garantercr
Kreditkalsen
bohglan til ungdom
fra 18-30 ar?

f r 
"i 

den snilleste banken?
L Vi vil gieme tro det. Men
nir sannheten skal sies, er det
mest fordi vi satser i ungdoms-
markedet. Det er de unge vi skal
leve av i fremtiden.

Derfor har vi for tiden et
unikt tilbud til alle mellom
18 og 30 ir:

Apner du en K-konto,
lonnskonto eller studentkonto
ni, vil du allerede etter 2 ir
kunne ha din egen bolig.

Da kan du ft lin pi hele
boligens kjopesum med opptil
10 irs avdragsfrihet - og
deretter 30 irs nedhtalingstid.
40 ir i ah!

Kom innom snbiest for i
fi vite mer om htingelsene for
virt ungdomslin. Vi fikk flere
tusen ungdomskunder i foq sa
vi vet ikke hvor lenge vi kan
ha et slikt tilbud.

ffiffi
KREIDITI(ASSET
O s l o  A s t

o

o

o

o
Kreditkassen ble i Okonomisk Rappon og ScanFacts profilundersokelse kiret til vinnerbanken



Leder
Nestleder

Styremedlemmer

AnsnnnrrNrNc FoR oSTENSJovANNETS vENNER 1989

Interimstyret har fra 13. juni 1989 bestAtt av:

Erik Damsgaard
Finn A. Gulbrandsen
GreteT-ahl (sekretar)
Anne-Lise Rom
Per Mathisen
@yvndMaland
Inger Johanne Arnesen
Randi Aune

Varamedlemmer

Det har vert holdt 10 styrem/ter og 16 arbeidsgruppempter.

FOREMNGEN:
Foreningen hadde ved Ares utgang 786 hovedmedlemmer. Totalt med familie-/husstandsmedlemmer 1344
medlemmer. @stensjgvannets Venner er en forening i vekst, og det totale medlemsantallet det fdrs@ eret gir oss
meget positive signaler for kommende Ar. For A kunne danne en solid ramme rundt foreningen, hAper vi A kunne
holde pA medlemmene via mOter/aktiviteter, samt verve nye medlemmer i Arene som kommer.

MEDLEMSMOTER: I
Det er holdt 2 medlemsm6ter i perioden:22.6. i Godlia Kino (50 fremm/tte) og 15.11. i B0ler Kirke, menighets-
salen (60 fremm6tte). Under medlemsm6tene ble det informert om verneplansaken, vist lysbilder med foredrag,
servert kaffe og kaker, sunget, musisert og solgt lodder. Medlemmene stilte sporsmAl til styret

MOTEVIRKSOM}IET A:
Foreningen har vart i26 m4ter med politikere fra alle partier, gruppeselcretariatene i Oslo Mdhus og rfrlj6vern-
departementet.

MOTEVIRKSOMHET B:
Foreningen har vert i27 m4ter med etater, organisasjoner, Universitetet i Oslo, Fylkesmannen, Miljdetaten i
Oslo kommune, Park- og Idrettsvesenet" Riskantikvaren og Selvaagbygg A/S.

PRES SEKONFERANSE/PRES SEMELDING
Pressekonferanse ble avholdt pA Nordre @stenSjO gArd 9. mai 1989. Stort fremm0te en vakker vArdag med
representanter fra alle partier og et fullstappet ekspertpanel. 62 invitasjoner ble sendt ut til aviser, radio, TV og
presse. Av disse m6tte kun representanter fra 3 aviser. Det var: Aftenposten, Bydelsavisa Oslo 6 og Nordstrand
Ostre Aker Blad. Arbeidet for vern av Ostensj6vannet har pAgAu i 70 er. Til A vare den f6rste pressekonferanse
pA like mange Ar med et fullstappet politiker-panel under et valgkampAr, fikk vi klare signaler om hvor lite
interesse det er for Ostensjovannet i vAre media. Bortsett fra de nevnte, skuffet pressen oss. En spesiell hilsen til
grunneierne pA @stensj6 gArd; Anne Margrethe Mdkleby og Ditlev Smith, som gjorde det mulig for oss A arrange-
re pressekonferansen nettopp her. Foreningen har levert 7 pressemeldinger til pressen. Flere av disse er sendt i
retur til @stensjovannets Venner.

NRK-TV / NORGE RUNDT
Ostensj6vannet med omliggende omrAder er av nasjonal vemeverdi. VAr deltagelse i TV-programmet Norge
Rundt ga oss fin riksdekning. Hele Norge fikk pA den mAten ta del i den perlen vi alle Onsker A verne til glede for
kommende generasjoner. Tre av bydelenes pensjonister; Finn R. Gulbrandsen, Emil W. Laurendz og Elias
Kjensli stilte opp i programmet. De giorde det mulig for oss A fA presentert Ostensjdvannet med tanker omkring
igAr og i dag. Vi retter en spesiell takk til disse tre. Ernil W. Laurendz dOde dessverre like etter dette opptaket. Vi
vil derfor benytte denne anledningen til A hedre Emil Laurendz' minne.

AKSJONER/STANDS:
Foreningen har hatt 25 underskriftskampanjer og frivillige har hatt d6r il dbr aksjoner.

FOREDRAG/LYSBILDER:
Det er holdt 24 lysbildeforedrag hos Lions Club, sanitetsforeninger, velforeninger, husmorlag, skoler, Rotary,
gruppesekretariatene i Oslo RAdhus, menighetsrAd og ofganisasjoner i Oslo og bydelene rundt vannet. Videre
arbeider foreningen med et multimediashow om Ostensjgvannet og 5 pr6vevisninger har vart holdt.

JORDBRUKPA ABILDSO:
Det ble drevet jordbruk i 1989 pA Abildsg glrd takket v&re et samarbeid mellom bonde IvarPedersen,
Selvaagbygg A/S og OW.

l 8



SLATTENGA: I -
O.t f"r T.ttb"rgAsen [g]er en gammel slAtteng som var i ferd med I gro igjen. Under mottoet "La enga leve"

gikk foreningen tif *rl*. Med god innsats fra hjelpsomme medlemmer og Lions klarte vi i oktober/november A

[ugge ned all ung ops/bj6rk sornhadde grodd seg til pA enga. Resultatet var meget vellykket. Ved fortsatt dugnad

vil slAttenga fA tilbake sin sarpreg.
Trerne som ble hugget gikk tii "operasjon ved" v/Lions Club. Park- og Idrettsvesenet hjalp til med A fjerne kvist

og kvast. En takk til dere alle for flott innsats. Vel mOtt til ny slAtteng-aksjon!

DOKUMENTMAPPE:
-. april 1989 samlet vi alle stotteerklaringer og faglige uttalelser som hadde blitt sendt oss i forbindelse med

foreningens aksjon. Dette ble en "DOKUMAPPE". Forsiden av mappen prydes av akvarellen "Vern om Ostensj6-

vannet - den uerstattelige arven", tegnet av Ole A. Krogness.
Sammen med Oslo helJerAds Fuglerapport og Ostlandske Naturvernforenings smAskrift, ble dokumappen levert til

politikere og organisasjoner etc. i et antall av ca. 100 stk. Dokumappen har va4 en av de viktigste brikker i vAr

opplysningsvirksomhet overfor politikerne m.fl .

AKSJONEN FORTSETTER:
t tjOtvannet av den oppgave Ostensjovannets Venner har tatt pA seg har det vart en mengde aktiviteter og

gipremAl. Foreningen har engasjert seg Vdeitan i/vart invitert til og stAtt for f6lgende: Artikler i aviser, magasiner

og blader. Befaringer rundt vannet med bydelenes befolkning, skoler, pensjonistforeninger og husmorlag. Verne-

piansaten for vAtmarker i Oslo og Akershus fulgte OVV opp med informasjon til partienes bystyregrupper.

Utspill overfor skolend i disriktet er foretatl

Arbeidet med et medlemsblad ble srartet i 1989.

Engasjementet rundt omkring i Ostensj6byen og i Oslo vokser, noe foreningen merker med det stadig Okpnde

antall henvendelser.

Sryret i Ostensjovannets Venner takker alle medlemmer, personer, foreninger, organisasjoner og borettslag som

har gitt sin st6tte til foreningen og gjort vArt arbeid med vern av Ostensj0vannet mulig.

Med miljOvennlig hilsen,

Ostensjovannets Venner

Inntekter

Kontigent 1989
Gaver/st0tte
Stands/arrangement
Renter

SUM inntekter
SUM utgifter

SALDO
Postgirokonto .nr. 2 73 18 26
Skylder akvarell

OVERSKUDD

Utgifter

Telefon
Porto
Postgiroblankener
Drosje
Honorar;akvarell
Skrivemaskin
Vlatpenger
Papir, faglitteratur og rekvisita
Dokumenmapper
M0ter
Film, fremkalling
Div. omkostninger

SUM utgifter

Oppsal,26. mars 1990

Revidert av:
Finn A. Gulbrandsen

(sign.)

kr. 8.447,80
l<r. 2.834,00
kr. 1.082,00
tx. 2.730,00
kr. 2.000,00
Iff. 2.985,00
l<r. 4.014,80
k. 4.223,t0
kr. 5.574,00
l<r. 1.604,00
l<r. 1.988,70
kr. 3.824,50
kr.4t-30?,90

kr.
l<r.
kr. 867,75 ,i

Regnskap for perioden 1988 - 31.12.89

Iff. 27.840,00
kr. 10.160,00
l<r. 4.982,20
kr. 19345

k. 43.t75,65
kr. 41.307,90

t.867,75
1.000,00
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P R O T O K O L L fla Arsm6teforOstensjovannetsVenner, som ble holdt3.april 1990kI..19.00 i Oppsal
Samfunnshus.
Tilstede var ca. 50 medlemmer. M6tet ble Apnet av Erik Damsgaard. Interimstyret foreslo Eirik Wamer som ordstyrer.
Arsm6tet sluttet seg til forslaget. Dagsorden ble godkjent. Til behandling forelA:

1. Arsberetning fra interimstyret
Interimstyrets Arsmelding for 1989 ble lest og foreslAtt tatt til etterreting. VEDTAK: Godkjent.

2. Regnskap
Regnskapet ble lest og foreslAtt godkjent. VEDTAK: Godkjent.

3. Forslag om endring av vedtekter:
InterimstyretforeslAretnyttleddi 3,somdermedblirparagrafens3.leddmedfdlgendetekst:"Viderevildetkunne
tildeles en SOTHONE-pris til medlemmer som styret mener har gjort seg sarlig bemerket."
Vedtektenes $ 4 foreslAs med to tilf6yelser:
1. Forutsatt at ovennevnte forslag vedlas, foreslAs opprettelse av nytt litra h): "dele ut SOTHONE-prisen.".
2. Arsmotet for 1991 fremskytes til fOr 15. februar. Som folge av dette foreslAs Vedtektenes $4, 9. ledd, fdrste

setning endrettil: "Forslag til vedtektsendringerog andre sakersom medlemmene dnskerbehandletpA Arsmdtet,
mA vare styret i hende senest 1. februat."

VEDTAK:Nevnte forslag til endringer ble vedtatt.

4. Fastsettelse av kontirigent for 1991:
Interimstyret foreslAr kontingenten for 1991 hevet til kr 50,-.
VEDTAK: Godkjenr

5. Valg: F@lgende forslag til styrets sammensetning var presentert
i Arsmotes dagsorden:

Som leder-for 1 Ar:
Som nestleder for 2 Ar:
Som styremedlemmerble foreslAtt for 2 Arl. GreteZahl(Sekreter)

Anne-Lise Rom (Kasserer)
Per Mathisen
Oyvnd Meland

Som varamedldrnemr ble foreslAtt for 2 Ar: Inger Johanne Arnesen
Randi Aune
Marianne Qstbye
Kari Ldnstad

Erik Damsgaard
Finn A. Gulbrandsen

Price Waterhouse A/S

Inger Kristensen
Svene Stubberud
Eirik Warner

VEDTAK: Samtlige ble enstemmig valgr

Den formelle delen av Arsmotet ble hevet kl 19.45.
) ( ) ( ) ( z X ) K X ) ( > K X ( ) | ( t (

Etter pause foretok Erik Damsgaard overrekkelse av blomster til Finn R. Gulbrandsen for sin deltakelse i TV-
programmet Norge Rundt.

Videre ble det foretatt utdeling av SOTHONE-pris til Anne Margrethe M@kleby og Ditlev Smith for sin holdning til
bevaring av @stensjovannet med omlaingliggende omrAder.

Finn A. Gulbrandsen holdt lysbildeforedrag vedr6rendehistorikk rundt @stensj@vannet.

Loddtrekning og utdeling av prernier avrundet kvelden.

Oslo,3. april 1990

GreteZahl (sekreler)

Ajourfgrte vedtekter blir trykket i neste nummer av Sothona

Som statsautorisert revisor ble foreslAtt:

Som valgkomite for l99l ble foreslAn:

Motet ble hevet ca. kl 22.00.



Vannrett:

" 7. Stor tugl
10. -isen vEd Manglerudhallen
11. Brak
13. Fuglebam
14. Etter kristus
15. Gjokog
16. Jaktmann
19. Emne
20. Bindeord
22. T r itker fiskerne ned
24. Regelmessig
25. Sint
26. Skimte
29.Forere
30. Forlan
31. Plbud ved vannet
37. -, - ranke
38. Dagens nummer
39. Avgjgrelse
40. Gater
41. Allrid
42.GrL
43. Svi

Loddrett:
l. Vannplante
2. Vemeverdig vann

" 3. -og mlnc
,, 4. Mange - seg ved vannet

5. Stridens "eple"
, 6. Moro

8. Kopp
9. -liste ,
12. Barn
l7.F/.el
18; To like
21. Blod-
23.l'egge -

, 26. Knopp-' 
n. For-
28. Nordfjord-'l

. 29. Ikke gjerne
32. Kvinne
33. Pronomen
34, Mannsnavn
35. BoligbYggelag

" . 36. Bindeord'40. 
Unale

Premier: l.
2
1

4.

Canon-kikkert, 8x24, fra Cannor A'lS
Kryssordleksikon, fra Lambertseter Bok, Papir og Leker A'/S
Film/fotoalbum, fra Lamberseter Foto
Akvarell av OstensjOvarmet, fra OW 1990

2l

Svarfrist 20. august



Tross at vi i skrivende stund fremdeles ikke har fitt gjennomslag for
vArt syn om vestsiden avAbildso Gerd, hardet skjeddnoen gledelige
ting som viser at vi har solid lokal st0tte. Vi sokte Verdens Naturfond
om st0tte til f/lgende prosjekt:
a) tiltak mot erosjon
b) insekttakseringvedOstensjgvannet
c) forstudie p[ restaurering av nordomrfldet
Som de fleste har registrert er det erosjonsproblemer pl vestsiden av
vannet.Vi fikk dessverre avslag pi disse s/knadene, men vi gikk p[
igjen og leverte soknad p[ de samme prosjektene i Ostensjo bydel. I
tillegg spkte vi om st6tte til stiftelsen, Minna Wetlesens Kulturfond.
Bydelen bevilget hele la. 2 1.500,- til arbeidet v[rt. Ikke nok med det:
Ostensj6 utfordrer n[ B6ler og Manglerud ril I stptte oss tilsvarede.

Tusen takk - BU 1S - OstensjO!

'Prosjekter KlllITAKTLIl{SER
TILPASSES

H'WO
\g|l 

--offiKK-ffi#
Lambertseter Kjop-esenter, Langbolgen 1,

Oslo 11, Tlf. 28 02 41

o Synsundersokelse
o Briller
o Kontaktlinser

Timeavtale - Tll. 28 02 41
OPTIKERE

Trond Holm. Elisabelh Pedersen
i  f , ,

-A

"o*r*ffiKONIIAKTLI NSE \r/ FOREN I Na

- En garantifor
kvalifisert tilpassing

l l l l l l l l a l t l l l l l l l l l t t t l t r l t t t t t l t l t t t r l t t l l l t t r t l l r r t t t r t t

I' Har du husket i betale medlemskontigenten for 1990? Hvis ikke, benytt nrermeste .
I posr/bankkontor og betatinn pi vAre konti (se side 2). Innbetalingsfrisi i. 

";;";ilr 
:

: 1990. Kun godkjent medlemsskap gir rett til neste medlemsbtad. Medtemme$ som :r ikke har betalt innen 31.12.1990 mister sitt medlemskap. 
o.VV :

! l l l l l l l l l r l t l l l l r t l l l l t t r t l l r l r r t t t l r t r r t r r r l r t t r t l l r t l l t  I

r -  ^ * \
\-/ FLYGEL oc PtANo V

Hjelper Dem til det riktige valg

Piano r Flygel
VERKSTED o FORRETNING o NYTT .  BRUKT

INNBYTTE . KJOP . TAKSERING
REPARASJON

Sandstuveien 52. Oslo 11

Tefefon 28 90 77
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h6re p[ dere nfir dere tar like mye hensyn
til fi sken som til fuglene." IJndres pfl hvor-
forde trekker opp fisken siden de tar slik
hensyn til den! Lgse fiskere slenger fra seg
l6s fisk! Tro, tre stederrundt vannet ligger
dOd fisk og rltner. Det stinker forferdelig.
Hvorfor trekke opp fisk for fl. kaste den?
Ingen bgr spise fisk fra det forurensede
Ostensjovannet. Nei, fiskene er best p[
t'b[nn".

Hundene er best med blnd. Hundeeiere
b4r vrre i blndets andre ende. Det skulle
vare un6dvendig I fortelle hvorfor. Selv
om de fleste hundeeiere har hunden sin
forskriftsmessig forvaltet, lar ekstremiste-
ne kjeledeggen sin boltre seg blant bl[-
grdnnalger, selsnepe og vasspest. Jo, deter
deilig med et bad. Hadde de bare visst
bedre...

Kort sagt: I Ostensjovannet 9-r. det fiske
forbudt. Det er bindtvang helb flret.

1 .
)

5 .

4.

5 .

6.

7.

8.

9.
10.

Lsse fisker, fiskere og hunder
Eu utallige turer rundt Ostensj6vannet,
tan en ikke la vere i undre seg over hvor-
d'q det ville vare I vare fri som fuglen.
Mange mennesker tror visst de er det, der vi
bar iaktatt dem som lgse fiskere opptatt
red stanga og seg selv midt ut i vflrmarks-
beltene. Bak seg har de en velpreparert sti
markert med godt nedtr6kkete takrgr. Det
er da ingen fugler der de fisker, har vi ofte
fln h6re fra disse "l6se fiskerne". Riktig
kanskje, men mon tro om de ikke har trAk-
ket ned noen reir p[ veien ut til vannspeilet
eller forstyrret et titalls hekkende fugl?
Hva med slukene som setter seg fast i
bunnen, eller hva med meldingen om en
dgd and dinglende i fiskesndre som jule-
pynt i en svartor under Tallberglsen?

Stort sett lytter fiskerne og slutter I fiske
nAr de forstlr at dette er et enestlende
fugleomrlde. Men av og til sitter bakover-
sveisen lenge: "Det er ikke fredet her. Skal

J r - r r r r r r r r r r r r r r r - - r r r r r r r - r r r r r - - r ' |

Nevn 3 gArder ved Ostensj6vannet.
Nevn 2 gAse-artgr som holder til ved
Ostensjovannet.
Nevn 4 bekker som renner inn i Ostensjovannel
Nfu startet Minna Wetlesen Norges f6rste
husmorskole?
Hva heter nestformannen i Ostensjovannets
Venner?
Hvor ved Ostensjovannet kan du se spor
etter isbreene?
Hva heter den mest tallrike mAken ved
Ostensjovannet?
Hva heterden hvite fuglen som oppholdt seg ved
vannel i vAres?
Hva heter myra i sydenden av Ostensjovannet?
Hvem er kontaktperson for barn- og ungdoms-
gruppen igW?

.Svarene sendes OWs redaksjon.
5 heldige vinnere fAr hver sin overraskelse i posten.
Svarfrist 20. august 1990.

Tom & Rogers Bistro

Ostensjoveien 64
0667 Oslo 6

Trf.: 2611 00

Aeqa?a'
DAil3EI]ISTTTUTT

Innmeldelser
og opplysninger

Telefon

29 48 29
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*n.t-S-es . -*-*.13. Aktivitetsplan

t_

For hpsten 1990 har 6W fptgende medlemsmoter/kulturaktiviteter 6 tilby sine
medlemmer. NAr det gjelder arbeidsgruppenes aktiviteter ber vi medlemmene ta
direkte kontakt med gruppene (se side 2).

Onsdag 26/rckl 19:00 Skullerudstua "Ostensjgvannet anno 1990" - nytt lysbilde-
klseri v/ Erik Damsgaard

onsdag TltL H 19:00 Skullerudstua "Fugler i bymiljg" - foredrag v/ forsker og
ornitolog Per Goran Bentz, Zoologisk Museum - Universitetet i oslo.

Under medle{nsm0tene vil det bli servert kaffe og kaker, musisert og holdt loddsalg
med flotte premier. Det vil videre bli informert om de siste bevegelser/nyheter i for-
bindelse med OWs arbeid.

Vi ber medlemmene f6lge med i dagspressen for videre informasjon og 6nsker med.
dene alle velkommen. "1.

oYV

I.SVSETFARET 118 OSLO 11

TELEFON 296566

Salgsavdeling i Llven, Langerud Gerd



"Urnelund og boliger er
negativt for Ostensjovan net

@W Onsker ikke at vhrt unike omr&de skal reduseres til et ordinertfriomrdde.

Erfaring fra Ostensj6omrldet viser at fuglearter
som ikke har tilpasset livet til plenarealer og
parkmiljp har blitt borte i takt med den Okte
"parkifisering" som fant sted i 1960- og 70-Ara.
De overdrevne plenarealene i omridet gir ikke
dyrelivet tilstrekkelig beskyttelse, og endel arter
har sagt takk for seg. Dette har vi klare data p[.

Fagfolkene ved Universitetet i Oslo, Norsk In-
stitutt for Naturforpkning og kommunens egen
miljoetat har sagt lilart fra: En endring av gjel-
dende regulering vil f[ alvorlige konsekvenser
for fuglenes a.rtsmangfold i og rundt vannet. Pl
tross av disse advarslene, tar ikke endel sentrale
og lokale politikere milj 6etatens konsekvensut-
redning m.m. alvorlig.

Uten faglig kompetanse og uten eksperter e
st@tte seg til blir ekspertenes advarsler avfeid

* * *

Forts.fra side 4, Sjokkrapport

fra klo'akk d.irekte ut i vannet via overvannsled-
ninger. Determeget skremmende I lese NIVA's
rapport nflr man i mange fir har h6rt noe helt
anneL

B otulismeioksygensvikt
HOyt neringsinnholdog liten sirkulasjon i vann-
massene forlrsaker oksygenmangel, opp-
blomstring av bl.a. bl[gr6nnalger og vi fflr bo-
tulisme - en forrlurelses-/bakterieforgifnring som
tar livet av fugl og fisk. Det har tidligere vert
botulismeproblemer ved Ostensj 6vannet, senest
sommeren 1989.

Den 18. mars i flr ble det funnet en dod stokkand
i sivet i nerheten av Smedbergbekken. Obduk-
sjon srapporten fra Veterinarinstituttet fortalte
oss at det var botulisme som var dpdsfirsaken.
Flere d6de ender og mAker er observert etter
dette, og det gii oss god grunn til I ta NIVAs
rappon p[ alvor.

som generell prat. Dette pl tross av at vi ikke
trenger I g[ andre steder enn rundt OstensjOvan-
net for I plvise negative konsekvenser av tidli-
gere inngrep!!!

I tillegg har Bergenskonferansen sl6tt fast "FOre
y-"-prinsippet. Bgler og Ostensj6 bydelsutvalg
skjgnner hva saken dreier seg om. GjOr Mangle-
rud? La oss hlpe at politikerne til slutt er seg sitt
ansvar bevisst, for Miljpetatens konsekvens-
utredning har en usedvanlig klar konklusjon:

"Dersom Oslo Kommune onsker i opprett-
holde Ostensjovannet og dets omgivElser som
det atraktive omrfrdet det er i dagfpr dyre- og
planteliv, er det nodvendig at gieldende regu-
Iering opprettholdes."

Fra Ostensisvannet gar turen til

SLufferufstua

4 km godt skiltet gangvei.
Kat6 Dusj
Selskapslokaler Garderober
Mstelokaler
Catering

Apningstider Aret rundt!
Mandag til torsdag kl. 11-21
Fredag stengt
Lardag kl. 1 1-16
.Sondag k l .  10-17

Skullerudstua Kaf6
Olaf Helsets vei 2,0694 Oslo 6
Tlt . :29 82 82

Badstue
Badekulp

) <



Verneverd ier ved Ostensjovan net
Det er vel kjent at @stensjgvannet er et spesielt
naturomrflde, men hva er det egentlig ved vannet
med omgivelser som er s[ spesielt? Det kan
oppsummeres slik:

Fuglelivet
Fuglelivet ved vannet er det mest igynefallende.
Over 190 fuglearter er observert ved vannet, de
fleste i v6r- og hpsttrekket. Men det er ogsfl endel
relativt sjeldne arter som hekkervedvannet hele
sommeren: Toppdykker, toppand, sivh6ne, sot-
h/ne, sivspurv, sivsanger og r/rsanger. H6nse-
hauk og andre rovfugler er stadig p[ mats6k ved
Ostensjovannet fra sine hekkeomrlder i @st-
marka. Andre sjeldhe fugler som ofte gjester
vannet er: Dvergdykker, hvitkinngls, snpgts,
asiatisk stripegls og nattergal. Dette er bare et
lite utvalg av de 190 artene.

Plantelivet
Ostensjovannet er et t)"isk neringsrilr vflnnarks-
omrlde, og slike omrider forsvinner i dag et
urovekkende h6yt tempo. Planter som er knyttet
til slike omrflder er derfor ogsl blitt sjeldne. I
reservatomrldet rundt vannspeilet er det totale
antall planter 117, hvilket er meget h6yt i for-
hold til det en vanlig kan finne i tilsvarende
innsjOer.

Det finnes et omrlde med svartorsumpskog pl
vestsiden av vannet. Svartorsumpen er en uvan-
lig vegetasjonstype, og dette Okosystemet er
omtrent like produktivt som en tropisk regn-
skog.

PA dstsiden av vannet er det et relativt stort
sammenhengende omrlde med takr6r, og dette
er rf,r- og sivsangerenes siste utposter.

Fisk
Det finnes ingen sjeldne fiskeslag i Ostensj6-
vannet, men de tre artene her har sine sartrekk
likevel. Gjedda blir normalt ikke mer enn mak-,
simum 18 kg tung i Norge, men det er halt opp
et eksemplarpt 2T kg fra Oitensjovannet. Dette
har vert Norgesrekord i mange [r inntil nylig,*
Karussen blir normalt ikke mer enn 20 cm lang,
men i Ostensjgvannet har det blitt tatt eksempla-
rer pi 40 cm.
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Dyrelivet
Med "d5[" mener vi i denne sammenheng alt fra
fj ermygglarver til pattedyr.

Bunndyrtettheten i Ostensj/vannet er den h6y-
este som noensinne er milt i verden. Det i seg
selv gj6r vannet til et verdifullt naturomrlde.
Her finner vi ogsfl f.eks. spissnutet frosk, som er
en sjelden art i Norge.

Tolv av de 27 norske snegleartene er funnet ved
Ostensjovannet. Det er bare to andre norske
vann som har like hgyt artsantall. @stensj Ovan-
net er en spennende lokalitet for insekter, men
dette har ikke vert et prioritert forskningsfelt. Vi
vet likevel at vannet er slpass spesielt at det helt
sikkert vil finnes overraskelser her. Det er blant
annetfunnet meget sjeldne insekter i Almedalen
og i enga pi vestsiden av vannet.

Til og med pattedyr finner vi i deu&.omrldet
midt i byen. Grevling og rev har hi ved vannet,
r6dyr og elg er faste gjester.

Geologi
I sorenden av vannet er det to knauser som
stikker opp av glessplenen. Dette er en viktig
undervisningslokalitet, fordi knausene viser helt
klart hvilken vei isen har skurt over vannet.
Knausene er slledes verdifulle for I dokumente-
re mer enn lerb6ker kan fortelle. Fjellet er I,2
milliarder [r gammel pyegneis delt av 250 mil-
lioner fu gammel diabasgang

Kulturlandskap og kulturhistorie
Ostensj6vannet utgj 0r en helhet med overganger
mellom kulturlandskap, skog og bebyggelse. To
av Oslos siste gfudsbruk finnes her: Abilds6 og
@stensjo girder. Disse glrdene er de eneste i
Oslo som ikke har ffltt bebyggelsen kloss opp i
veggene. Her er det mulig I oppleve det opprin-
nelige jordbrukslandskapet intakt.

Abildsp gird er et viktig kulturhistorisk doku-
ment i Oslo. Det er gjettet at den ble ryddet'pl
4OO-tallet. Men det er ogsl funnet en slipestein
fla.yngre steinalder ved AbildsO gard.Denne
steinen befinner seg n[ i Universitetets Oldsaks-
samling. Navnet tyderpl at Abildsg ble ryddet i
vikingtida. Den er en vin-glrd (Abald-vin =
Epleenga).



Dagens bygningier er ogsfl gamle. Den eldste er
fta I 790, og glrden har vert beskrevet som en av
dc mindre herregflrdene i Oslo. Hovedbygnin-
gen minner litt om palasser pl Linderud g[rd,
mn i noe mindre format. Bygningene er fore-
rlln fredet av byantikvaren, som ogsfl forlanger
ujordene blirdrevet somjordbruksomrlde - slik
il man beholder helheten.

Det er familien Wetlesen som overtok gArden i
I 845 som har giort gArden kjent. Brgdrene Fred-
rik og Niels drev landbruksskole her fra slutten
av 1840-ira, den andre landbruksskolen i landet
og nevnt som et monster for senere skoler.

Men det er Fredriks kone Fredrikke Wilhelmine
- ogsl kalt Minna Wetlesen - som virkelig har
giort en banebrytende innsats. Hun startetEuro-
pas fgrste husholdningsskole i 1865. (Boka
*Akershus" fra 1981 hevder tillike at dette er
verdens forste husmorskole.) I boka "Aker 1837
til 1937" kan vi lese om henne:
-Minna Wetlesen, skaperen av hfindarbeidsun-
dcrvisningen i Aker - hun som reiste den fgrste
husmorskole i Europa - som gikk i hytterog hus,
makket med smlfolk - viste vei til lysere tider -
om holdt ut om stgttene falt'fra - hun som ingen
motstand kunne knekke - en ildsjel, et herlig
upnneske. Akers stgrste kvinne gjennom hund-
t€ er."

Pll skolen underviste datidens ledende skikkel-
scr, bl.a. professorF.C.Schtibeler (lege og bota-
niker), Herman Lunde (kjent prest), Haakon
Tveter, Jonas og Tomasine Lie m.fl.

Minna Wetlesen er relativt ukjent i Norge, men
i Paris henger det et portrett av henne i museet
*lr grand Palais", som en betydningsfull person
rcm har gjort en banebrytende innsats i verdens-
mllestokk. Minna Wetlesens vei p[ Manglerud
er oppkalt etter henne.

Abildso gird er med i det omrfldet som dekkes av
Parkvesenets skj gtselsplan for Ostensj Ovannet.
€ls tlandske Naturvernforening og Ostensj Ovan-
ncts Venner har ogsA foreslitt at hele omrAdet
vernes etter naturvernloven som landskap sv'ern-
snrlde.

ehtensjo gfud er trolig en av de eldste i dslo.
Glrden er trolig ryddet i eldre jernalder, og
forste gang den er nevnt i skrifter er p[ 1200-
tallet. F/rste kjente eier var Audun Austansjur,

en ribbungehgvding. Alt p[ den tiden var glrden
en stor g[rd.

En mer kjent person som har bodd p[ Ostensjo er
Haakon Tveter. Han var en driftig og oppfinn-
som jordbruker, og han var ordf6rer i Aker fra
1 88 1 til 1 889. Han har fltt Haakon Tveters vei pA
Skgyenlsen/Oppsal oppkalt etter seg. Han satt
ogsl p[ S tortinget en periode. Des suten drev han
sommerskole for vinterlandbruksskolen pL 6s-
tensjO. Det er Haakon Tveters barnebarn som
eier g{rden i dag.

Det er mange verneverdige hus pe Ostensjo:
Hovedhuset pA S6ndre Ostensjp fra 1840, stab-
bur, og llven p[ S6ndre Ostensj4 - som er den
eneste llvebygning i Oslo med valmtak (eldste
del av denne bygning er fra I 8 14, og den ble reist
av kjopmannen Jorgen Jung som har fltt Jung-
storvet oppkalt etter seg).

I tillegg til dette finner vi ne oldtidsveier, syv
grawoyser og en gravhaug fra forkristen tid i
Ostensj6vannets omgivelser., l : '

Ostensjovannet som gkosystem
Mange mennesker later til I tro at det ikke er sA
farlig om vi tar en bit av Ostensjo-omrfldet n[ og
da. Men det alle synes I glemme, er at omrAdet
allerede er temmelig kraftig "bespist". Alle fag-
folk som forsker rundt vannet har konkludert
med at omrldet ikke tiler flere inngrep uten at
det gflr ut over artsmangfoldet i omrfldet.
Idretten harfltt utmerkede treningsfelt ved dette
unike vannet. Men sammelignet med uber/rt
natur m[ park- og sportsanleggene dessverre
betraktes som tekniske inngrep. Idrettsanlegge-
ne mfl vi beholde, og nettopp derfor er det sl
utolig viktig at brakkmarken og jordbruksarea-
lene vi har i dag blir liggende urgrte.

Et omride som inneholder s[ mange verneverdi-
ge klenodier finner vi ikke noen andre steder i
landet. Vanligvis mA vi langt ut i odemarka for I
finne slike omrlder, men her har vi det altsl midt
i Oslo. Hva mer kan man forlange, og hva mer
skal til for at dette vannet med omgivelser nl
endelig blir vernet etter naturvernloven?

Finn Arnt Gulbrandsen og Eirik Werner
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FUJICHROME

Fujichrome VELVIA - den helt nye diasfilmen fra
Fuji! Den teknologisk mest avanserte 50 ISO film

som finnes - med storre skarphet, mindre korn og
bedre fargegjengivelse enn noen annen diasfilm!

Hele 17 emulsjonssjikt gir briljante, mettede farger,
spesielt i hudtoner og i rodt og gront. En ny type

korn gir enda storre skarphet og finere detaljer.
Fujichrome VELVIA kan fremkalles ienhver CR-56
eller E-6 lab, og kan presses til 100 ISO uten
problemer. Opplev den nye Fujichrome VELVIA -
nA hos fotohandleren ifullt program: 136/36, 120
og 4x5"!

FOR PROFESSIONALS

Japans stsrste produsent av film og kameraer
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