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Leder:

Natur-skandalen i
@stmarka
Byggingen av prestisj eprosjektet
til NSB - Gardermobanen - har
gjennom arbeidet med tunellen
Romeriksporten pifprt nrermilj pet

vfirt store skader. Puttjernomridet
er sannsynligvis @delagt for 100 6r
fremover gjennom senket grunn-
vannstand. Nordre Puttjen er
historie og Sondre Puttjern blir
holdt liv i gjennom <<kunstig
indedretb ved pumpevaarn fra
Kroktjern.

I tillegg er det konstatert lekka-
sje fraLutvann, Npklevann, Elviga
og i disse dager ogsi Rundtjern.
VAre naboer i ost - @stmarkas
venner- har gjort en fremragende
innsats for 6 fiNSB Gardermo-
banen til i forsti alvoret og for fl fi
belyst saken pi en skikkelig mite i
media.

La oss i denne omgang bekymre
oss mest over Ostmarka! Det er
skammelig at forarbeidene til
Romeriksporten har vrert sfl
elendige at denne katastrofen
skulle skje.

Vi fir krysse fingrene 6 hipe at
tettningsarbeidene er sflpass vel-
lykket at det ikke fir konsekvenser
ogsi for Ostensj@vannet da <<virb>
vann er avhengig av oksygenrikt
vann fraNoklevann.

Kjere medlem!

Abildso g&rd er fredet
3. oktober 1997 blefredningen av
Abilds0 gird undertegnet av
Riksantikvaren.

Dette er Ostensj0vannets st0rste
seier gjennom v6r snart ti flrige
historie.

Det nytter d stdpd!Yi startet
arbeidet med alle odds mot oss.
Byridet den gang hadde bedt
Selvaagbygg A/S om 6 fremme et
reguleringsforslag for gflrden.
Manglerud bydelsutvalg stpttet den
gang utbygging. I dag er det heldig-
vis tverrpolitisk enighet om fred-
ningen - det nytter 6 sti pi!

Fredningsvedtaket er en meget
positiv oppmuntring til videre
arbeid. Ni starter et m@ysommelig
arbeid for 6 fi satt bygningene i
stand.

@VY er bekymret for
Ostensjoomradets f remtid.
Romeriksporten har brakt reelle
bekymringer til livsnerven i
Ostensjgomridet - selve vannet.

Den sterke forurensningen av
vannet gjgr det helt avhengig av
fgrstehj elp gj ennom oksygenrikt
<Noklevann.> I skrivende stund
sildrer 20 Usek.frademningen ved
Rustadsaga via Bogerudmyra og ut
i Ostensj ovann. MiljOprosjekt
Ljanselva krever ogsf, st@rre vann-

fgringi Ljanselva som renner ut fra
N@klevann via Skraperudtjern. Det
sikalte Lj anselvavassdraget starter
i Lutvann. Oslo vann og avlgp er
bedt om 6 s6ke Norges Vassdrag og
energiverk om konsesjon til i
slippe vann fraNpklevann til
Ostensj Ovannet. Jan Wesenbergs
planteundespkelse fra 1993 viser at
langvarig forurensing av Ostensjo-
vann har tatt knekken pi rundt 30
plantearter. Hvordan ender denne
drakampen om Npklevanns dyre-
bare <<dripen>?

@W Onsker ogsi i rette blikket
fremover. Det er et faktum at flere
av 6yene i @stensjgvannet gir i
opplg sning. Dersom,denne trenden
fortsetter, er man ngdt til i se pi
muligheter til fl gi fuglene nye
hekkeplasser. Dette er saker som
foreningen arbeider serigst med.
Noen av lpsningene vi serpi, vil gi
publikum stgrre naturopplevelser
ved vannet. I neste nummer av
<<Sothona> vil vikomme med
forslag til lPsninger pi dette
problemet.

Vi har ogsi startet arbeidet med
ny skilting ved vannet. Dette vil
skje i samarbeid med Fylkes-
mannen.

En takk til vire gjesteskribenter
for innleggene og til brevene vi har
fitt fra medleflrmene.

Styret Onsker alle venner av Ostensjovannet

godjufoggoftruytt dr!
Finn



Meldingertra@W

AW har pr. 1. des. 1997
mottatt folgende priser:
- Miljgvernprisen i Norge I99l glttav

Conservation Foundation* i England.
- Kulturvernprisen i Norge 1991 gltt av

Conservation Foundation* i England.
- Deltakelse i den europeiske miljovernpris-

finalen i Wien I99I arrangert av Conservation
Foundation.

- Lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
- Venstres milj gvernpri s i 1992 (delt med

Frognerparkens Venner).
- <<Nordiska f6rbindet fiir kulturlandskap>s

hedersgave 1992.
- Finsefondets stipend** 1995. TildeltNOF

avd. Oslo ogAkershus og OW)
- De Gronnes Pris for <Solidaritet med

Natureo 1997.

* Teknisk afiang4r var Ford Motor, Norge.
** Norges desidert stgrste naturvernpris pi

100 000 kr. tildelt for rehabilitering av
vfltmark med tanke pi vadefugl. Omridet
ved nordenden av @stensjpvannet er et
resultat av denne prisen.

<Sothgna>>

Vi etterlyser medlemmer som er interessert
i fl sitte i redaksjonen i medlemsbladet.
Har du tid og lyst, ring Kari:

ilf.2229'87 67

og meld deg til tjeneste!

Etterlysning
Styret er pi jakt etter en person med erfaring fra
reklamebransjen som kan hjelpe oss med en
skikkelig presentasjon av @stensjgomridet.
Vi er ute etter sponsormidler fra nreringslivet til
naturfaglig skjptsel av omridet. Er du den rette
personen: ring Johan

flf.2227 39 93

HAR du flyttet -
eller SKAL du flytte?
Vi oppfordrer vire medlemmer til i sende
oss melding om flytting slik at medlemsfor-
sendelsene kommer riktig og raskest mulig
frem til dere. Sothona vil ikke bli ettersendt
hvis ikke melding om adresseendring er gitt.

Kan noen hjelpe
Jan Christensen med a
samle sponsorststte?

Henvendelse Tor Jacobsen, tlf. 22 95 20 20,



HengebjOrk Lavlandsbjork
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Bok er slekt av bgkefamilien. Den
hartrarmed elliptiske blader som
sitter i to rader pi kvistene.
Blomstene kommer samtidig med
bladene, hannblomstene i en
duskformede, hengende rakler,
hunnblomstene sitter to og to
sammen i en 4 fliket skil pi en
opprett stilk.

Bpkfinnes i 10 arter, men i Europa
kun en. Det er et stort. vakkert tre
nflr det fir vokse fritt. Boken er
utbredt i Mellom-Europa og Syd-
Sverige og blir inntil45 m. I Norge
blir den ikke over 25 mhav.Treet
har en diameter pfl ca. 1,5 m.

Veden er hard og sterk, brukes til
m/bler og redskaper eller som
brensel. Ngttene er skarpt trekantet,
de spres med ekorn, mus og

Vi ser pA forskjellige trer

Bsk

ryn
nltteskriker. I Mellom-Europa
brukes ngttene til svinefdr.

N6rn6tten gror,f4lger de to frg-
bladene med opp og blir grgnne p6

oversiden, de er sittende og danner
til sammen en sirkelrund skive (se
fie).

Bgk er et av de viktigste skogstraer i
Europa. Den gflr nord til Syd-
England, Danmark og Syd-Sverige.
I Norge er den viltvoksende over
store deler av Vestfold. De stdrste
skogene av bgk i landet finnes i
Larvik og videre sgrover til Skitpy
og en liten skog i Fjrire nar
Grimstad. Plantegeografisk inte-
ressant er en liten bgkeskog i
Alversund nord for Bergen. Som
prydtre plantes bgk ofte i hager og
parker, og da srrlig de vakre
former for blodbgk og hengebpk.

Av Grete Zahl

Spisslgnn Ask Bok Alm



Den norske Eterfabrikk
og Fager&s gird

Av lmcur.rJnHneru

l. Perioden 1900-1939
En gammel, erverdig fabrikkpipe
er i dag et velkjent landemerke for
beboerne fra Bogerud. Mindre
igynefallende er,den sett fra mot-
satt side, Abildsp og Lambertseter.
I konkurranse med tre mektige
hgyblokker og all bebyggelse
omkring, blir den ganske sfl be-
skjeden. Men en gang ridde den
grunnen alene og raget hgyt over
bide trrr og arkitektur.

Det var fpr gdrdene Bpler og
Bogerud ble nedbygget, da de
saftiggrPnne j order omkranset
den idylliske flsen rett gst for
@stensjgvannet.

Her begynte et nytt kapitel i
Bogerud girds historie i ir 1900,
Det som skulle bli Den norske
,€therfabrikk og Fageris gird.

Fabrikken utviklet seg til en
livskraftig bedrift. Girdsbruket
som li tett inntil har avsluttet sin
historie. Men begge var i sin tid
knyttet n@ye sarrunen, grunnlagt
og opparbeidet av:

Frans Holst.
Foto: S. Enger

Ingenior Frans Holst
Frans Holst var f4dti Stavanger 24.
juli 1867 av foreldrene cand. theol.
Waldemar Emil Holst og hustru
SofieAmalie, f. Budde.

Oppvekst6rene pi Nordre Undal
prestegird - senere Kviteseid -

skulle komme til6 forme hans sinn
og interesser. Iler ble grunnlaget
lagt for hans livslange kjerlighet til
jord og grgde ogalt naturen si
viselig har innrettet. Skolegangen
ble det si som sfl med, men det han
ervervet av praktiske kunnskaper
gjennom utallige gjOremil pi
girden, skulle bli svart si nyttig i
fremtiden.

Frans var av en ipen og livsglad
natur, men hans ubekymrete
tilverelse ble brfltt endret da broren
dgde 17 Argammel. Foreldrene ble
det faste holdepunktet, og de kom
til i bety mer for ham enn noen
andre. 15 flr gammel ble han sendt
pi skole, tre 6r i Skien, tre flr i
Kristiania og fire 6r pi den tekniske
hgyskolen i Berlin. I1892 varhan
ferdig kjemiingeniPr og begynte

letingen etter en brukbar stilling.
Det viste seg umulig, og han
livnrerte seg av en rekke tilfeldige
jobber.

I 1898 giftet ha seg med
Fredrikke Ingegerd Normann og
bosatte seg i Kristiania. Hun var
datter av en islending som hadde
sl6tt seg ned som handelsborger pi
Sagene. Med stprre forpliktelser
fulgte et presserende behov for et
levebrgd av permanent karakter.
Det var ikke annet 6 gjgre enn 6
begynne for seg selv. Han ville
prlve eterfremstilling. Metoden var
enkel i prinsippet, og markedet i
Norge liipent.

Tanken tar form
Det var mange praktiske hensyn fl
overveie for tanken kunne settes ut i
livet.

1. Beliggenheten - et velegnet sted.
Fabrikken mitte ligge minst 100
alen (ca. 60 m) fra naboeien-
dommen av hensyn til eksplosjons-

Fredrikke Holst.
Foto: L. Szacinski.
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Bebyggelseni 1904 settfra OstensjOveien. Fravenstre: Fabrikkhusene, arbeiderboligen stallen ogvillaen.
I skjeringen mellom jordene og dsen ses den nye veien. Foto: E Holst.

faren, i praksis langt fra bebygg-
else.

Det mette vere rikelig med vann
ivinterhalviret for 6 fi kjgling til
eterdriften.

En jernbanestasjon mitte ligge i
rimelig narhet, det samme gjaldt
offentlig vei. Store mengder kull og
sprit til fabrikasjonen skulle fraktes
frem, og varene skulle ut til
kundene.

Noenprivate hensyn spilte ogsi
inn. En ny bolig ville bli aktuell om
fabrikken ble lagt for langt fra
byen, trivelige omgivelser var
viktig. Skulle en flrst ut av byen,
kunne det kanskje bli anledning til
et lite girdsbruk ogsfl?

Hvor fantes dette stedet som
kombinerte alle hensynene, og ikke
minst var det til salgs?

Valget falt pi den fine 6sen ved
Ostensj0vannet. Grunnen var opp-
rinnelig en del av Bogerud gird,
men tilhorte niAnton Johannesen
pi Bgler. Han var ikke uvillig til i
selge.Fra Ulsrudvannet rant en
ganske vannrik bekk vestover ned

til @stensjovannet. Bryn st. 16 ca.
4 km unna. en brukbar avstand. Fra
Ostensjovannet mfltte det anlegges
ny vei, ca 300 m. Det var ingen
umulighet.

Noen jordlapper fulgte med, og
det var et deilig sted 6 bosette seg.
Stedetvarfunnet." ,

2. Finansieringen.
Den andre viktige delen av fore-
tagendet var 6 skaffe penger tilveie.
Fglgende utdrag fra Holst dagbok
forteller om hvordan han skaffet
stankapital:

<<Hgsten 1899 kom jeg pi tanken
at danne et aktieselskap hoved-
sakelig av apothekere for oprettelse
av ny fabrik.Jegfidfgrte meg med
apotheker Haslund av firma
Nyegaard & Go. herover, og dahan
fandt tanken god, gik vi straks i vei
med at bringe prosjektet ut i livet.
Hos apothekerne fandt tanken for
det meste gjenklang, men med
tegninger av aktier gikk det smflt.
De skulde nokkj6pe naftahos os,
men risikere penger p5 fortagendet

vilde de ngdig. Haslund og jeg
arbeidet meget med dette og fgrst
etter 3 mineders forl6p hadde vi
aktiekapital en L,r. 27 000 sikret.
Denne var fordelt siledes atL4iten
Br.s. destillastion hadde tegnet seg
forkr. 8000,-, jeg for samme belgp
og apothekerne for resten.>>

Dermed var prosjektet i gang.
Eiendommen,ca.40 mil, ble kjppt
av Holst for kr. 1500,-. Fabrikken
leiet grunn av Holst, inntil 24 mli
ble solgttil selskapeti 1904.

lgangsettelsen
Fra ni av mitte arbeidet gi for fullt,
for det lovbefalte kvantumpi 3000
kg eter skulle foreligge innen 6rets
utgang. Det f6rste spadestikket ble
tatt 8. mai 1900. 8-10 mann var i
arbeid. Pi et halvdr var fglgende
bygninger satt opp: Fabrikkbyg-
ning og fyrhus med pipe, lager-
bygning og to smi lagerrom for
nafta. Vannledningen fr a B Oler-
bekken var gravd ned til frostfri
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dybde, men veien ble bare gjort
halvveis ferdig, da midlene var
brukt opp. Altble utfgrt med
handkaft.

8. november begynte selve
fabrikkasj onen. Transporten mitte
gi i hgstblgyte overjordet den
forste tiden. Hvilket strev det var
det hele beskriver Holst:

<<Det var frygtelig slit den fgrste
hgst med at fi frem kul og sprit ad
denne elendige vei, og et Guds
under at det gik som det gik. Mitte
bruke 3 hester foran en spritpipe
(nar 700 kg). Denne drift var den
vaerstejeg nogensinde har havt.
Apparatene virket ikke som jeg
hadde tenkt mig, vinteren kom
noksi tidlig, med store snefald og
sterk frost, bygningerne var fuk-
tige, ri og kolde, ogjeg var alene
uten hjrelp og st/tte av nogen som
forstod seg pifabrikationen. Jeg
/nsket jeg aldrig var git i vei med
foretagendet, da det hele si ncsten
hiblgst ut. Vandet frgs, rieeterappa-
ratet kokte over, &teren var sur
o.s.v. Jeg bodde pi @stensj6 hos
forpakter Kvammen i denne tida og
var kun der borte og spiste middag,
ellers varjeg inde i fabriken den
hele dag, ja mange ganger til langt
pi nat. Sflledes slet jeg mig frem-
over denne drift se vi nytirsaften
hadde niet det lovbefalede
kvantum.>>

Familielivet fikk vente. Det fikk
ikke trjelpe at han var nybakt far,
datteren Frida Sofie var kommet til
verden samme 6ret den 4. ausust.

Videre arbeid
Med eterfremstillingen gikk det
bedre etter hvert. Diverse finesser
lrerte han av svensker han kom i
kontakt med. Egen erfaring gjorde
ogsi sitt, si han senere kunne
skrive:

<<Mange ulemper ved fabrikationen
har jeg jo havt siden, men det er jo
for intet at regne. Men hadde jeg
ikke$engang tat det tunge tak som
Gud gav meg krefter til at bcre, sfl
kunde jeg ikke nu stflfremmed
seierens palme i hande og se mit
verk trives og blomstre. Sifremt
fabriken mi fi lov at ha sin gang
for statsmagterne (avholdsfolket
er jo rav ruskene gale) kan jeg i
Okonomisk henseende se fremtiden
rolig i m4te.>>

Flere bygninger kom til etter hvert :
arbeiderbolig, stall; vognskjul og
fyrverkerihus. Etkapittel for seg
var alle de store fjellknausene som
ble minert bort med hindbor og
dynamitt. I flrenes lgp ble flere
hundre kubikkmeter stein sprengt
ut og brukt til tgrrmurer og fyll-
masse for ijevne ut omridet.
Mengder av tid, arbeid og penger
gikk med til i omforme det kuperte
terrenget. Kunne ikke prosjektet
vert gjort enklere? I dagboken
skriver Holst:
<Det kunde syndi underlig for
utenforstiende at jeg'anlagde
fabriken si hgit oppe pfl fjeldet
nir vi hadde plads for den nede pi
jordet; men dertil vil jeg bemrerke

at der ikke var plads nede pijordet,
nir man skulle iagttage lovens
bestemmelse om 100 alen fra nabo-
eiendom.Bogerud myr tilhgrte den
gang Oslo Hospital, og dette hadde
neppe gittillatelse til at vi kom
deres eiendom for ner, med vfir
ildsfarlige bedrift; anderledes med
Bghleren, da bestemmelser derom
er intet av i skjgtet. Dessuten er det
jo ganske anderledes billig grund at
bygge pfl oppe pfl fjeldet, likesom
dette jo pi denne mite blev bedst
utnyttet. Idetheletaget fandt jeg det
fordelagtigst at bygge her og har
heller ikke senere angret pi det.>

Fabrikken hadde fitt sin utforming
og profil som den beholdt i alt
vesentlig frem til de store utvid-
elsene rundt 70-tallet.

Frts. neste nummer

Artikkelforfatteren er datter-
datter av Holst og har i mange 6r
vefl larer pi Nordstrand og
Lambertseter skoler.

Artikkelen er fra SgndreAker
Historielags irbok fra 1987.
Gjengitt etter tillatelse av
artikkelforfatteren og styret i
historielaget.

Den er i fi kjgpt ved henvendelse
til Sgndre Aker Historielag,
PB Lambertseter 55, 1101 Oslo.
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ved Ostensjovannet

Det handler om 6 ta vare
pi oyeblikk, ikke sant?

En solfylt morgen

Vi har hatt en vakker
sommer. med mye gul
sol. Vi prgvde i ta vare
pi et morgen/yeblikk.
Hanen gol tidlig denne
morgenen. Rundt
klokken 6 kjgrte vi til
Ostensjovannet med
sekken full av mat,
nytraktet kaffe,
hjemmelaget saft,
ferske rundstvkker.
bestikk, tallerkener, store
kaffekrus og 2 myke pledd.

Vi synes at solen
ekstra gul denne
morgenen.
Etter en liten vandring blant
ender og gjess, kom vi frem
til virt frokostbord. Vi not
en frokost i frisk luft,
vakre omgivelser og
med vflre kjare
fuglevenner tilstede.
En real skravlestund
medkaffekoppen
ga virkelig inspira-
sjon til en arbeids-
dag. Leverpostei,
delikate oster og
friske grpnnsaker sto
pflmenyen. Denne
morgenen skal minnes.

Det var verdifulle qyeblikk i de
tidlige morgentimer med sol,
sommef mye latter ogfrokost ved
@stensjQvannet.

Kathrine

var

Marianne og Kathrine

Marianne



Ingen bedring for Ostensjovann
Men nA skal irsaker og alternative tiltak utredes

Av Gern SoLuetu,
TTDLTcERE rrucEruran OVA

Siden 1990 er det brukt ca 60 millioner kroner pi i redusere
utlekking fra avlopsledninger i omrAdet rundt Ostensiovann.
Disse tiltakene har resultert i vesentlig bedre vannkvalitet i
tilfsrselsbekkene til vannet og dermed til vesentlig redusert
tilfsrsel av neringsalter. PA tross av dette har ikke vann-
kvaliteten iOstensjovann bedret seg merkbart. I henhold til
S FTs klass if i kasjonssystem er van n kval iteten i Ostensjo-
vann fremdeles meget dirlig og ifolge NIVAs landsom-
fattende trofiundersokelse er Ostensjovann en av landets
mestforurensede innsjoer. NA har imidlertid OVA igangsatt
et prosjekt for A utrede ytterligere tiltak i selve innsioen for A
oppni bedre vannkvalitet.

Saneringsplanen
I perioden 1990-96 ble det
gjennomfgrt en saneringsplan pi
avlfipsnettet. Disse tiltakene ble
finansiert gjennom en sarlig frtig-
avgiftpilS%o i tillegg til den ordi-
n&re vann- og avlPpsavgiften.
@stensjgomridet ble prioritert, og
arbeidene i dette omridet pigikk i
1990,91og 92 med hovedtyngden i
1991. En betydelig 4ndel av led-
ningene i @stensjoomridet ble

rehabilitert og samtlige overlpp ble
sanert. Disse tiltakene ga klare
resultater for vannkvaliteten i til-
lPpsbekkene og tilfgrslene av
neringsalter til vannet ble vesentlig
redusert. Se figur under.

Fosfortilforselen er redusert fra
over 1000 kg pr. Ar i tiden fgr
rehabiliteringen til ni ca 300 kg pr.
ir (H6yere,tilf0rsel i 1993 skyldes
et st0rre akuttutdlipp)

I den grad spillvann fremdeles
havner i Ostensjgvann skyldes det
enten lekkasjer i ledninger som
ikke ble rehabilitert, feilkoblinger
eller driftsproblemer som frem-
deles kan forflrsake akuttutslipp.
OVA arbeider kontinuerlig videre
med 6 redusere disse kildene.

Vannkvaliteten
Vannkvaliteten i selve OstensjO-
vann har imidlertid ikke bedret seg
pi tross av de oppnidde resultatene
i tilfgrselsbekkene. Siktedyp pi
under 0.5 m registreres 6rlig. | 1994
ble det registreit en algemengde pi
over 100 mg/l vitvekt og dette er
noe av det h6yeste som har vert
registrert i en norsk innsj0. Ogsi i
1995 viste enkelte algemilinger
opp mot 100 mg/lvitvekt..

Under disse masseoppblomst-
ringene er algesamfunnet dominert
av bligrgnnalger.

Fosforkonsentrasj on i @stensjO-
vann er generelt svaert hgy, men den
varierer mye gjennom iret, se
figuren @verst pi neste side.

Geir Solheim
er tidligere
ingeniqr i OVA.
Etaten har
bedt oSothpna"
at enkelte av
Solheims syns-
punkter i denne
utmerkede
artikkelen stdr

for hans egen
regning.

FOSFORTRANSPO RT TI L OSIENSJOVAN N
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Gj ennomsnittet i produksj ons-

periode (mai til september) i1996
var 146 trrg/I. Grensen for den dflr-
ligste klasse i SFTs klassifikasjons-
system er 50 Fg/l og fylkesmannen
hari etbrev til OVAantydetet
fremtidig m61 for fosforkonsentra-
sjonen i Ostensj6vanntil mellom20
og -50 Fg[. (Vannkvalitetsklasse fV).

Arsakene til den voldsomme
gkningen i fosforkonsenffasjon i
sommerperioden er ikke opplagte,
selv om det er sannsynlig at
kj emiske prosesser i sedimentene
er den viktigste faktoren. Arsaks-
forholdene og mulige tiltak for i
bedre vannkvaliteten skal ni utredes.

Prosjekt <Renere
Ostensjovann)
Etter innspill fra Byridsavdelingen
formiljg og samferdsel, Fylkes-
mannens milj gvernavdeling og
NWAhar OVAnfl igangsatt pro-
sjektet <. Renere OstensjOvann>.
Under dette prosjektet pnsker OVA
og uffede flrsakene til den ved-
varende dirlige vannkvaliteten, samt
ikomme frem til konkrete alterna-
tive tiltak for ibedre vannkvaliteten.
Falctorer som planlegges vurdert er

Fiskebestand
- I hvilken grad pdvirkerfiskebe-
standen v annkv alite te n. B O r dele r
av fiskebestanden reduseres ved
uffisking og/eller bqr nye arter
introduseres.

Spillvannstilforsler fra avlops-
nettet.
- B Qr ytt erli g ere tilt ak p d le dnin g -

snettet iverksettes.
Forurensning fra fugler
- I hvilken grad pdvirkerfugle-
b e s tanden v annkv alite t e n. B q r
utbredelse av visse arter reduseres/
begrenses.
Forurensningstilfgrsler fra
bunnsedimenter
- Hvor store er tifurslene fra
sedimentene og hvilke tiltakkan
iverksettes for d redusere disse
tilfgrslene.
Makrovegetasjon
- Makrovegetasjonen i selve
QstensjOvann er sterkt redusert.
Hv ilken b ety dning liar dett e fo r
vannkvaliteten o g" livUke tiltak kan
eventuelt iv erks ette s.
Okt vanntilforsel
- Overfgringen av rent oksygenrikt
vannfra Npklevann er omstridt og
md troli g kons e sj onsb ehandl e s.
Dersom konsesjon gis bpr disse
ov e rfqrin g e ne optimali s ere s m. h. p.
v annmen g de o g tidspunkt.

OVAharpitatt seg ilede og ibe-
koste utredningen. Et slikt prosjekt
krever imidlertid omfattende under-
s/kelser og ekspertise fra ulike fag-
miljger. Det vil derfor btri innhentet
tilbud for utforelse av hovedelemen-
tene i undersgkelsen. Deler av pro-
sjektet startet opp i h6st, bl.a. vil
sannsynligvis fi skeundersgkelsen
bli utfOit i innevarende 6r.

Finansieringen av selve tiltakene
mi trolig behandles av bystyret nir
den endelige utredningen med for-
slag og kostnadsoverslag foreligger.

En av irsakene til at arbeidet med
6 bedre vannkvaliteten i selve @sten-
sjgvannet har vefi en treg prosess er
at ansvarsforholdene er uklare.
Staten v/fylkesmannen har et ansvar
for naturresewatet,men de har vaert
lite villige til flpita seg noe ansvar
for selve vannet og vannkvaliteten.
OVAhar ikke vart srerlig lysten pi i
ta noe mer ansvar enn for tillpps-
bekkene og harbl. aanf4rtbegrens-
inger som er pelagt etaten i forhold
til hva varur- og avlppsaviften kan
benyttes til. Dette har resultert i
brewekling mellom OVA, sentral-
administrasjonen og fylkesmannen.
Noen avklaringer er gjort. Fylkes-
mannen har godkjent undersgkelser
i vannet og ogsi antydet at vann-
kvalitetsklasse IV (20-50 mg
Tot-P/l) er et m6l for fremtidig vann-
br alitet f or Qstensj Ovann. S enfr al-
administrasjonen i Oslo kofilmune
haruttalt at det er lnskelig at mulige
tiltakutredes iregi av OVAog at
OVA ogsi bgr bekoste en slik
utredning.

Dette er en gledelig utvikling for
alle som er opptatt av vannkvaliteten
i Ostensj0vann. Ikke forvent at ting
ni kommer til 6 skje veldig fort, men
en prosess er igang og et prosjekt er
stablet pi bena. Si fflr fremtiden vise
om dette fOrer oss nrermere milet
om et renere Ostensj 6vann.
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Takk til vire sponsorer

/7..A  I I  gqUIUffen n)s
t Manqlerud senter Lambertseter senter

v lt. izza'tsqa Ttt.222lo474

Trenger du nytt
telefonutstyr?

Kontakt oss, t11.2227 03 40

,1fi--T tetekonsu tenten-''.',+-?r\,1'ffi
Service Bsler

Bslerlia 1. 0691 Oslo
Ttf .22263232

A/S

Aluminiumklorid 257"
Middel mot ste* svette i armhulen

Vortemiddel 1O ml

Neglelakkfierner

Scoft-Mathiesens
.o hudvann oo

mot kviser

Fremstilt og Pakket av:

DEN NORSKE ETERFABRIKK, Oslo

'rfr'rf,f;61t
- alt i hundeutstyr

Vi snsker vire to- og f irbeinte
venner et GODT NYTT AR!

Vi skreddersyr utstyr til
DIN HUND

Mandag-Fredag 1 1.0O-1 8.00
Lordag 11.00-16.00

@stensjovn. 74, 0667 Oslo
viBryn Senter

rft.2227 6999

TOLSTAD
C-f  i rcnnvrr .srsevni

ABILDSO
Enebakkveien 287

22 29 38 00
DOGNVAKT

Aase Jolstad Pedersen
Lyngveien 9

Tt t .2213 01 12

'#

ERil{ EEq & CO. A.F
Aut. i nstallasjonsf i rma

Manglerud

Veien ti lvelvare

TRIMI{USET
TRESKEVEIEN 31 - MANGLERUD

0681 oslo -TEL.2227 7570

Aerobic - Helsestudio
Solarium - Boblebad - Badstu



Takk til vire sponsorer

Mandag-Fredag 1 0.00-20.00 - Lordag 1 0.00-17.00

Ryensvingen I -fft . 2267 1 0 55

I' I(REIDITI(ASSEII
lL cHRrsnANtA BANK oc KREDITKASsE

Fil ial Manglerud

Manglerud senter - Tlf. 22 26 40 63

Larsen & Lindberg as

BIL OG BREMSESERVICE

Ryensvingen 13, 0680 Oslo
Telefon 2228 40 0O

Lambertseter
K R O
Langbolgen 3

(Lambertseter sentrum)
1 1 50 Oslo, Ilt. 22 28 03 22

BENGERSEl{

VANN og VARME o.s.

I
a/l
XIISUB$I -o,npadneribil
fioroRs

Mitsubishi Motor Forum
ABILDSS Enebakkvn. 309. Ttf . 2 2 28 Eo aa. Fax. 22 7 4 oo 34

OPPSAL
UR.OPTIKK A/S
.UR.BR|LLER ff i l
.KoNTAKTLINSER W
SYNSPRSVE UTFORES
Oppsal senter - ffi . 22 26 50 94

I I
Ttt.22280503

LAMBERTSETER SENTER

Stott apotekene
ilokalmiljoet

Lambertseter
Apotek

Langbo lgen  1 ,1150Os |o

AVD. OPPSAL
Haakon Tveters vei 98, Oslo

Tft. 22 26 01 97

@t
SKOEDATAAS
Ryensvingen 15, 0680 Oslo

Ttf. 22 08 64 00

ilYH0n FlSlGPlfDDlll0 og
llJGt[ lrl llA0D E l(0UErAxER
hrer dag
man.-f re.
1 0.00-1 6.00
stengt lsrdag

Storm B, Johnsen - Fisk og Vilt
Lamberlseler Kiopesenltun -Ill.22 28 82 42

BaLERAPOTEK
Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-13.00

Bs ler Senter, Bslerlia 2-4, 0691 Oslo - Tlf . 22 26 44 95

OPPSALAPOTEK
Mandag-Fredag 09.00-l 7.00
Lardag 09.00-13.00

Haakon Tveters vei 94, 0686 Oslo -Tlf. 2226 1't 97

WRIGIEY Scondinovio .AS

Selskapsmat
T|t.2267 6490

DROGSETH
BLIKKENSI.{GER!'ERKSTED A/S

Stubberudveien 8, 0668 Oslo
Ttt.22323250
Fax'.22326576

Stott opp om
din nerbutikk

Oppsal Senter

DAGOGNATT

rfi.22 26 19 92
Postboks 15
Manglerud
0612 OSLO HELEVEIEN

Manqlerud
Bilse-nter A/S

fft. 222965 66. Fax. 2229 91 67. Mobil: 9494 12 18
Lovsetfaret 1 1 8, 11 88 Oslo

llordberg Alslder|sbl|kteri AS

Tefefon: 2267 25 tt

Service @stensis
L&vevn. 70 -Tlt.22 26 33 35
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Skolehistorie:
Niels Wetlesens arbeid

for A bedre skolen iAker
Ttnerremcr nv Fttrtru GuLennNoseN

For 140 Ar siden startet arbeidet med A gienoppbygge
Akerskolen. Bsndene i bygda hadde latt skolevesenetforfalle.
Lerernes lonninger var over 100 spesiedaler i mange bygder.

Berum betalte hele 152 spd. Aker betalte pedagogene 40 spd. | 1853
var det ca.70 barn pr. larer igjennomsnitt i Norge. lAker var
gjennomsnittet 233 pr. lerer. Tilsvarende var situasionen for

laremidler. OgsA p& andre felt innen skolevesenet var tilstanden
el'endig. Adam Hiort, eieren av Nydalen fabrikker, hadde deltatt

i skolestyret og visste hvilken forfatning Akerskolen var i.
Sammen med en annen fabrikkeier opprettet han skole

i Nydalen. Dette ble en msnsterskole for Aker
innti lden ble nedlagt i 1890.

Hiortbetalte lrereren 175 spd. i 6ret
samt fri bolig. ForPvrig stod ogsi
lokalene, utstyr, m.m. hgyt over det
som var vanlig i bygda.

Den 5. august 1857 vedtok Stor-
tinget at Christianias forsteder skulle
innlemmes i byen. Seks uker etter
foreslo Aker skolestyre at man ville
sgke lfln av <Oplysningsvesenet
fond> for ibygge opp skole. Niels
Wetlesen, I andbruksbestyreren pi
Abildso, fikk reist et folkekrav om
modernisering av skolen iAker.
Allerede fjorten dager etter skole-
styrets vedtak skrev han brev til
<<Aker sogneselskap> om <<at der
maa foretages noget for at aftjelpe
den mangelfulde skoleordning inden
sognet, da den tiltagende mengde
bgrn, vesentlig fra den fattige
arbeidstok, der tilhOrer Christianias
forsteder, var udestcngt fra at nyde
undervisning, udover et lidet antal
uger i aaret.>> Wetlesen foreslo valg
pi en komit6 bestiende av fem
medlemmer. Sogneselskapet vedtok
dette, og landbruksbestyreren ble en
avdem.

Wetlesen hadde et klart mil - faste
skoler i heleAker med2tll3 larere.

Ijanuar holdt han et gnistrende
foredrag i sogneselskapet der han
trakk opp linjene i planen sin.

Gode skoler ville spare fattig-
utgiftene. <Forgkede udgifter til
almueskolevesenet erstattes med
mindre fattigudgifter. Disse
postene staar alltid i omvendt
forhold til hinannen>>. Almueskolen
mi bli si god at bgndene sl seg
tjent med 6la sine barn gi der.
Girdeierne ville spare i forhold til
sitt private skolehold.

Kvinnen var oppdrageren i
hjemmet. Med kvinnen kom det
hygge. Kom det kvinner i skolen
ville arbeiderklassens barn lere
orden og renslighet- dyd og moral
ogsi. Da kunne girdeieren trygt la
sine barn gi pi skolen sammen med
husmannens. (Dette brant Wetlesen
for. Han var den fgrste talsmann i
Aker som ville ha kvinner inn i
skolen. Det var radikale id6er pi
denne tiden.)

Girdeierne skulle holde tilbake
4 skilling hver uke av lpnnen til
husmennene. Pengene skulle gfl til
skolen.

Foredraget inneholdt i detalj

hvordan de nye skolene skulle vare
- bygninger, innredning, ikerlapp
til lererne, handarbeidsundervis-
ning osv.

Wetlesen kjente sine kolleger i
sogneselskapet. Han visste hvor-
dan han skulle bygge opp argumen-
tasjonen som ikke innholdt et ord
om kultur, andsliv, e.l. Den rode
triden i foredraget var at det skulle
lgnne seg forbpndene.

Komitden ble utvidet med tre
medlemmer, og i juni 1 858 ble inn-
stillingen vedtatt i sogneselskapet:
Hele Aker skal fi faste skoler. Hver
skole skal ha to klasserom, et stort
og et lite, samt bolig til to laerere.
Det ansettes skoleinspektgr. To
larere ansettes ved hver skole. En
ikerlapp pi minst ti mil settes av.

Wetlesen onsket at larerne som
skulle ansettes ved hver skole
skulle v&re en mann og en kvinne.
Forslaget fikk en stemme -

Wetlesens egen.
Direksj onen i Aker sogneselskap

sendte planen over til skolestyret
med anmodning om raskest mulig
behandling.

Selv om skolestyret nok var

I
I

I
I
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innstilt pi 6 ffl gjort noe med
skolen, var det preget av rot og
handlingslammelse. Wetlesens plan
ga dem noe hindfast og arbeide
med, og planen gikk glennom.
Wetlesen gnsket ogsfl en ansvarlig
pA hver skole.

Wetlesens pi Abilds6 skj enket
ogsi en skoletomt til Aker
kommune. Her stodAbildso skole
ferdig i 1859.

Hans tanker 16langt forut for sin
tid, og skolelovene av 1860 og
1889 inneholdt flere av hans id6er.

Ved fprste valg komWetlesen inn
i kommunestyret, to ir etter ogsfl i

formannskapet. Det var ingen tvil
om hva folk mente om hans frem-
ragende innsats for skolen iAker.

Dessverre dode Niels Wetlesen
allerede i 1863 bare 42 ir sammel.

<Stqv har lagt seg over Niels
Wetlesens bedrift. Ingen tenker
lenger pd hvad han gjorde for
Aker skoler Menhans minne bLr
lyse for alle som har skolen kjm
Efter biskop Bech er han denf@rste
milep e I i Ake r s s kolehi st o ri e.

Det var b@nder som lot skolen
i Aker forfalle gj ennom en
menneskealder Det var bonden
Niels Wetlesen som reiste den
igjen.>

Kilde : Aker kommunes historie
1837 -1937, bind 2, Folkeopp-
lysning og skoler, Johan Evje.
Grgndahl.

o

A R S M @ T E T
Torsdag 12. februar 1998

Sted/Tid: Skullerudstua kl. 18.30

Alle medlemmer onskes velkommen

Etter Arsmotet blir det et toppaktuelt lysbildekAseri ved
geolog Johannes A. Dons over temaet - Ostmarkterrenget,
en utfordring for turfolk, NSB og geologer.

I
I
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SHttekurset

Takkfor sist alle sammen. Herfolger litt informasjon
i etterkant fra &rets store kulturlandskapsdugnad.

Slittekurset foregikk pA Ryghsetra, Nedre Eiker. Merete
Molback, Jan Wesenberg og TorJacobsen fiaAYV deltok.

Deltaker og medhjelpere
Totalt ble det 27 deltakere, fordelt
pi 16 menn og 11 kvinner. Disse
hadde med seg 10 barn! Deltakerne
fordelte seg med l0 fra Buskerud,
7 fra Rogaland,5 fra Oslo og
Akershus, 2 fra Hedmark og 1 fra
h.h.v. Vestfold, Telemark og Aust-
Agder.

Innenfor feltene praktisk arbeid,
veiledning, administrasjon og
kultur var min. 25 personer invol-
vert. De mest langveisfarende her
har vire felespillende venner fra
Gotland og de 3 inspirerende (og
alltid hardt arbeidende ! ?) sl6tte-
karer/lauvingskarer fra Viistgota-
land. Medlrjelpere m. fl. bidro med
7 barn/ungdommer.

Arbeid og resultat
Kursets praktiske milsetting, - 6
sli de 30 mila pi Ryghsetra og fi

hgyet opp pi hesjene - ble i 6r
gjennomfgrt med glans. Det ble
heldigvis ikke noen gjentagelser fra
tidligere ir der uttatt slflttefest eller
hjemreise har rnert virkemidler
(<<Ingen reiser hjem fgrjobben er
gjon! ! !). - 22. jili stilte Engebret
Korvald fraMjgndalen opp med
traktor og presse. Resultatet ble
238 baller 6t6kg,noe som gir ca.
3,8 tonn med prima h6y. Det meste
avhflyeter ni solgt, til en pris av kr.
2,- +mva. pr. kg. Totalt ble det
brukt 145 hesjestaur.

Langs ei kantsone med lengde
50 m og en bredde pi 1 m ble alt
lauvoppslag ringbarket. Dette vil
bli vurdert framover som et tiltak
for fl holde lauvet i sjakk.

Thomas, i samarbeid med ivrige
deltakere. bidro til at 54 meter med
skigard kom pi plass. Det har ni
blitt en naturlig avgrensing mot
Solsetra. Under lauvinga p5 Darbu

blei det produsert 24 kjverv fra ask,
samt at den lille enga hos A.
Gausen blei sl6tt for 4 Frret.

Til kurset ble utarbeidet ei
artsliste/kryssliste for Ryghsetra
innenfor emnene karplanter, sopp,
amfibier, reptiler og fugl.

Den pvrige kunnskapen - som
sitter i folks hoder og kropp - skal
ikke vi d6mme om, men vi tror
mange fikk et reeltl4ft.i sin interesse
og forstielse for kulturlandskap.

KjOkkengjengen stod for en
giennomsnittlig bespising av 55-60
personer per miltid, og fra baker-
ovnen i engabidro IngridW.
Bergheim med nermere 30 br6d til
alles glede.

Kultur og spredning
Arets kurs ble et hgydepunkt nir
det gj aldt musikalsk medvirkning.
Under samlinga ute ved hesjen pi

JanWesenberg i aksjon
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lgrdagskvelden blei det hort ikke
mindre enn 7 musikanter;4 pi fele,
2 pi trekkspill og en pi munnharpe.

Kursa pi Ryghsetra gir ringvirk-
ninger b6de pi det praktiske og de
vennskapelige plan: Helga fgr
slittekurset gjennomfgrte Grete og

Bent vellykka slittedugnad
hjemme pi girden, mens Natur-
vernforbundets lokallag i Flesberg
hadde slAttedag ei uke etter kurset.

Torill og Olav deltokunder
festlighetene under slittekurset i
Odenas i Sverige Ztker seinere,

B e s t e hil s en fra arran g Q rene

mens Ake Carlsson (sammen med
Tore Hagmann!) dukka opp hos
Hikan og Anna Karin pi Gotland i
midten av august. De var ute for 6
fotografere Gotlands st0rste eik. Vi
bidrar ogsfl til svensk intern for-
brPdring!

v/Per Qystein Klunderud, Naturvernforbundet i Buskerud'

FraRyghsetra

Folgende artikler fis klsptfra foreningen:
Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet

Ord. pris Tilbud
Medlemmer kr. 150,- k. 75,-
Ikke-medlemmer k 200,- k. 100,-

JOrn Areklett Omre, HOstflukt - Ostensjovannet

Bildet har vunnet 1. pris i fotokonkurranse. Takket
vare gunstig pris fra trykkeriet har vi fglgende tilbud:

Ord. pris Tilbud
Medlemmer kr. 100,- kr. 50,-
Ikke-medlemmer kr. 150,- kr. 75,-

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, og vi leverer pi d0ren innen en mined.

Foreningens postgiro kontonummer er 0801.273.1826.

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothona
Klistremerker
Hefte om Ostensjovannet
Medlemsnfil
T-skjorter: Medlemmer

Ikke-medlemmer

k. 5,-
k. 20,-
kr. 30,-
kr. 30,-
kr. 10,-
kr. 15,-
k. 25,-
k. 60,-
k. 75,-

Luftfoto, h0stflukt og postkort selges i Langerud
blomsterbutikk, samt pi Oppsal og Boler bibliotek.
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Arvingenes side
nv FrrrrN AnNr GuLaRANDSEN

Storskarv
Storskarven er ca. like stor som de
store gjessene. Den er lett i se langs
kysten der den sitter pi sin spesi-
elle, oppreiste mite. Vingeslagene
til storskarven ligner gisas. Den
ligger dypt i vannet. Bide hann og
hunn er med pi i bygge reiret.
Begge foreldrene er med pi i ruge
ut de 34 eggene i 28-29 "dggn.
Storskarven spiser mcst fisk. Den
har i de senere 6rene vert mulig 6
observere ogsi i innlandet.

Da Nils Holgerson var vel hjemme
fra sin reise, fortsatte gjessene over
Kebenekaise. Hvan6?

<Hvite gjess vralter rundt og
hvite egg legger de, og hgnene
legger egg. Og si spiser vi. Men
hvamed de digre hvite svanene
da?>> tenkte han.

Det tenker jeg ogs6. <<Hva med de
andre svanene, de svarte? Nei, mine
venner de er fredet,>> tenkte han.
<<For er det ikke rart at de som er si
store og flyr si langt, klarer seg mot
alle odds?>

<Ja, F-16 flyene i Norge detterjo
ned nir de st/ter borti hoppestrikk-
ene somer 300 meter overhavflaten.

Fugleeventyr
nv EvnMcerusr

Hvordan klarer si fuglene ioverleve
all denne forandringen pi sine
ferder?>

<Du Mikkel?>> <<Jaa .> <<Klarer de
ikomme s/roveri frr ogsi?> <<Jaa.>>
<<Ande vanne mijo ogsiklare
det?>> <<Jaa.>> <<Du Dan i El?> <<Ja.>>
<<Mmm. Ja, jeg forstir. Kanada-
gjessene flyr og, men de er ikke alle
der de skal. |ka, kra og m6.ker
klager.>> <<Dere mennesker mi snart
gjgre noe:> <<Hva da?2 <<Hmm.
Naturen er i ubalanse og dere med.
For 6rette opp dette mi du be
Mikkel omhjelp.>

<Du Mikkel?>> <<Ja.>> Vil du
hjelpe? <<Ja.>> <<Fortell, fortell.>>

Lomvi
Lomvi er en alkefugl som bliste inn
over store deler av S6r-Norge
under en av dagene med vestavind i
hpst. At fuglene bliser si langt inn
som i ir, er sjelden, men Oslo-
fjorden f&r bespk av denne fugle-
arten hvert 6r. Det er fgrste gang
den dukker opp ved Aslrlnsjg.
vannet. Den erikke spesielt god til
fl fly. De flyr med raske vingeslag
lavt over vannet. Den hekker i tette
kolonier i bratte fjellskraninger
langs kysten. Pi siste side kan du se
et flott fargefoto av en ung lomvi.

3

<<Dere har mye virus og bakterier.
De er som bilene og veiene- og
formerer seg som troll.>r <<A.>>

<<Si rens opp og ikke brenn opp.>>
Ta vare pfl kunnskapen dere har og
bruk den. Nir det er ubalense er det
fort gjort i bli syk igjen.>> Fir vi
pest 5g?> <Nei. Menneskene
holder det i sjakk. Men bakteriene
er sintere. Utvidelsen av territori-
ene fortsetter og enni kan flere
viruser kommen pi banen. Ta vare
pi urskogene og ikke tro dere
mennesker har driftene under
kontroll. Uansett. Dere erufull-
komne og konkurrerer som pi et
fuglefjell.> <Ja, dablir det vel egg
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pfl deg, da, Mikkel?> <<Ja, men jeg alle!> Plant ut l6vtrnr, men almen EvaVigerust erforeningsmedlem
liker andre egg enn bare mikenes.>> mi dere vente litt med.> <Rogn og er bosatt pdVestlandet.
<<Er det noen du savner?>> <<Ja.>> 69?> <Vet du hva, ikke terg meg. Hun hrtr sendt <Sothqna>
<<Hvordan skal vi ordne det da, Den er n@dt til i vrre med og ikke dette lille eventyret.
Mikkel?> <For i fi ryper og stor- glem hassel. Da vil jeg ordne
fugl tilbake mi dere hugge bort noe resten. > <Jeg vil vare med, je g 69.r,
gran og furu. Blink godt og ta ikke <<Javel da.>>
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Bakkkehavn,
oen gird istadig og positiv utvikling
Her trives bAde nordmenn og innvandrere

AvAnlrE NerruHl

SA mstes vi pi Lopperud da, eller Luserudo som det stir enkelte
steder i gammel litteratur. Ja, du kienner vel til bygningene helt syd i

Epletre-enga, nermere bestemt husmannsplassen Bachen, sor
for hovedbolet og vannetAustansior, med gArdsnummer 14711

Dettg ville nok blitt forst6tt p& 1880-tallet, da husene pi plassen ble
oppfort. I dag er vel navnet Bakkehavn, sor for Ostensiovannet,

og beliggende pA Abildss, bedre kient av oss flest.

Siden vi innledningsvis nevnte
girdsnummer, fdr vi skynde oss A
fortelle at det nye nummer pi
Bakkehavn er 160112, og at hoved-
girden n6 naturligvis gflr under
navnet Abildsg g6rd. B akkehavns
postadresse er Enebakkv eien 27 8,
Os lo  11 .

Sj okoladefabrikanten Olaf
Larsen, innehaveren av Asola
Sjokoladefabrikk, hadde i mange
ir stedet som sitt sommeropp-
holdssted.

Bakkehavn er forresten ingen
husmannsplass lenger.

Noen ivrige, kunstinteresserte
i nabolaget har tatt over bruken av
mesteparten av hovedhuset og
laget et interessant utstillingslokale
der. Eiendommen kom i 1953 i
Oslo Kommunes eie. Omrfldet og
husene disponeres nfl av Bydel
Manglerud og brukes ogsfl av en
gruppe innvandrere og flyktninger,
som opplarings - og tilpassings-
senter.

Kunstinteressen blusset for alvor
opp i midten av 1980-irene, og
kunstforeningen Rgsslyng si
dagens lys. De kvinnelige med-
lemmer, samt deres familier, har
deltatt ivrig med 6 pusse opp
bygningen, sarlig innvendig.

Befolkningen i distriktene AbildsO-
Bryn-Bgler-Manglerud og
Ostensjg kjenner nok ni huset
bedre som kunstgalleri.

Huset og vedlikeholdet av dette,
er som nevnt ni overtatt av Bydel
Manglerud. Dette foregikki midten
av 1992. Folk som <arbeidet for
trygd> deltok med i pusse opp
huset utvendig. Foruten fl vare et
aktivt kunstsenter, er huset ogsfl et
yndet utfartssted pi lgrdager og
sgndager. Da er dbt <kj6kken-
bedeningen> i kunstforeningen
som lokker med kaffe og nystekte
vafler til turfolket som legger veien
innom. De fflr da ogsi med seg en
god porsjon kultur.

TlgpeI av 6ret holdes det en rekke
utstillinger i lokalene i hovedhuset.
Dels er det de nevnte damene i
Galleri Bakkehavn som selv har
produsert bildene, keramikken eller
batikkunsten, dels er det tilreisende
kunstnere som leier seg inn i
lokalene for 6 vise og selge sine
produkter.

Det er skrevet en god del om
kunstforeningen Galleri Bakke-
havn b6de i tidsskrifter, leksika og i
lokalpresse. Keramikeren Ingegerd
Aldar, som selv er bosatt i
Enebakkveien like i narheten. har

vert primus motor for galleriets
drift i en irrekke allerede.

Ved siden av det utstillings-
rommet som ligger i annen etasje i
hovedhuset, finnes ogsi et stort
rom. Der fir utlendingene <<data-
undervisning>. Dataundervis-
ningen gir i korthet ut p6 6lrere
brukerne 5 skrive norsk, sette opp
soknader m.m ved 6 bruke data-
maskinen som en avansert skrive-
maskin.

Noen av husene pa tomten
er revet, andre forfalne
Vi troster oss med at dette er mid-
lertidig. Utviklingen 96r sin gang
her som andre steder. Den stor
lflven som sto i Osthellingen pA
tomten er revet, men det er hip om
6 fi den gjenreist.

Et uthus, er ni si defekt at de
sgrgelige rester burde vrert fjernet
for fl h6yne helhetsinntrykket av
tunet. Dette stflr i sterk kontrast til
hovedhuset.

Det som en gang var en side-
bygning til hovedhuset erblitt
rehabilitert, og brukes ni som
aktivitets og opplaringssenter for
en gruppe innvandrere, dels soma-
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Qstensjpvannet settfraTallbergdsen(ca. 1915). Foto: Wilse. FotofraBymuseet.

liere, noen fra Bosnia og fra et par
andre urolige land.

Lederen av dette innvandrer-
senteret pi girden er Knut
Gronvold.

Vivet ikke omvi her og ndkan
tillate oss d kalle ogsd ham inn-
vandre4 fqdt og oppvokst som han
er pd den danske @ya Als. Som de
fleste andre danske(r) har han
fortsatt beholdt sin <s6rlandske>
dialekt, dog oppspedd med en god
del norsk tonefall.

Nok om det. Gr0nvold har store
planer om bruk av omridet. Han er
levende interessert i 6 skape et godt
miljo for en rekke flyktninger og
asyls@kere. Den omtalte sidebyg-
ningen er restaurert utvendig. Inn-
vendig er det, foruten et lite kontor
der Grpnvold regjerer, et par verk-
steder, der det blant annet kan
arbeides med fl reparere forskjellig

utstyr tilhprende Bydel Manglerud,
slik som park -,og hagemgbler og
kontorinventar, Ved ijobbe her, fir
innvandrerne hindvdrkspraksis og
sprflkforstielse. Med tiden er det
meningen at de ogsi skal ta jobber i
private hager og hus, forteller
Gr@nvold, samtidig med at han
poengterer at de som i dag har
tilhold pi senteret har vist en
ualminnelig fin form forpilite-
lighet og rerlighet, er en sak for seg.
Noen av dem har allerede ffltt
lagerjobber og liknende i noen av
storbutikkene i distriktet.

Vel ute av det lille huset, f6r vi et
praktfullt skue ut over spndre del av
Ostensj 6vannet og Bogerudmyra.

Den falleferdige bygningen rett i
synsfeltet skal vekk. Samtidig
kommer nok en flyvetanke til
uttrykk. Her har jeg lyst til i legge
en friluftsscene med Ostensjg-

vannet som bakgrunnskulisse, sier
han, og sl6r ut med hendene. Tenk
deg et plati her med plass til de
opptredende, og med benkeplass
for et begrenset antall tilskuere opp
mothovedhuset.

En liten kjpkkenhage til internt
bruk er ogsfl anlagt pi omridet,
uten at dette er ment 6 gfl ut over
hovedreglene for utnyttelse av
det verneverdige omridet som
A sbnsjgv annsomrfldet egentlig er.

Vi vil ikke unnlate 6 nevne at
Ostensj0vannets Venner, med Finn
A. Gulbrandsen i spissen, er veldig
pi vakt mot enhver form for uriltig
utnyttelse av omridet rundt vannet,
hva enten det gjelder gstensi4,

Manglerud, Abildso eller Boler. En
hver form for <snikkolonisering>
av omridet vil uten unntak gi pi
bekostning av hva omrfldet ni er
ment ivare.
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Mitt Ostensjovann
Ingegerd Aldar forteller

AvAnrrre Nerruvr

Begrepet (Mitt Ostensjovann)) er noe vi kan forbinde med flere
tusen beboere i distriktene rundt dette unike vannet. Planter, bAde over og

under vannspeilet, dyreliv i luften og pi bakken, for ikke A snakke om
terrenget rundt bredUene er serlige, og har kommet pd trykk i

avisspalter- poesiog i lareboker,

At IngegerdAldarerenmegetopptattdamefikkviettydeligbevisforforleden.Hunvarigjenprimusmotorien
kunstutstilling i Galler i Bakkehavn Gdrd, der lokale kunstnere, bdde bildende, verbale og musiserende deltok.
Hun takket bdde defremmptte tilskuere, tilhlrere og utQvende deltakerefor innsatsen somvar megetvellykket.

IngegerdAldartar seg gjerne en
daglig spasertur rundt @stensjg-
vannet, alene eller sammen med
mannen Yngvar, og utgangspunktet
er deres hjem i Enebakkveien235,
pi hjPrnet av Smedbergveien, like
vedAbilds6 skole. Enten turen gir
pA godt vedlikeholdte spaserveier
rundt vannet i sommertid eller

kanskje pi skpytea nir isen ligger
blank utover vannspeilet. lngegerd
Aldar er en meget kjent personlig-
het i omrfldet. Hun er en av driv-
kreftene i Galleri Bakkehavn Gird.
et sentralt punkt i narmiljget rundt
Ostensj@vannet, og er med i
Abildsg/Manglerud Kunstforening.

Selv driver hun et keramikkverk-

sted i huset der hun bor, og er en
god venn av mange barn fra nabo-
skolen. Disse legger ofte turen inn-
om verkstedet for 6 se at Ingegerd
snurrer pi dreieskiven, og kanskje
fir de lov 6 snurre litt selv ogsi, for
i forspke i forme en leirklump til
en hgvelig presang.

Dette fir sti som en presentasjon
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av Ostensj ovennen, -irjonrr-
datteren, fgdt pi MaAagaskar, der
hun bodde til hun vn 13 ir. Siden
kom hun til Norge hvor hun har
bodd siden. Naturopplevelser har
stitt sentralt i Ingegerds liv, og turer
i Ostmarka var noe av det fineste
hun kunne tenke seg, lenge fgr hun
og mannen kjOpte huset de ni bor i.
Huset har for gvrigen historie for
seg selv. Her har det vrrt postkon-
tor, kolonialforretning og manufak-
turbutikk. Det har en liten hage pi
sydsiden, der fugler og katter lever
side om side, forteller mannen
Yngvar, da vi avla dem et beslk for

en tid siden. Men strendene rundt
Ostensjovannet er noe av det jeg
setter mest pris pfl, sier Ingegerd.

Plantevekster, siv og starrgress,
samt det rikt fuglelivet ved vannet,
gir Ingegerd mange fine inspira-
sjoner for hennes kunstproduksjon,
hva enten det er som keramiker
eller kunstmaler, med natur som
hovedmotiv.

Hun er selv medlem av fore-
nin gen Q stensjgv annets Venner,
gtfltter foreningens arbeide, og
hiper at foreningens arbeide med i
ffl fredet hele omridet si snart som
mulig vil fgre frem. A bruke dette

unike omridet, hva enten det skal
brukes til friomridet eller ikerland
fir vaere som det vrre vil, men 6
bebygge omridet mi ikke skje,
svarer Ingegerd nir vi kommer inn
pfl dette emnet.

I det vi takker for oss og praten
om Ostensjpvannet <<plinger det>
pi butikkdgren . Utenfor dgren stir
et lite knippe skoleelever som spor
pentomif6kommeinnpi
keramikkverkstedet. Kanskj e det
kan bli en egenprodusertjulepre-
sang, eller gir kanskje lom-
mepengene til en ferdigprodusert
kopp eller vase fra Ingegerds hand.

Hilsen til Sothsna
fra Kjellaug og Reidar Simonsen

Kjellaug og Reidar Simonsen har vandret ved Ostensjovannet
i mange Ar. De noterer ned det de ser av fugler, og har siledes

artige refleksjoner A komme med.

I snart fgrti 6r har vi hatt gleden av
fl nyte natur og fugleliv ved
Ostensj ovannet. Utallige fotos
har det ogsi blitt.

Den egentlige irsaken til 6
skrive, er at vi ville markere
<<fregnegisas lO-f,rs jubileum. I
1987 ble vi oppmerksomme pi en

stripegis med tre unger (med
Kanadagis som far) I 1988 og 89
var stripegf,sa tilbake med sitt ni
voksne kull. Senere har vi ikke sett
moren, men de tre hybridene har
stadig vert 6 se. Til"ibegynne med
var disse tre alltid"fl.se salnmen.
Senere har vi bare sett to av dem. I

6r dukket det opp en stripegis igjen,
men om det var den samme. er vel
noe usikkert.

Det er alltid en glede i f6lge med
i utviklingen, bide med vegetasjon
og fugler. Pi sensommeren i 6r
observerte vi to skjeender som vi
fikk et brukbart bilde av. Det er
stadig noe nytt og merkelig i se.
For eksempel en lysebrun and
som ser ut som en stokkand, men
fargene stemmer ikke. Hva kan
det vere?

Vi si ogsi en and med stokkand
fasong, men den var hvit med gri-
brune sider og med svart kalott
(alpelue).

For noen uker siden si vi en
lomvi. To brunnakker er ogsi sett.
Vi ser frem til mange 6r med turer
langs vannet.

Vennlig hilsen
Kjellaug og Reidar Simonsen

23



For 2000 flr siden pisto Julius
Cesar at elgen ikke hadde ledd p6
beina.

Den mitte derfor sove i oppreist
stilling og lene seg mot et tre. En
framgangsrik m&te 6 jakte elg pi
var siledes 6 hogge en stor klgft i
treet elgen pleide 6 sove mot. Nir
elgen si kom og gjorde pi sin
vante mite, brakk treet og den falt
over ende uten mulighet til 6
komme seg opp igjen.

Jegerne kunne si gjore kort
prosess. Denne oppfatningen av

Skogskongen

elgen har utrolig nok holdt seg helt
inn i virt eget irhundre enkelte
steder i Skandinavia. Spesielt der
hvor elgen var et uvanlig syn.

Den romerske forfatter Plinius
beskrev elgens overleppe som
meget lang og det er jo korrekt
nok. Men at den dermed kun var i
stand til 6 beite ved 6 bevege seg
baklengs var vel en noe dristig
p is tand. . .

I den nordiske folketroen var det
huldra som eide eleen. Den ble

brukt til ridedyr, og mang en
skogsvandrer har sverget p6 at de
har sett elger med sal p6. Slike elger
var for gvrig umulig i fi inn skudd
p6. Man risikerte faktisk 6 ffl
skuddet rett i fleisen selv. Det
eneste som bet var solvkuler.

Elg omtales i mange sagn som
huldreku, og det hendte etter
sigende ikke sjelden at huldra ga
bort en elg i bytte med en hinds-
rekning.

Enkelte var overbevist om at
elgen kunne helbrede seg selv

Av YNcve KvescK

Alle som en eller annen gang har kunnet iaktta elgen
forsere alle hindringer i skogen pA flukt fra et eller annet, m& ha

bitt seg merke i hvilken flyt det er i bevegelsene. Det ser ut som det
g&r sA tregt - sa tregt, mens det i virkeligheten jo er et rasende

tempo elgen holder. De lange.beina gir en skrittlengde som
narmest bare overgis med syvmilsstavler.
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om den skulle bli syk. Det gjorde
den ved i skrape seg bak 6ret
med bakklovene slik at <det onde>>
rant ut.

Likevel er elgen ikke sarlig
sagnomspunnet i forhold til f.eks.
de store rovdyra. Arsaken kan jo

vare at elgen stort sett var et
ufarlig dyr som det var rimelig lett
i nedlegge. Ulv og bjgrn ble ansett
som likemenn, og bragden var
derfor stgffe om slike motstandere
ble beseiret.

Lite kjent er det nok at elg en gang
i tiden virkelig ble brukt som
ridedyr og trekkdyr. Karl XI av
Sverige, konge fra 1660 il1697,
lot sine budbringere ri p6 elger i
stedet for hester. Elgene kunne ta
seg fram over st/rre avstander og
langt raskere enn hestene. Et godt
bevis pi det er at bruk av elg stort
sett alltid ble forbudt i de fleste land
hvor elgen hadde sin utbredelse.
Grunnen var enkel: Kriminelle som
flyktettil elg, kom seg alltidunna
lovens lange arm til hest!

Det finnes mange historier om
slike tamelger, og de fleste er vel
ogsi litt pyntet p6. Slik som den
om mannen som hadde en elg til
ridedyr - en elg som var helt
utrolig tll iltgpe, sa man. NAr den
riktig sparket fra, gikk det si fort
fra garden til kirken at da han kom
fram og skulle til 6 spise si brant
han seg pilgrgtenhan hadde med
seg hjemmefra. Og strekningen var
intet mindre enn 8 mil!

For ikke 6 snakke om den svenske
slflsskjempen fra Dalarne som fikk
bud fra kongen om h m@te til
mannjevning med en annen
kraftkar. Det kunne han jo ikke si
nei til, si det bar av sted den lange
strekningen til Stockholm med en
elg framfor sleden. Og si fort gikk
det at da han kom fram var bollene
han hadde med seg hjemmefra
fremdeles varme!

I 1906 gjorde man virkelig et
bemerkelsesverdig forsgk i det en
elg ble benyttet til 6 konkurrere
med hester pi en svensk travbane!
Med sitt raske lgp ble p6sitteren

fullstendig skrekkslagen. Dessuten
skremte den hestene, noe som var
besvarlig og farlig, si det er tyde-
ligvis ingen framtid i elglotto ...

Temming av elg foregirimidlertid
ogs6 i dag, men med helt andre
hensikter. En elgfarm i Russland
har 4000 elger som passes pfl av
gjetere og melkes daglig. Melke-
produksjonen for hvert dyr ligger
pi over 8 liter pr. dag gjennom flere
mineder. Alle kalver tas fra moren
like etter fodselen. slik at de kan
temmes og dermed slippes ut i
skogen uten 6 stikke av. En dag
skulle det gjores en filminnspilling
der og til det mitte man ha en elgku
og kalv sammen. Derfor ble det
besluttet at en av kalvene skulle fi
bli hos mora etter at det var fodt.
Men den gang ei! Straks kalven
begynte 6 suge, slo mora seg vrang
fl drepte kalven pi stedet. Like
etterpi lot den seg melke pi vanlig
mflte av et menneske ...

Men det erjo i vill tilstand og i sitt
rette element at elgen gj@r seg best.
Og det er der den virkelig gjgr seg
fortjent til tittelen <<skogens
konge>>. Den store elg-oksen med
det mektige geviret som ktone,
vandrer omkring i hgstskogen som
en uinntagelig festning. Til tross for
vekten og det store, brede geviret
har den ingen problemer med fl ta
seg fram bide stgySvakt og raskt.
Ved i sprike med klgvene forserer
den blpte myrpartier uframkomme-
lige for mennesker. Og sanse-
apparatet er pi topp ! Lukten og
hgrselen er viktigst. De store
traktformede Orene kan dreies over
1 80 grader og peiler kontinuerlig
inn lydkilder av enhver art, selv det
minste knekk i en kvist. Lukte-
sansen er intet mindre enn fenome-
nal. Vi vetjo at hunder har en
utrolig luktesans, men elgen skal
visstnok vere et hakk bedre ! Det er
praktisk talt umulig fl nerme seg en
elg, hvis det er det aller minste
vinddrag fra oss og mot den. Vi
mennesker kan nok lukte kjpttkaker
pi en viss avstand, men elgen kan
registrere vir kroppslukt og flnde-

drettslukt pi en kilometer eller
mer!

Det staselige geviret til oksen er
et avskrekkende middel mot
mindre eller yngre okser som er
frekke nok til i utfordre ham i
brunstperioden om hgsten. Som
regel er det likevel nok med en
stille demonstrasjon av hodeprak-
ten og snart lusker oppkomlingen
vekk. Egentlig er det jo litt pussig
at det kan lgnne seg for elgoksen 6
utvikle nytt gevir hvert 6r. Det
trengs mye nrring til 6 bygge det
opp, og skulle elgen ffl en
bruddskade i et bein, si er det nok
til at gevirutviklingen kan utebli.
Stgrre margin er det ikke.

Det er utover viren at geviret
vokser ut. Det gir ganske raskt -

opptil 2 cm i d6gnet! De for-
beinede delene er dekket av sikalt
basthud som er full av blodflrer. I
august stopper veksten opp,
basthuden dgr og sprekker opp og
elgen feier geviret rent for alle
hudrester. Si er det klart for miling
av krefter. Etter brunstperioden -

like oppunderjul - faller geviret
av, og si er det i gang med en ny
syklus.

Enkelte har pistitt at elgen kunne
lokkes med musikk. Omkring 1850
var det en kar som ville prgve
jaktlykken pi denne miten og
spilte i vilden sky pi fiolinen sin
dypt inne i skogen. Og hva skjedde:
Flere elger dukket opp, men de var
langt fra forngyd med konserten.
De ga ham en omgang, si han la
til sengs en mined! Det kan vel
hende at selv elger stiller visse
kunstneriske minstekrav.

Elgen har en lang historie i v6rt
land. Helt siden siste istid sluttet for
ca 10 000 ir siden, har den vert pi
farten her. Helleristninger i store
deler av landet viser at dyret har
vert et viktig jaktbytte. Det erjo
mye mat, sener, bein og skinn bare
pi en eneste elg, si fangstgravene
rundt omkring i skogene var i
flittig bruk i irtusener. Likevel
har mengden av elg vart svaert
varierende.
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Til tider har det nesten vrert helt
tomt. Gir vi 150 ir tilbake i tiden,
var elgen si sjelden i v6rt land at
folk ikke visste hva slags dyr det
var nir en og annen ble pitruffet.
Bestanden mi ha blitt kraftig
redusert de foregflende irhundrer.

Elg var tydeligvis fritt vilt for
folk flest. Man skjgnner at det
begynte 6 skorte pi elg da det kom
jaktreguleringer og restriksjoner pfl
lgpende band. Omkring ir 1800
var antagelig bestanden pi sitt
laveste.

Omsider begyiite det i lysne mot
slutten av forrige firhundre og
stammen vokste langsomt til

ca 1950. Deretter ble /kningen
formidabel bide i Sverige og
Norge. Pe 1930-tallet ble felt
ca 1000 elger i Norge hver ir.

Og ni for tiden felles det jo

titusener. Arsaken til gkningen er
antakelig en kombinasjon'av store,
neringsrike hogstflater i forbind-
else med moderne skogbruk og
avskytingsmgnster.

Men selv den staseligste elg kan
fi seg en nedtur av og til. Da denne
skogskongen en gang gikk til
kilden for fl drikke fikk den se sitt
eget speilbllde, og den mumlet for
seg selv: ..A, for en flott krone du
berer, du er virkelig skogens og

dyrenes konge!> En tung labb ble
plutselig lagt over bogen dens, og
elgen si en kjempestor bjorn ved
siden av seg i kildens speilbilde.
<Unnskyld meg, men hva var det
du egentlig mumlet om?>> spurte
bjornen. <<A, snille brorn, svarte
elgen,<<du vet, man sier jo si mye
dumt nir man drikker ...r,

Yngve Kvebrek
er leder av Nordre @yen

fuglestasjon og natur-
skribent i <Familien>
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Uvanlige fugler
ved Ostensjovannet

sommer og hsst 1997

nv Pnul SHtuurr.rcs

SabinemAke (Larus sabini)
En ung sabinemike ble sett av en
heldig observatprden 16. sept. En
halv time seinere hadde en god del
fuglefolk dukket opp ved vannet,
men skuffelsen var stor da det ble
kjent at fuglen hadde fl4yet s6rov-
er. Den er en nordlig art med naer-
meste hekkeplass pi Svalbard. Den
overvintrer ved kysten av SOr-
Afrikaog Sgr-Amerika. Den blir
sjelden sett pi trekk langs norske-
kysten. P. g. a. vestlige vinder ble
den sett flere steder i Sgr-Norge.
Det er fdrste observasjon av arten
ved OstensjPvannet.

Lomvi (Uria aalge)
Lomvi er ikke uvanlig i Oslo-
omrAdet vinterstid, men dette var
fgrste bes6k av denne alkefuglen ved
Ostensj0vannet. Det ble en artig
opplevelse for mange. En del kom pi
egen hand (eller egne vinger!) mens
andre ble satt ut av brannvesenet

Gr6strupedykker
(Podiceps auritus)
En ung grfrstrupedykker oppholdt
seg like ved s6renden av vannet
14.-21. sept. og kunne sees pA
veldig nart hold. Det er fgrste
observasjon av denne arten ved
vannet. Den er i slekt med den vel-
kjente toppdykkeren, men hekker
ikke i Norge.

StripegAs (Anser indicus)
Ett individ ble sett ved vannet i juni
og juli.Arten hprerhjemme i
Sentral-Asia og trekker over Hima-
lay afj elene til overvintringsom-
ridene i India og Pakistan. Fuglen
som oppholdt seg i Oslo-omridet
stammer antageli g fra utsettinger
etter fangenskap. Enkelte r4mte
fugler har blitt sett i de fleste euro-
peiske land, serlig i parker sammen
med kanada- og grigjess.

Havelle (Clangula
hyemalis)
En hunn ble sett 30. sept.-l2. okt.
Arten hekker stort sett i fjellet i
fastlands-Norge og overvintrer ved
kysten. Det er f/rste gang havelle
observeres ved @stensigvannet
siden 1975.

Vannrikse (Rallus
aquaticus)
En vannrikse ble hgrt flere ganger
pi morgenen2T . jv,li.Arten har blitt
observert fgr ved vannet. Vannriksa
pleier i gjemme seg i kantvegeta-
sjonen rundt innsjoer og det er
sjelden man fhr gy e pi den.

somfikki oppdrag iredde en del
<pinguinen> fra Oslos gater.

Nattergal (Luscinia
luscinia)
En veldig tillitsfull nattergal ble sett
pi 6stsida av vannet 14. august.
Arten hekker sparsomt pi Ostlandet,
men er vanskelig fl ffl 6ye pi. Den
oppdages vanligvis nirden synger.

Dette er en av fi observasjoner
av denne storsangeren ved Osten-
sj0vannet.

Kjernebiter
To kjernebitere ble sett sammen
med en flokk gr6nnfink ved vannet
4. november.

Det er tredje observasjon av arten
i omrf,det.

Paul Shimmings er biolog og sitter i
re daksj on e n av V dr fu g I efauna.

Foto: R.eidarSimonsen
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