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Lederen har ordet:'

Brikkene faller pa plass!

Det er 15 flr siden Ostensjovannets
Venner si dagens lys. Den gang
eksisterte vi bare som en liten <los>
gruppe pi 7 personer. I dag er
medlemstallet rundt 2 600 med-
lemmer. Vi feirer 10-6rs jubileum
som serigs, stor forening. I 1988
ba byr6det Selvaagbygg A/S
fremme reguleringsforslag for
Abildsg girds vestside. Etter en
enorm lobbyvirksomhet fua QYY i
Ridhuset og andre steder trakk
enffepren6ren reguleringsforslaget
sitt dagen f@rbehandling i byg-
ningsridet i 91. Forslaget til grav-
lund ble forkastet. Riksantikvaren
igangsatte fredningssak for Abildsg
ghrdi 1992. @W har gjort girdens

historie tilgjengelig for allmen-
heten gjennom en artikkelserie i
<<Sothona>. Vi har oversendt alt vi
har funnet av dokumentasjon til
antikvariske myndigheter. Vi fulgte
opp fredningssaken i siste runde
hos partier i Ridhuset vi var usikre
p6. Etter fredningen i fjor sommer
greidde flertallet i bystyret i awise
et forslag om 6 starte forhandlinger
med tanke pi oppkjgp av Abilds@
gfrrd. Pussig nok-var de partiene
som kunne tenke seg 6 kjOpe
@ stensj4 gflrd, nfl imot forhand-
linger for kjpp av Abildsg. (Unntak
fantes). CESARS inntreden pfl
arenaen var derfor kj aerkommen.
Da de kontaktet oss tidlig i januar

mined var det ingen tvil. Dette var
den riktige lgsningen. Abilds@
girds tradisjoner for banebrytende
arbeid ville bli fort videre - ni i
internasj onal s ammenheng.

Er det rart 6YY er stolte av i ha
bidratt til at girden blir bevart.

Det later ogsi til at Ostensjobyens
befolkning harhatt flaks med de
nye,eierne pi Ostensjo gird. De
Onsker 5 6pne Sgndre Ostensjg for
allmennheten. Les mer om dette
inne i bladet.

Nir det gjelder verneplanen for
Ostensjoomridet for Ovrig, viser vi
til faksimilen under.

Fortsattt godt jubileums6r Onskes dere av

Finn



gVV har pr. "l . des. 1997
mottatt fol gende priser:

Miljovernprisen i Norge 1991 gitt av
Conservation Foundation* i England.
Kulturvernprisen i Norge 1991 gitt av
Conservation Foundation* i England.
Deltakelse i den europeiske miljovernpris-
finalen i Wien 199I wrangert av Conservation
Foundation.
Lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
Venstres miljgvernpris i 1992 (delt med
Frognerparkens Venner).
<Nordiska f6rbindet fijr kulturlandskap>s
hedersgave 1992.
Finsefondets stipendx* 1995. Tildelt NOF
avd. Oslo og Akdrshus og OVV)
De Gronnes Pris for <Solidaritet med
Naturen> 1997.

* Teknisk afiang4r var Ford Motor, Norge.
** Norges desidert st@rste naturvernpris pA

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

Meldinger tragVV

Kan noen hjelpe
Jan Ghristensen med a
samle sponsorstotte?

Henvendelse Tor Jacobsen, tlf. 22 95 20 20 .

<<Soth ana>>

Vi etterlyser medlemmer som er interessert
i 6 sitte i redaksjonen i medlemsbladet.
Har du tid og lyst, ring Kari:

ilf.222987 67

og meld deg til tjeneste!

Tabula Gratulatoria
Vi inviterer medlemmer og andre som har lyst
til 6 gratulere oss med jubileet til 6 tegne Tabula
Gratulatoria i neste nummer av <<Soth@na>.
Prisen er 300 kr. pr. tegning. Du/dere vil da fA
navnet ditt i en liten notis med overskrift
- <Vi gratulerer OW med ti-drs jubileet!>.

Du tegner deg ved i skrive til OstensjOvannets
Venner, PB.17 - Oppsal 0619 Oslo eller ringe
Mari pi telefon 2227 2823 ellerFinnZZz7 2810.

HAR du flyttet -
eller SKAL du flytte?
Vi oppfordrer vflre medlemmer til 6 sende
oss melding om flytting slik at medlemsfor-
sendelsene kommerriktig og raskest mulig
frem til dere. Sothona vil ikke bli ettersendt
hvis ikke melding om adresseendring er gitt.

Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjovannet
Ord. pris Tilbud

Medlemmer kr. 150,- kr. 15,-
Ikke-medlemmer kr. 200,- kr. 100,-

JornAreklett Omre, Hgstflukt - Ostensjovannet

Bildet har vunnet 1. pris i fotokonkurranse. Takket

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
SothOna
Klistremerker
Hefte om Ostensjovannet
Medlemsnil

Ikke-medlemmer

Folgende artikler fis kjopt fra foreningen:

vare gunstig pris fra trykkeriet har vi fglgende tilbud: T-skjorter: Medlemmer

Luftfoto, h6stflukt og postkort selges i Langerud
blomsterbutikk, samt pi Oppsal og Bgler bibliotek.

Send postgiro med bestilling og mottakers navn og adresse, og vi leverer pi dgren innen en mined.
Foreningens postgiro kontonummer er 0801.273.1826.

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

Medlemmer
Ord. pris Tilbud
kr. 100,- kr. 50,-

--.w-



Vi ser pfi forskjellige trer

Asken betraktes som viltvoksende
over hele Europa, unntatt det nord-
lige Skandinavia, nordlige Skott-
land, Irland og storparten av" Spania.
Den fins dessuten i Kaukasus og det
nordlige Lilleasia. I Norge er den
viltvoksende i lavere str6k, pA
Ostlandet nord til Biri og Ringsaker
og langs kysten nord til TrOndelag.

Asken kan under gunstige for-
hold bli ca. 40 mhgy,i vflrt klima
neppe over25 m.I sluttetbestand
f6r den ganske rett og hPyt opp-
kvistet stamme. Frittstiende blir
hovedstammen gjerne kort og deler
seg i et antall hovedgrener, som kan
danne en vid , men forholdsvis 6pen
krone. Grenene har grigrpnn, glatt
bark og er noe bredere og flattrykt
like under knoppene.

Knoppene er forholdsvis store og
svarte, tykke knoppskjell som er
kledd med korte filth6r.

De motsatte og ulikefinnete
bladene har 9-15 par sittende, lan-
settformete og sagtakkete smiblad.
Frobladene og de fgrste lovblad hos
frgplantene er hele. Asken har
senere lpvsprett enn alle vdre andre
l4vftzrl. Bladene folder seg ikke ut
fgr i begynnelsen av juni.L4vet
felles ogsi forholdsvis tidlig, ofte
alt i slutten av september. Det er

smSbladene som lgsner og faller av
forst, mens bladstilken blir sittende
pfl treet enni en tid.

Blomstringen foregAr pi bar kvist.
De smi blomstene mangler bloms-
terdekke og sitteri meget sammen-
satte klaser fra sideknopper pi
forrige &rs kortskudd. Det fore-
kommerbide hunn-, hann- og
tvekjonnsblomster. Disse kan alle
sitte pi samme tre, men det finnes
ogsfl trrr med en eller to slags
blomster. Best/vningen skjer ved
hjelp av vinden. Nottene blir fort
fullvoksne og har som modne en
gulbrun farge. Ofte sitter de pi treet
vinteren over, og spiringen tar f6rst
til nir de har ligget ijorda i ett 6r.

Stammebarken er i ungdommen
glatt og grilgrgnn,senere dannes en
hard, griaktig skorpebark.

Jo bedre treet uo-kier, desto
lengre holderbarken seg glatt.

Veden hos ask har lysebrun kjerne
og en bred, gulhvit ytre del. Den er
grovporet med tydelige Arringer og
er omtrent like tung og hard som
eikeved. Asken er et av de verdi-
fulleste treslag til fremstilling av
mange slags redskap.

Hengebj/rk LavlandsbjOrk Or Hassel Vintereik Sommereik

For 6 trives krever asken neringsrik
jord med frisk fuktighet. Stille-
st6ende vann tfller den ikke. Den
krever ogs6 mye lys og m6 sti
forholdsvis glissent ndr den opptrer
i bestand. Mot frost er den svert
gmfintlig. Pi tross av det sene
lgvsprett hender det at de unge
skuddene skades av vflrfrost.

Fra gammel tid er asken sett pi
med arbodighet. I den norrone
mytologi var jo asken Yggdrasil
verdenstreet, med en topp som
nfldde til himmels ogen rot som var
hos Hel, en hosjotnene og en hos
menneskene. Under kronen pfl treet
samlet gudene seg til r6dslagning.

Av Grete Zahl

Ask

-\
' : . . \ L

Spissl/nn osp B6k Alm



Av luouru JnnneN

I forrige nummer harte vi at ingenior Frans Holst fra
Nordre Undal prestegArd giftet seg med Fredrikke
Ingegerd Normann og bosatte seg i Kristiania. Holst
syslet med tanken p& i fremstille eter. PA jakt etter

F A E R I K K H U S

egnete steder, falt valget hans pl
dsen ved Ostensjovannet. Her
var det kort vei til vann, aksep-
tabel avstand til naboeiendomm-
ene og rimelig ner[ett i l jern-
banestasjon (Bryn) og offentlig
vei. I sam-arbeid med apoteker
Haslund fra Nyegaard & Co. ble
aksjekapitalen pi 27 0O0 kr
skaffet, og det forste spade-
stikket pi Eterfabrikken ble tatt
8. mai 1900. Det var et forferdelig
slit A fA reist fabrikken med
bygninger, og Holst arbeidet i
perioder nermest dognet rundt.

Fabrikasjonen
Til oppvarming av syreblandingen i Forenklet skisse av eterfremstillingfBr i tiden.
rieterapparatet brukes damp. (Se
figuren).

En sver vannbeholder i fyrhuset
ble fyrt opp med kull. I 1916 gikk
det med 30 tonn. Fyrbgteren skuffet
kullet inn, slagget ble brukt til
veifyll. Dampen gikk i ledning
frem til fabrikkhuset, og det var
ofte vansker med isolasjon og
lekkasjer. Selve rieterapparatet var
en beholder av bly, det holdt best
for svovelsyren. Men blylodderen
mfltte stadig tilkalles, det ble
driftsstans og omkostninger.

Etter fremstilling ble ri:eteren
fylt pi renseapparat. KjOlekolon-
nen besto av en mengde ledninger
og kobberrpr. Etter drift som
varierte i lengde etter antall vider-
verdigheter og ettersporsel, ble alt
skrudd fra hverandre og lagret. Ved
sammensetningen til ny drift tok
det tid 6 fA alle koblinger tette og
blydelene uten lekkasje.

Utvidelse og nesten-
ulykker
Holst hadde drevet forsok med
narkoseeter noen 6r. Ved utbruddet
av 1. verdenskrig ble det hpyaktuelt
med produksjon, og nfl gav myn-
dighetene gr6nt lys. Produksjonen
foregikk i fabrikkhuset. Holst burde
visst bedre, prosessen er meget
ildsfarlig.

En drastisk hendelse inntraffi
desember 1914. Menneskelig svikt
fgrtetilbrann i en natriumskanne
som sprang lekk. Holst fikk kastet
den ut pi jordet, der den merkelig
nok sluknet. Men inne i huset var
eterdamp blitt antent, narkoseappa-
ratet brant som et gassbluss og en
eterbeholder pfl 200 kg ble antent
ved tappekranen. Alt og alle stod i
fare for fl gfl i luften, men de opp-
trfldte resolutt, fikk slukket ved

Den norske Eterfabrikk
og FagerAs gird

Vannforsyningen fra B Oler -

bekken var lunefull. Den kunne gi
tflrr eller flomme over med slam og
grus - og tette ledningen. Da var
det ut pfljordet for 6 lete etter
stoppekraner og rense opp med
damp.

Spriten fraL4itenvar til tider si
uren at den var ubrukelig og mitte
returneres. Ny sprit ble kjort frem,
og driften gikk om igjen. De tunge
fatene ble trillet opp pi bukker for
kontinuerlig pifylling av r6eterap-
paratet etter f@rst i vare veiet og
gradert. I1916 gikk det med 40 000
liter sprit.

Ved driftsstans ble apparaturen
t@mt og renset og reststoffene helt
ut i en liten bekk for spillvann. Den
fant veien nedover skriningen fra
fabrikken og var gul av svovel og
luktet nafta.
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tappekranen og bar med felles
anstrengelser det brennende appa-
ratet ut mens natriumstykker pi
gulvet eksploderte og sprutet
omkring. Etunder at alt gikk godt!

Narkosefabrikasj onen ble hen-
lagt til Bakkehuset, og to <<nafta-
jenter', fikk sesongarbeid med 6 fi
narkoseeter klar p6 flasker til
forsendelse. Heller ikke dette var
trygget mot menneskelig svikt. En
ny ulykke kunne f6tt drastiske
f4lger. Jentene hadde sOlt ut noe
eter og en av dem kom inn med en
brennende lykt. Flammende stod til
vaers, men heldigvis fikk de reddet
seg ut, og ilden fikk man bukt med.

Verdenskrig og
oppgangstider
Ettersp0rselen etter allslags eter

Okte strekt under krigen, og fab-
rikken gikk med stort overskudd. I
1916 var utbyttet likt aksjekapita-
len. Direkte sammenlignbart er det
ikke p.g.a. den sterke prisstig-
ningen.Gunstig var det imidlertid
for den som hadde gjeld i betale, og
Holst innfridde mange av sine lin.
Det var her som alltid i krigers
kjglvann; mange profiterer pi
andres krigfgring og ulykke.

En annen grunn til et godt drifts-
resultat varbruken av billig sulfit-
sprit til teknisk eter istedenfor dyr
potetsprit, som dessuten ofte var
dirlig. Oppskrift og fremgangs-

mite kom igjen fra en svenske, og
metoden virket utmerket. Det som
nfl var satt i gang av produksjon,
fortsatte i mange ir, nesten ufor-
andret frem til siste verdenskrig.

Villaen
Holst familiebolig stod ferdig
hosten 1903.De representerte et
stort loft bide @konomisk og
arbeidsmessig. Ruvende ble den, da
den ogsi skulle huse hans kjrre
foreldre og svigerfaren Normann.

Husetble satt opp av teglsten
med to lags tykke vegger. Grunn-
flaten var 150 kvadratmeter i to
etasjer. Pfl nordsiden var to veran-
daer trukket inn under taket. Herfra
var det vidt utsyn over natur og
ferdsel og over iommerens sol-
nedganger over @stensjgvannet.

Fabrikkhuset i sin opprinnelige
.skikkelse. Det ble bygget hqytfor
dfd plass til den lange kjqle-
kolonnen. Bildet er tatt i slutten
av 30-drene. Foto utldntfra
D e n n o r s ke Et e rfab rikk.

Huset ble dgpt <Villa Fagerfls>>
etter navnet han hadde gitt eien-
dommen, og alltid senere omtalt
som <<villaen>>.

Med alle vel installert i villaen og
fabrikken som trygt levebrgd,
syntest fremtiden vel tilrettelagt.
Men:

<<Mor kunne ikke trives her og
maset pi at kome tilbake til byen.
Far var en fredens mann og fant
sig deri>.

Hosten 1905 var bare ingeni6r-
familien tilbake i villaen, som ble
vel stor for de tre pluss en pike.
Noen rom ovenpi ble leiet ut til
sommeryiester.

I Srenes l6p skulle detbli mer
utleie, da mye skulle utvikle seg
annerledes enn Holst hadde tenkt
seg.

GArddriften
Helt fra starten ble jordene, ca. 20
mil, lagt ut til eng som f6r til
hestene. I 1906 utl6p forpaktningen
pfl Bogerud myr, og Holst kjOpte
ca. 60 mil for 6 800 kr. Det var en
god tilvekst til gfrrden. Ni gikk han
medp6 idyrke opp myraforteig
og si til med erter, kl6ver, timotei

Villaen og fjQset sett fra nord-6st. Den lille bygningen imellom er et
gammelt privet fra Abilds4 skole, kjgpt inn til h4nsehus og do. Bildet er

fra 1909. Foto: F. Holst.



og havre. De andrejordene bruktes
helst til poteter. Myra gav en god
avling, men oversvgmmelse vir og
h6st var en ulempe.

Fjos var under bygging, og i 1907
stod de tre fgrste kuene pi bisen,
senere ble det fem.

Men fjgsdriften ble for besverlig
i lengden, og hele besetningen ble
solgt etter tre irs drift. Noen flr med
forpaktere var heller ingen lykkelig
l6sning. Holst besluttet fl drive
h@yproduksjon selv, men da trengte
han en god l6ve. Den fant han p6
auksjon pi Sarabriten desember
1913. L6ven var av helt tgmmer og
kostet 340 k Fremkj6ringen fore-
gikk i begynnelsen av mars med
slede over N@klevann og deretter
avlastning pi Rustad gltrd.Fgret
var elendig, men kjarkomne kulde-
graderreddet situasjonen. En hek-
tisk virksomhet brakte l6ven den
siste etappen via Bogerud og frem
til Fagerfls. Riving og kjBring
betaltes med 139 kr. Samme
host var l6ven klar til bruk.

H0yproduksjonen gav
mer lgnnsomhet med
mindre slit. NA kunne

t\ofihgyet selges etter hvert
utover vinteren, og noe
mer fjosdrift ble det
ikke i Holsts levetid.

Fyrverkerihuset
<11904 begynte jeg at tilvirke fyr-
verkeri, en liten fabrikation vi kun
har som en bibeskjaftigelse,>>
skriver Holst.

Geskjeften mfltte ha et hus, det ble
satt opp i <<bakken>>, pijordet
nedenfor fabrikkveien. Det kaltes
ogsi Raketthuset, senere bare
Bakkehuset.

Her ble det tilvirket saluttskudd,
kanonskudd og blomsterfontener.
rimeligvis ogsi andre finesser etter-
som sakene tydeligvis varpopu-
lere. Til husbruk ble det ogsi
saluttert ved festlige anledningeq
og medbrakte rakettsaker satte
spiss pfl livlige aftener b6de i og
utenforbygda.

Til St. Hans knitret fyrverkeriet

om kapp med bAlet, men merkver-
dig nok var nyttirsaften ganske
uten salutter og fontener.

Produksjonen stanset opp da
Holst fant det fornuftig i trappe noe
ned, og hele <fyrverkeritraleb ble
so lg t i  19 l l  fo r600kr .

Bakkehuset ble leiet ut til som-
mergjester, bl. a. en fru Overland
med to sgnner, hvorav den eldste,
Arnulf, bide malte og skrev dikt.
Huset ble ogsi brukt som for-
pakterbolig en periode, og fra 1915
til narkoseeter.

Forts. neste nummer.

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

Artikkelen er fra SondreAker
Historielags 6rbok fra 1987.
Gjengitt etter tillatelse av artikkel-
forfatteren og styret i historielaget.

Den er hfilkjOptved henvendelse
til SondreAker
Historielag,

PB Lambertseter 55,
1 1 0 1 O s l o .

Edvtrla nA'
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Treets funksjoner
Av Frr.rr.r A. G ur-annNDSEN

Her i <Sothsna)r har Grete Zahl gAende en serie om trer. I
denne artikkelen skalvise litt pA treets funksjoner, hvilken
nytte vi har av trar og hvorfor det er viktig i tenke seg uvan-
lig godt om for man feller et tre. Nir treet dor, sier biologene
at det er halweis i sin viktige jobb for naturen.

Alle trer er knyttet tett til omgiv- gir treet de fleste fuglearler en
elsene. Bokstavelig talt dersom vi naermest fullkommen beskyttelse,
tenker pi rgttene. Rottenes oppgave og insekter, fugler og dyr har bolig
er i suge opp vann og narings- og henter nering i treet. Et tre kan
stoffer til treet. Bladene opptar produsere opptil 370 I oksygen i
sollys, opptrer vinddempende, gir timen. Hver dag kan det ta opp
oss en skyggefull og svalplass og kanskje B0litervanngjennomrot-
avgir fuktighet til luften. Samtidig systemet. vannet bringes rundt i

treet gJennom svert tynne 16r. I
skogen er ffueme en viktig regule-
ringsfaktor av vannavlppet. Vi kan
sammenligne skogen med en
svamp. Et tre kan ha en pumpe-
ytelse pfl narmere 30 000liter vann
i 6ret. PA bakken og ijorda under
treet opererer bakterier, mark,
tusenbein, biller, lus og ander in-
sekter. De er med pA 6 omdanne l6v
og gammelt trevirke til jord med et
naturlig neringsinnhold. De gjOr
ogsijorda under treet por6s slik at
svampvirkning opptrer. Jorda
rundt treet, r@tter og smfl levende
kryp er med pi 6 rense vannet. Den
totale vannmengde et tre med rot-
system og jord kan holde tilbake,
utgorr om lag 70 000 liter i iret.

I



Det sier seg selv at skogen derfor
er svart viktig n6r det gjelder 6
forebygge flom. (Sammenlign med
plastr@r i overvannsledningene i
bebyggelse). Trarne har ogsi en
evne til 6 rense luften og regulere
fuktigheten. Treets blader kan for-
dampe om lag 5,7 liter i timen, og
det kan greie i rense begrensede
mengder forurensninger fra luft og
vann. Denne rensingen er livsviktig
for miljoene. I tillegg er den gratis.
Dessverre har menneskene stilt seg

slik flere steder at treets tilegrense
er passert, og vi fir frdelagte skoger
der naturen er ute av likevekt. Jorda
presses sammen under trerne.
Regnet renner fort vekk, og det blir
oversv0mmelser.

Ca.75 Vo av idignedborsmengde i
en skog blir lagret her i trernes
svampomri der, r @tter, stamme o g
blader. De resterende25 Vo siger
langsomt ned i jorda, filtreres og
fyller opp grunnvannet. Vi kan si

det er et samspill mellom livet i
jorden og ffeets rot med omgivelser
som gjgr at vannet ikke renner bort
umiddelbart. Disse prosessene er
helt avgj@rende for at et landskap
ikke skal @delegges. Treet og
skogen spiller derfor ogsfl en av-
gjorende rolle for vannbehold-
ningen overalt.

Kilde: <Vann er likliv" av Frederic
Vester



SivD og sivF, fru Blom - del 2

Av Jnru WEsrNeeRc

I Sothona nr.14 tok jeg for meg noen av de hayevAtmarks-
grasene som preger <sivvegetasjonen> (slik vi vanligvis
bruker ordet <siv> i dagligsprAket) rundt Ostensjovannet.
De hoye, smalbladete plantene som utgiar hovedtyngden
av denne <siwegetasjonen> rundt vannet, er ikke siv i den
betydning av ordet som brukes innen fagspriket (dvs.
medlemmer av sivfamilien), men harer til grasfamilien:
den viktigste av dem alle -lakrar, og videre strandror,
kjem pesotgras og vassrorkvei n.

Som det ble nevnt i denne artikke-
len, er det tre plantefamilier som
har medlemmer som kommerinn
under dagligsprikets <siv>-begrep:
grasfamilien, starrfamilien og den
<egentlige> sivfamilien (eg
skriver <egentlig> i anfprselstegn,
fordi detjo er dagligspriket som
har <opphavsretb til dette ordet, og
vi fagbotanikere har neppe noen
rett til kalle ordets langt nyere
betydning i vflrt fagsprflk som mer
<egentlig> eller <riktig> bare fordi
vi forvalter en fagkunnskap om
disse plantene). I artikkelen inn-
f@rte ieg,litt pe fleip men mest pfl
alvor, de to begrepene sivD og sivF
for 6 skille dagligsprflkets siv-
begrep (som litt r6ft kan defineres
som < grasliknende vitmarks-
planter>) fra fagspr6kets (som er
definert utifra slektskap, og ikke
utseende og voksested). B otanikere
har en felles sekkebetegnelse for
disse tre familiene: graminider,
noe som rett og slett betyr gras-
liknende planter. Oversatt til dag-
ligspriket vil <graminider>> r4ft
sett tilsvare grasD (de av dem som
vokser t@rt) og sivD (de av dem som
vokser vitt).

Denne gang skal vi ta for oss de to
andre av disse tre familiene, nemlig
starrfamilien os sivfamilien. Noen

vil antakelig dra mer kjensel pi
den gamle betegnelsen for starr-
familien, nemlig halvgrasfamilien.
Denne er ni mer eller mindre
forlatt, da disse plantene ikke er
<halvveis gras>>, men helt og fullt
seg selv.

Forskjellene pi gras- og starrfami-
lien er mange: Grasene har hule
stengler med leddknuter og blad
som sitter i to rekker (det betyr at de
gflr ut vekselvis til to sider fra
stengelen, noe som riktignok ikke
alltid er like lett 6 se uten at en ser
ngye etter), mens starrfamilien har
fylte stri uten de spesielle ledd-
knutene som grasene har, og blader
som sitter i tre rekker, alts& av-
vekslende ut til tre sider av stenge-
len - og det er faktisk mulig A se
ganske lett hos svrrt mange av
dem. Men de viktigste forskjellene
gjelder blomstene, som jo hos
begge grupper er si smi og redu-
serte at de overhodet ikke likner p6
blomster slik vi kjenner dem fra
fioler, tulipaner og denslags. Hos
bide gras- og starrfamilien sitter de
kngttsmeblomstene tett sammen i
mer eller mindre kompliserte
samlinger, blomsterstander. Hos
grasene er blomsterstanden en <<to-
trinnsraketb : blomstene grupperer
seg (som regel 6n til tre-fire,

sjelden mer enn 7) i noen smi
enheter som kalles smiaks (f.eks.
<<klumpene>> i et hveteaks eller
<bjellene> hos havren), og disse
danner i sin tur et aks (f.eks. hos
hvete, bygg, rug og kveke), et
kjevle (f. eks. hos timotei) eller en
topp (som hos havre og de fleste
ville gras, ogsi de fire som ble
omtalt forrige gang). Hver enkelt
blomst er hos grasene som regel
(men ikke alltid) tokjonnet, og bflde
hver enkelt blomst og selve smi-
akset som helhet er omgitt av noen
spesialiserte st@tteblad, som kalles
agner. Sm6aksene er ofte <<flate> A:
se til, fordi blomstene sitter i to
rekker i dem: en til venstre, en til
hgyre, si en til venstre igjen osv.
Men n6 skal jeg droppe videre
detaljer.

Starrfamilien, derimot, har bloms-
ter som sitter som regel svrrt
mange sammen i et aks - hver
blomst bak ett dekkskjell og med
noen sv&rt ffl unntak ut til alle
kanter av akset, slik at det i mot-
setning til grasfamiliens smiaks
blir trint (lubbent), omtrent som en
kongle eller sigar, og ikke flatt.
Etrlers kan de enkelte blomstene
vere 6n- eller to$onnete, og
aksene kan vrre plassert pi ulik
mite. Jeg skal heller ikke her gi
videre i detalj -men avrunde med
at felles for bide gras- og starr-
familien er at selve blomstene sitter
gjemt bak sine st@tteblader (agner,
dekkskjell), slik at nir en ser pA
planta si er selve blomstene usyn-
lige fra utsida. Selvsagt mfr en jo
klare 6 tolke plantas oppbygning
rett for 6 kunne se det.
Sivfamilien skiller seg fra begge de
andre ved at blomstene riktignok er
svart sm6 og puslete, men fullt ut
synlige og likner i oppbygning
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Et typisk gras-smdaks (eksempel:
engrapp). Bakhvert av de 4 Overste
skjellene pd bildet sitter det en
blontst. Hele smdakset er ca 3 mm
langt.

Den egentlige siufamilien har i mot-setning til gras- og starrfamilien
blomster.som << ser ut som blomster>>, selv om de er smd og brune eller grQnne.
Her er blomsten hos siv -medlittfantasikan enkjenne igjen en
tulip anb foms t i miniaty r

Aksene hos starr kan se sv&rt ulike ut. Tegningen viser et hunn-aks slik det
ser ut hos flere av vdre store vdtmarks-starrarter (stautstan; kjempestar4

flaskestan; sennegras). Akset bestdr av dekkskjell, og innafor hvert
dekkskjell sitter en hunnblomst, innesluttet i etflaskeformet organ som
kalle s frukt gj e mma H e le aks e t e r ho s ulike s tarrarte r fra no e n fd mm til
6-7 cmlangt.

svert pi kngttsmfl, brunaktige eller
gronnaktige miniatyrutgaver av
blomstene hos mange liljeplanter,
f.eks. hos tulipaner. li l jer og
scillaer. Her er det ikke noen redu-
serte, ugjenkjennelige ting som
sitter gjemt bak dekkskjell, men
sm6 stjerneformete blomster som
sitter 6pent til.

OK, nok om disse systematiske for-
skjellene. En mi jo ha for vane 6 se
litt ngye pi unnselige, lite oppsikts-
vekkende planter som en gir forbi,
for 6 ha lagt merke til disse detalj-
ene. Jeg skal i stedet presentere
noen av Ostensjgvannets <<sivD>>
somhorer disse to familiene til.

I store deler av norske vfltmarker er
<<sivvegetasjonen>> dominert av en
bestemt slekt, nemlig starr. Starr er
altsfl et spesialtilfelle av starrfami-
lien (innen den biologiske syste-
matikken er slekt snevrere enn
familie, underlig nok). Starrene er
en kjempeslekt med rundt 100 arter
i Norge, og en del av dem er altsi
markante vitmarksarter - selv om
ulike starrarter vokser i omtrent all
slags vill vegetasjon. Men i si
nreringsrike sjOer som Ostensjg-

vannet utgjpr ikke starrene en si
viktig del av vitmarksvegetasjonen
- de gir for en stor del tapt overfor
de langt h@yere vitmarksgrasene
og andre planter, som dunkjevle.
Hos oss er det bare 6n starrart som
stedvis er relativt tallrik i vfltmarka,
og den er til gjengjeld ganske
sjelden og eksklusiv - stautstarr en
kraftig sak med blflgronne blad og
en samling av ca5-6 cmlange aks i
6vre del av stengelen: hannaks
Overst og hunnakstrnderdem. Den
st@rste og lettest tilgjengelige
forekomsten av stautstarr kan du se
hvis du gflr langs den som regel
delvis oversv0mmete stien fra P-
plassen ved brua til Bogerudmyra.
Du vil da ha store mengder av den
pi venstre hind, pi landsida av det
oversvommete omridet. Vi har
noen andre vitmarksstarrer ogs[
ved vannet, men de spiller en langt
mer beskj ed en rcIle: fl a s ke s t an;
s e nne gras, trdds tar f tue s tarr
lan g s t arr ogr6dlistearten kj emp e -

star4 den sistnevnte ble omtalt i
Sothqna nr. 1 0 (<Rodlisteartene
vflre>>, 1995). En av disse, flaske-
starr, er ellers <<sivD>>-planta fram-
for noen andre i mer naringsfattige
vitmarker, f.eks. ved vannene i

Ostmarka. Og selvsagt har vi ved
Ostensjovannet, som andre steder,
ogsfl diverse starrarter i skogen og
kulturlandskapet - men dem fir vi
la ligge i denne omgang.

Starrfamilien omfatter i tillegg til
slekta starr, ogsi noen andre
slekter. Mest velkjent er antakelig
slektamryrull.l gamTe dager fantes
det to arter myrull ved @stensj4-
vannet. men de er forsvunnet
sammen med de f,wige myrplant-
ene i takt med overgjodslingen av
vannet (se <<En gang vokste det
myrplanter ved @stensjgvannet>>,
Soth4na m. 9, I99 4). Ellers 96r
mange av starrfamiliens gvrige

slekter under det felles navnet
sivaks (et forferdelig, konstruert
skrivebordsnavn, som atpfltil
bidrar til forvirring i og med disse
plantene ikke hgrer til sivfamilien!)
To store, kraftige arter av sivaks
finnes ved Ostensjgvannet: skog-
sivaks (relativt vanlig) og sjpsivaks.
Denne siste fortjener noen ord. Den
er en utpreget vannplante, som har
lange, slanke, runde (sylindriske)
stri uten blader, med en liten sam-
ling av brune aks pfr toppen, og som
vokser i glisne, luftige bestander



Viktige vdtmarksarter ved Qstensj|vannet som hQrer til starrfamilien: fra venstre stautstarr, langstar4
skogsivaks. Videre sjqsivaks, som er omtrent utryddet av overgjqdslingen, og til sist lyssiv.

ute i 6pent vann - ofte p6 omtrent
en meters dyp eller mer, slik at
striene gjerne blir over to meter
lange. Den er ytterst karakteristisk
nir en hdr sett den, og sverl vakker.
Sjgsivaks dannet tidligere (helt
fram til 197}-fuene) bestander flere
steder ved vannet, men har i l6pet
av de siste 20*25 6rene forsvunnet
pflgrunn av overgjodsling, sammen
med det meste av den ovrige vann-
vegetasjonen. I 1993 roddejeg
rundt hele vannet og alle kanalene, i
forbindelse med en undersokelse
for Fylkesmannens milj overnav-
deling. Da klarte jeg i spore opp to
pjuskete individer (!) av sjgsivaks,
pflAbildso-sida. Jeg har ikke fitt
sjekket om disse to siste gjen-
levende fortsatt er i live.

Det paradoksale er at ingen av de
artene som utgj0r <<siwegeta-
sjonen>> ved Ostensjgvannet, er siv i
fagsprflkets betydning av ordet,
dvs. at de tilhorer sivfamilien. Det

narmeste en kommer, er to arter,
/ysslu og knappsiv, som vokser som
kompakte tuer av opptil meterh@ye,
sylindriske, spisst avsmalnende
blader og str6- striene med en
dusk av kngttsmi blomster ut til
sida. Disse to finnes ikke i den
egentlige vitmarka, men vokser
langs gr6fter og pi fuktig eng.

Noen moral med dette stykket? Vel,
hvis en mener den betydningen av
ordet <<moral>> som en viss verdi-
kommisjonen er satt til i stelle
med, si kan en jo ikke unngi
relativt ofte i komme inn pi verne-
problematikk n&r en arbeider med
OstensjOvannet. Deler av floraen,
og mye av den mest interessante og
serpregete, har det ikke godt ved
vannet virt. Overgj 6dsling, parkifi-
sering og kanalgraving har gitt
hardt ut over vitinarks- og vannflo-
raen. Denne betydningen av ordet
<<moral>> roper pi handling, pfl
tlltak: << H @ re r d e re, my ndi g he t e r,

vdkn opp fPr det erfor seint, tavare
pd det biologiske mangfoldet!>>
Men, hvis en som i skillingsvisene
med <<moral>> mener rett og slett
poeng, sfl vil leseren antakelig ha
skjont atjeg er litt fascinert av
forholdet mellom dagligsprflk og
fagsprik. Dette at samme ord
brukes i ulik betydning av ulike
personer og i ulike sammenhenger,
kan vere frustrerende. Men hvorfor
ikke heller se p6 det slik: dette er pi
mange miter to ulike sprik, og
ingen har noen gang hatt vondt av 6
vrere sprflkmektig. Ulike sprflk
6pner dgrer til ulike verdener. Bare
en blir klar over disse ulike betyd-
ningene og venner seg til 6handtere
dem, sA gflr det stort sett greit.

')y

*
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SOndag 23. august: Vi feirer oss selv.
Det er 15 ir siden sju personer dannet
OstensjsjOvannets Venner som en <<lgs>
aksjonsgruppe. 10 ir har gitt siden vi
startet opp som forening. Formilet var 6
hindre utbygging avAbildsg gird. Dette
og mer til har vi greidd.

Familien Solbakken stiller tunet p6
Sgndre Ostensjg gerd til disposisjon for
underholdning og lek. Det blir folke-
visedans og underholdning. Forfrisk-
ninger fir du ogsfl kjOpt. Vi starter et
spennende arangement kl. 1300 og
avslutter kl. 1600. Vrerforbehold.

Torsdag 24. september kl. 1830 pfl
Skullerudstua - Jubileumsmote I:
Morten Bilet fra foreningen <Vflre
Rovdyo> viser lysbilder og kiserer om
to av vire aller mest truete dyrearter
- ulv og bjorn.

Aktiviteter hssten 1 998
Morten er ofte utel ietten og obser-

verer rovdyr. Hanhar usedvanlig gode
kunnskaper om disse sjeldne dyra - si
gode at han h ar v&rt <Vflre Rovdyrs>
representant i flere debatter i radio og
fjernsyn. Morten er kjapp i replikken
- dessuten kan han trylle! Ta med
venner og kjente til et h@yaktuelt kiseri
pi Skullerudstua.

SOndag 4. oktober: World Birdwatch
- Norsk ornitologisk forening, avd.
Oslo og Akershus inviterer til to korte
vandringer langit Ostensjgvannet.
F/rste tur starter kl. 1000 - andre tur
kl. 1200. Fremmgte ved broen i syd-
eneden av vannet. World Birdwatch har
etter-hvert blitt en tradisjon ved vannet,
og over hele verden er det slike
arrangement denne dagen. NOF
og@YY vil ogsi ha informasjons-

stand ved Langerudgarasjene denne
dagen.

Torsdag 19. novemberkl. 1830 pi
Skullerudstua - Jubileumsmote II :
Vi feirer oss selv nok en gang. Vir
eminente <husfotograf> J0rn Areklett
Omre viser nye lysbilder fra@stensj4-
omridet og kommentererbildene i
samarbeid med Finn. Som vel de fleste
vet. er Jorn en av landets aller fremste
naturfotografer. Vi er svert forngyd
med hans velvillighet overfor fore-
ningen. Vi rgper vel ingen hemmelighet
ved i si at det vil foreligge en del
<knallbilder>.

Flere i foreningen har etterlyst en ny
aften med bilder fra vannet og nrer-
-iljO"t. Ni har dere sjansen, mOt frem.
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Pa historisk grunn
Av Vrcors KRnlsrno

Christinedal med omgivelser
er et av byens fredede om-
rider. Her kan man vandre pi
historisk grunn og fi impul-
ser som setter fantasien i
sving, - mens den nye tiden
rykker ubarmhjertig narmere.

Ved enden av @stensjvannet ligger
en av Oslos perler, en oase i et om-
ride preget av den moderne tiden.
Kjorer man langs den trafikkerte
Ostensjoveien vil man kunne la seg
overraske av det vakre omridet
med den idylliske dammen, som en
gang var en svanedam, den buede
hvitmalte trebroen og gflrdstunet
med den lille rpde stuen. I den lyse
irstiden likner stedet et nasjonal-
romantisk bilde man har bevart i
minnet fra folkeskolens lesebok.
Over det hele ruver Christinedal
mystisk og majestetisk - et bind-
ingsverkshus fra irhundreskiftet,
beskyttet av gamle l6vtrer. Gir
man inn Harry Fetts vei og kommer
inn pA omridets forside, vil man
kunne ta denne oasen i nzermere
oyensyn. Herbpr man ta seg tid til6
bruke sansene, og dersom man er
kunstinteressert eller historisk
interessert vil man finne bide opp-
levelser og lerdom. I innkjgrselen
til eiendommen kommer man forst
til et trehus som tidligere ble kalt
arbeiderboligen. Her bodde arbeid-
ere ved Hgyenhall fabrikker. Ved
siden av ligger stallen, rgdmalt og
solid som en stall skal vere.
Hovedhuset, Christinedal, 6pen-
barer seg som et eventyrhus som
pirrer fantasien og innbyr til en
oppdagelsesferd pi omridet.

..A tenke med oynene>>
Christinedal ble bygget av Eduard
Fett og gikk i arv til hans sgnn
Hary Fett, som ble riksantikvar i
Norse. I realiteten var han vir

Christinedal, Harry Fetts vei 2 pd Bryn

fdrste riksantikvar. da den fore-
giende bare var i stillingen et par
mflneder forhan dgde. Hany Fetts
livsprogram var 6 fi sine lesere og
tilh4rere til6 <tenke med gynene>>.
At han var levende opptatt av 6
bevare, av kunst og skjonnhet, er
noe som tydelig kommer til uttrykk
i den szerpregede villaen og omgiv-
elsene.

Det imponerende huset er bygget i
r@d murstein og gr/nt bindingsverk
og synes 6 bli holdt oppe av den
solide s@ylerekken. Over midt-
sgylene ligger en bysantinsk bere-
bjelke i sten. Denne ble kjgpt av
Harry Fett fra en syrisk-jgaist
kirke, og berer inskripsjonen; <Mi
den bli husket av Gud, til gode og
til velsignelse, den som til enhver
tid oppholder seg pi det hellige
sted>. Bak s@ylene hviler de rom-
erske keiserbystene p6 sine sokler.

I hagen finner man en venetiansk
marmorbronn som har tilhgrt
dronningen av Kypros og
Jerusalem, Catherina Cornaro, som
levde fra 1454til1510. Slektens
v6pen med malteserkorset og
hornet stir som ubrutte segl pi

sidene. Pfl et hpyere nivi i hagen
ligger terrassen, som bestflr av tyve
mosaikkplater med tegninger av en
rekke av Harry Fetts gode venner.
Her finnes bl.a. ErikWerenskiolds

"Bjornunge>, 
motiver fra store

begivenheter, historiske personers
familievipen, samt tegninger av
Axel Revold og andre kunstnere.
Fem av vennenes tegningerble til
under en middag pfl Christinedal.
Terrassen er omkranset av fjell og
et saerpreget steingjerde, og baken-
for stir de gamle treerne som liv-
vakter. Man kan fA en fornemmelse
av flbefinne seg pi <hellig grunn>.
I en skrining stir et stort eiketre
som ble plantet pi Knut Hamsuns
60 flrs dag. I sommertiden er
rhododendronbuskene tunge av de
lysende blomstene,og om hgsten
bugner de gamle epletrerne av
frukt, som trekker til seg ridyr p6
leting etter mat. De vare dyrene har
vart hyppige gjester pi eien-
dommen, og opp og ned pi tre-
stammene piler det ekorn. Det
hviler en fred over dette stedet.
Inne i villaen har tiden st6tt stille.
Christinedal er preget av kunsthis-
torikerens og samlerens forhold til
det bevaringsverdige og vakre. I det
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rikholdige bibUoteket finhes det
utallige sjeldne verker, og i gangen
utenfor den luftige hagestuen
henger en gedigen krystallyse-
krone. Fra taket pi galleriet skuer
vakre kvinneskikkelser i relieff ned
i hallen, og i Kroghsalen henger
Kroghs store maleri <<17. mai>> som
det sentrale bilde. I dette hjemmet
sitter historien i veggene og skaper
en fglelse av andektighet. For en
hel generasjon av kunstnere og
kunstvenner ble dette mangfoldige
huset et naturlig sentrum, og mange
impulser har utgfltt herfra. Det er
lett A forestille seg de sene aftener
med takhoyde og diskusjoner om
vir arv og historiens sammenheng.
Det er lett 6 visualisere (andelab-
renes flakkende lys over samtaler
om Harry Fens idd om vise men-
nesker at de fgrst blir seg selv, blir
levende skapninger med karakter
og konturer, nir de ser seg selv pi
bakgrunn av andre tiders liv.

Gammel verdigheto nye tider
Ni er den siste eier i familien Fett
iferd med 6 flytte fra Christinedal,
og nye eiere har kommet til.
Tomten ned mot @stensjoveien er
kjOpt av Byggholt, som skal reise
fire boligblokker rundt et girdstun.
Dette har vakt endel sterke reak-
sjoner hos naboene - sarlig sterke

var fglelsene da skogholtet med de
gamle trerne ble saget ned og idyl-
len ble brutt av anleggsmaskiner.
Kanskje vil det vise seg at den nye
og gamle tiden kan leve side om
side i harmoni og til felles glede.
- Eller kanskje er det her pi sin
plass med et sitat fra Harry Fett:
<<Anelsesl6st og sorgl6st vandrer
slekten inn i konformiteten, henter
sin fattige indelige nering fra de
samme kilder. Det blir en gre.og
skyggelris slekt'r. Det pvrige om-
r6det rundt Christinedal er fredet av
riksantikvaren, og det hviler et ser-
lig ansvarpi de nye eierne til fl
bevare en av vfl,re si sjeldne skatter

<Arbeiderboligen> og stallen er
kjgpt av privatpersoner, og resten
av omrfldet, inklusive hovedhuset,
eies av firma Barra. som i en 6r-
rekke har holdt til i underetasjen.
Firmaet fyll er i ir 7 5 6r, og en bedre
markering av jubileet enn 6 overta
Christinedal kan man vanskelig
tenke seg. I mange flr har Barra ffltt
v&re en del av dette unike miljoet.

R6dyrene er n6 borte, og den
moderne tiden harrykket nermere
Christinedal. Men den fredede
oasen ligger der og viser oss en flik
av vfrrkulturarv.

Det er andre Aret pi rad at@sten-
sjgvannets venner og Qstensj@
Hgyre gflr sammen om en vflr-
dugnad. Vi hadde kunngjort
aksjonen bide pi 6rsmgte, lokal-
pressen og med plakater. Tross
dette m6tte barc 17 ryddegutter og
jenter opp. Vi var heldig og hadde
oppholdsver.

Vi hadde hflpet pi flere deltakere,
for det er store omrflder som mA

ryddes.
Tre mann la tr/stig i veg med 6

rydde stien rundt OstensjOvannet.
Heldigvis ble to damerpfl sin trim-

Ostensis-Rusken
LORDAG 25 APRIL

tur rundt vannet praiet og utstyrt
med soppelsekk.Takktil alle som
deltok.

Tilsammen greide vi 6 rydde virt
tildelte omrflde.

Det var mindre soppel 6 finne i
frr, si folk er ganske flinke til 6
holde orden.

Et par ting bgr nevnes.
Hundeeiere er flinke til 6 ta opp

hundedritt, men si kaster de den
sorte posen elegant under en busk.
Hvorfor bruker dere ikke sPppel-
kassene? Det stir 7 stykker rundt
vannet!

En delhageeiere erveldig n6ye
med 6 ha orden i sin hage ,men har
ingen problemer med 6 transpor-
tere hageavfallet over veien til
OstensjOvannet!

Konklusjon. Ryddeaksjon er
n@dvendig. Hvorfor ikke ta med
deg en plastpose og plukke opp litt
rusk, nir du tar din Ostensjovannet
rundttrim?

Si ser vi deg pi neste Rusken
aksjon, kanskje?

Johan
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Nikanmanmene hva man vil om
fredning, redusert boligbygging,
husnpd og mange s6k'ere om 6 fi
bolig i sentrale bydeler. Mange er
det naturligvis ogsfl som prioriterer
friarealer, landbruksarealer og
bevaring av det eksisterende. Vdr
egen forening <Ostensjovannets
Venner>> er sA absoluttblant de
sistnevnte.

Sfl skjedde det. April mined var
pA hell da det ble innkalt til en
pressekonferanse i anledning av at

ABILDSO GARD
ikke lenger blant de fredlsse

AvAnr.re Nerruvt

Den24. april var en stor dag for alle som fryktet blokkbebyggelse pA omrAdet
rundt den allerede fredete Abildso Gird. I flere Ar har som kjent Selvaag Bygg A/S

hatt denne gArden pi sin liste over overtatte eiendommer i gamleAker.
Oslo Kommune har hatt planern men ikke r&d tilA overta eiendommen,

men Byantikvaren og Riksantikvaren ifellesskap har hindret
riving av de gamle bygningene.

et skifte i eierforholdet skulle finne
sted. Forhflndsarbeidet har naturlig-
vis pigfltt en tid, ulen at det er
kommet ut si meget som et pip om
det forestflende, hverken fra den
ene eller den andre kant. For en
tilsynelatende latterlig billig pris
overdro sfl Selvaag ByggA/S
eiendommen til Universitets-
instituttet Cesar. Dette er et institutt
som pi internasjonalt plan arbeider
for 6 skaffe, eller bedre vanntil-
fgrselen til trengende folk, srerlig i

Midtgsten Men ogsfl i Europa og
andre steder i vflr unike verdener
det behov for bedre vanntilforsler.

Selve navnet Cesar er ikke
plukket rett ut av luften. Som alt
annet pi internasjorialt, og la oss
ogsi si nasjonalt plan for tiden,
foregir sfl godt som alt pfl engelsk.
Sfl ogsfl for navnet p6Abildsg
G6rds nye eier. Det stir for <<Center
for Envirnomental Studies and
Resource Managemenb>.

Det var samlet en fin forsamlins

Svein Valden, QW Boris Hansen, Manglerud bydel, J.M. Trolldalen, Eduard Grimstad, Per Bomann Larsen,
byantikvar Hans Jacob Hansteen, Leidulv Mydland, byantikvaren (delvis skjult), og Qystein Eilertsen,
Manglerudbydel.
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Jon M. Trolldalen, Cesar, Eduard Grimstad, Vannakademiet, Per Bomann Larsen, Selvaagbygg
ogAsgeir FQyen, Cesar Foto: Arne Nettum.

r for de involverte
hren hovedinn-

falleferdise
Vi kjente naturligvis

igjen lederen for @VV FinnArnt
Gulbrandsen som ikke gjorde noe
fors6k pfl 6 skjule sin begeistring.
Foruten ham si vi styreformannen i
institusjonen Cesar - Vannakade-
miet Edvard Grimstad, institu-
sjonens arbeidende styreformann
professor Jon Martin Trolldalen,
bosatt i Dovresvingen pi Brattli-
kollen, altse ikke langt fraAbildsg,
og direkt6ren for samme, Asgeir
Fgyen, lokalpatrioten B oris Hansen
og formannen for @stensjovannets
Kulturfond Hennan Berger. Bide
By og Riksantikvarhadde sine
representanter pi plass, sammen
med flere lokale <<honoratiores>>.

Alle disse var 6 finne pfl
<bevaringsfl 0y en>>. Men heller ikke
representanten for Selvaag Bygg
A/S. direktor Per Boman Larsen

var misforn6yd med det endelige
resultat, lot det til.

Kjopesummen pfl 1.9 millioner
kroner blir vel for <<sm6pengen> fl
regne nir sluttsdmmefl for den
n@dvendige restaurasjonen av gird
og grunn kommer pfl bordet.

Institusjonen Cesar hipet natur-
ligvis pi bidrag fra sivel private
som offentlige pengesterke organi-
sasjoner for 6 dekke de utleggene
som uvegerlig mfl komme for 6 fi
satt gflrden i stand til fl motta norske
og utenlandske representanter for
en vanntOrstende verden. En tar vel
ikke munnen for full, eller skal vi
heller si <BRUKER FOR STORE
BOKSTAVER'r om vi karakteri-
serer Finn Arnt Gulbrandsens
gledesutbrudd som den reneste
indianerdans da han konstaterte at
overtakelsen nA,.delfinn-itivb var i
havn. Som en takk fra @VV over-
rakte han da ogsfl en gave til de to
involverte parter. De to lederne for

Exit Selvaagbygg? Per Bomann
Lar s en fr a enp re n Q rfirmaet

forlater AbildsQ.

henholdsvis Selvaag ByggA/S, Per
Boman Larsen og for institusjonen
Cesar, Jon Martin Trolldalen
takket, hver pi sin mflte for gaven,
som de viste 6 sette stor pris p6.
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Mitt Ostensjovann
Trond og Oddlaug Berg trives ved

Ostensjovan nets bredder

Texsr oc Foro:Anrue Nerruvt

ukjent for meg, si dyrelivet rundt
vannet er et Onsket emne, sier
Trond til Sothgna. <Jeg skulle
naturligvis ogsfl hatt inng6ende
kjennskap til fuglelivet, men
kjenner nok bare de vanligste som i
lgpet av iret slflr seg ned og hekker
langs breddene>>, legger han raskt
til. At familien kan holde seg a jour
med livet rundt deres kjrre Osten-
sjovann skyldes blant annet at de nA
har bosatt seg i Langerudsvingen,
med utsikt rett ned pi vitmarksom-
ridet syd for selve vannet. Fugle-
livet rundt vannet er si tett at det
nserrnest tar seg ut som snevrer n8'r
hvite hettemiker og andre mer
ornitologiske sjeldenheter flyr over
markene. En av irsakene til fugle-
mylderet denne gangen er at det
stir en kar og f6rer den flyvende
skaren med br6dbiter. Fuglene
sluker dem med begjarlighet.

En kan vel trygt si at det er en drgy
mannsalder siden Trond og
Oddlaug Berg, med eksamen
artium og lrererskoleutdannelse
forlot Nord-Norge, og slo seg ned
pA Bryn, Som de fleste andre inn-
flyttere har de bodd forskjellige
steder i distriktet, men til enhver tid
i umiddelbar narhet av OstensjO-
vannet. Begge er ivrige mosjo-
nister. og selv om de begge nfl har
passert bide den tredje og fjerde
konfirmasjonsalderen, er de stadig
6 finne pi tur rundt vannet. Trond
vil ikke pi noen mite kalle turene
for jogging. Han poengterer bare at
det er for 6 holde seg i form, men
skal noen fglge ekteparetil4ypa
rundt vannet bor de nok ha litt for-
hindstrening. Av yrke er Trond
Berg professor ved Universitetet i
Oslo med cellebiologi som hoved-
fag. Faget zoologi er heller ikke

Plutselig putter han en av bitene inn
i sin egen munn og tygger tilfreds.
Dette fir oss, i all vir uvitenhet til 6
sp6rre Trond om hvordan det kan
ha seg at det samme <<f6ret>> kan
omdannes til bflde menneskemusk-
ler og dyremuskler. - Her treffer vi
Trond hjemme rent faglig. - Dette
er en del av hans eget kunnskaps-
omride, og han gir en saklig godt
begrunnet forklaring pi hvordan de
genene som befinner seg i hvert
enkelt individ omdanner fgden til
passende celler i de respektive
kropper. A gjengi forklaringen om
hvordan DNA - molekylene om-
danner maten til egnede celler vil
nok fOre for langt, og ligger vel
utenfor det emnet Soth0na denne
gang skal stelle med. Men kort sagt
kan en si at disse DNA-molkylene
er med p6 6 identifisere hvert enkelt
individ, kanskje langt sikrere enn et

20



fingeravtrykk. Disse molekylene
finnes i alle celler, slik at selv en
hudrest, en bloddripe eller andre
smi partikler kan rgpe hvem delene
stammer fra. Dette kjenner vi jo nfl
til fra nyere kriminaletterforskning

For ikke i komme for langt ut pi
jordene, selv om vi befinner oss ved
de mange rundt Ostensjgvannet,
slutter vi med denne form for
naturvitenskapelig utredning mens
leken er god, og kommer tilbake til
Trond og Oddlaug Bergs liv blant
fugl og dyr rundt vannet.

Det hender ofte at vi pi vir
vandring rundt vannet stopper opp
for 6 hgre og se pi fuglene. Serlig i
nordenden, ved @stensjo skole og
Tallberget, kan vi hpre grange for-
skjellige fugleliter. I sgrenden er
det vel stort sett mikene og endene
somrider, skynderTrond seg 6
legge til. Vi er begge litt lei for at vi
ikke klarer fl identifisere hver
enkelt fugl, men det blir bedre etter
hvert, legger Trond til. Systema-
tiker som han er, har han notert at

det er blitt omtrent 1200 turer rundt
vannet siden 1985, men det blir nok
flere med tiden. En sjeldenhet som
ble observert for en stund siden. var
en brushane, forteller Trond.

Han kommerher med en liten
bok men med et unikt innhold.
B oken har tittelen @stensjovannet,
og er skrevet av blant andre
professor, botanikeren Ove Arbo
Fr. Hgeg.

Dette er en bok som burde finnes
i et hveri hjem blant oss som bor og
liker oss ved det unike vannet.
Boken fgrer tankene over pfl
fiskene. Srrlig er det vel gjedde
man tenker pi i denne sammen-
heng. En rugg pi drOye 26 kJlo er
vist nok halt opp av et av Norges
mest neringsrike vann for noen 6r
siden.

(Undertegnede kan huske at det
6 skyte gjedde fra strandkanten var
en utbredt hobby og matauk i
1920-30 irene. Selvsagt var det
min generasjons foreldre som drev
den form for fangst.) I dag er det

andre aktiviteter som bedrives
sammesteds.

Vi har nevnt joggeturene, men
noe som ikke er fult si passende pA
de smale veien og stiene rundt
vannet er racersykling. Rett som
det er kommer det et fartsfantom
farende. Vi kan ikke annet enn fl
appellere til syklistenes sunne
fornuft og be demredusere farten
etter forholdene her. Vi har selv
hgrt at handikappede personer i gi
- eller rullestoler har en utbredt
frykt for disse, la oss kalle det
uvettige fremtoninger pi sine
tohjulinger. Skjerp dere! Gang- og
sykkelveiene rundt vannet har
heller ikke den standard de burde
ha. Et lite skrap i den kommunale
gkonomi skulle vel kunne skaffe
penger til en hoyst nPdvendig
drenering.

Vi takker for praten og ser paret
forsvinne opp over broen mot
veikrysset ved AbildsO.

Besok
df'striktets oase!

Ett av Norges stgiste hagesentre...
-en naturopplevelse for store og sma!

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STORST UTVALG

KOTENGS HAGESENTER
Gen. Ruges vei 107 - Tlf. 22 29 57 00

21



Ny, sjelden blomsterflue
ved Ostensjovannet

Av Monreru Fnlcr

Insektu ndersokelsen ved
Ostensjovannet bekrefter ti I
fulle at omr6dene rundt
vannet mA bevares. Mange
spennende arter er regist-
rertn og vi skalfortsette regi-
streringene en sesong til.

t

Det er det all srunn til. Vi har
funnet flere ui.. ,o- 

", 
nye for

Norge, og mange som er sjeldne.
Her skaljeg bare kort nevne et par
helt uventede funn. En grundigere
rapport vil foreligge ved irsskiftet,
og Soth@na skal ffl hore mer om hva
vi har funnet.

Det mest spennende funnet ved
@stensjOvann fra tidligere av var
den lille blomsterflu a O rthonev ra
erythrogona, som enn6, mer enn ti
ir etter at den ble oppdaget, ikke er
funnet noe annet sted i Norge. Den
finnes. men er sjelden. gjennom
Nord-Europa og Sibir. Ikke noe
annet sted i verden kjenner vi til en
si tallrik forekomst som ved
@stensjOvannet. Det er antakelig
den eneste flua som har fitt et eget
innlegg i Oslo bystyre.

Den er ca. en halv centimeter
lang, grpnnaktig metallskimrende
og kan finnes i blomstene rundt
vannet ved sankthanstider. Men den
h6rer til en gruppe av arter som er
svert like. og selv ekspertene mi
studere anatomiske detaljer under
lupe for i vare sikre pi hvilken art
de har for seg. En annen slekt i den
samme gruppa heter Lejogastef
den omfatter to arter i Europa. Den
ene, Lejogaster metallina, er
ganske vanlig, og funnet mange
steder i Sgr-Norge. Navnet metal-
linahar den f6tt fordi hele kroppen
er blank som nypusset, gr4nt
metall. Den andre, Lejogaster

/r7r-ze
Hodet pd Lejogaster metallina i
profil - sterkt forst@rret, for hele

flua er bare en halv centimeter
lang. Hodet er dominert av det
store, runde fasett@yet. Rett under

f@lehornet ligger et bdnd av
hvitaktig best@vning . Fqlehornet
bestdr av tre ledd, og pd oversiden
av det ytterste sitter et langt hd4
som er tett i tett besatt med
lukteceller Qverst pd hodet servi
en litenforh@yning, der sitter tre
enkeltqyne i entrekant. Ikke rart

fluer ser godt!

Tegning av den skittenbrune larven,
med halen mot venstre. Hodet
ligger skjult inni de forreste
kroppsleddene, og det lille
dnderQret stikker ut aller bakerst.
Sterkt forstPrret. Larven er ikke
mer enn en centimeter lang, og
nesten tre millimeter bred.

tarsata, er sjelden over hele
Europa. Faktisk si sjelden at den
stir pi rgdlista over truede arter. I
Norge har vi ikke greid 6 finne den.
FOr n6. En eneste hann av arten ble
fanget i en felle p6Abildsg gird i
juni i fjor.

Lejogaster tarsnta et ogsi blank
og metallgrgnn og ca. en halv
centimeter lang. Hos hannen
skinner bakkroppen med rodlig
metallglans, mens hunnens
bakkropp skinner i sterkt bl6tt.
Endeleddet p5 folehornene m@rke-
brunt, med en gulorange flekk
nederst. Og fgttene er gule - det er
derfor den heter tarsata, som betyr
<<fot->>.

De voksne fluene lever av nektar
og pollen og er avhengige av
blomsterenger for 6 kunne over-
leve. At vi fanget en hann si langt
fra vannet som oppe vedAbildsg
gird, forteller litt om hvor langt den
flyr for 6 skaffe seg nering. For
larvene lever i vannet. De holder til
i rfltnende blader og rottrevler rundt
rotstokkene av dunkjevle, og er
avhengige av mattermed sump-
vegetasjon der d6de blader kan
samle seg og bli liggende og rfltne.
De har et kort og spisst indergr i
enden av bakkroppen, antakelig
stikker de det inn i plantene og
puster med luften i plantenes vev.
Ellers er det lite vi vet om hvordan
flua lever.

Men vi vet at den er en sjelden
art. Den fins over det meste av
Europa og Asia helt bort til kysten
av Stillehavet, men overalt er den
sjelden. Si sjelden, faktisk, at den
alene er et argument for 6 verne
Ostensjovannet. I alle europeiske
land som har rodliste over verne-
verdige fluer, stir denne arten p6
lista. Vi har altsi bare funnet en
eneste hann. Men det mi bety at det
ogsi finnes hunner, og at flua lever
ved @stensjgvannet. Er vi heldige,
finner vi hunnen til sommeren.
Derfor er det viktig fl ta vare pi
bestandene av dunkjevle i
sumpvegetasj onen rundt vannet.

22



Ostensjo-girdene pi private hender
AvAnr.re Nerruvt

For de fleste av vire mange lesere
er dette naturligvis ingen nyhet.
FamilienAstrid og Tore M.
Solbakken og dere to spnner
Bastian og Ludvig har etablert seg
pi Nordre OstensjO Gflrd.

Oslo Kommune hadde ikke
anledning til 6 bestride de store
utgiftene det ville medf6re 6 overta,
og fl drive Ostensjo-girdene. @VV
hadde i lengere tid forsgkt 6 ffl
kommunen til fl sikre g6rdene. Men
til ingen nytte si langt. Si kom Tore
M. Solbakken inn i bildet. Hemme-
lighetsstempelet har ruget over
overtakelsen, men til slutt ble det
gpet at gitrdene var overdratt. Vi
kom i kontakt med bide advokat og
ny eier over telefon, og fikk de
fprste opplysninger om overtakel-
sen. Solbakken opplyste at gflrden
skulle drives som den tidligere eier
hadde drevet den. Den ene girden,
altsfl den nordre skal de bruke som
privatbolig, mens den spndre skal
ominnredes til <offentlig> bruk.
Her er det meningen fl innrede et
eller flere motelokaler, en kafeteria,
evt, en liten restaurant. Atkomsten
hit skal utbedres med bedre vei fra
@stensjgveien og ned pi tunet, og
det vil bli anlagt en parkeringsplass

Ludvig, Bastian, Tore og Astrid Solbakkert

for besgkende gjester til lokalene.
Uthusene skal restaureres, og det
vil bli gitt plass for dyr av forskjel-
lig slag. For i bevare det landlige,
vil det bli innlosjert hester og kuer
m.m. slik det har vert tidligere,
men altsi den gang med adgang for
Bryn ungdommen, slik at de kan
stifte bekjentskap med andre heste*
krefter enn dem som befinner seg
under panseret pi pappas bil.
Arealet rundt husene vil bli dvrket

som eng eller korn6krer som det
opprinnelig har vart gjort siden
Haakon Tveters tid.

Girdene vil bli drevet av for-
pakter, men som han sier Tore
Solbakken selv, sfl har han til hen-
sikt i drive litt med girdsdriften
selv ogs6. Blant annet har han kjopt
seg traktor som han vil bruke nir
ikke annet arbeide beslaglegger
hans tid.

Stprre bestander av dunkjevle vil
kanskje sikre denne arten bedre
muligheter til 6 overleve.

Har du godt syn og skarpt sollys,
vil du kunne kjenne den igjen i
blomstene i juni og i begynnelsen
av juli. Det rgdlige skjeret pi
hannens bakkropp og den bl6
glansen pfl hunnen er ganske
tydelig i solskinn. Men at den har
gule fPtter, det er det ikke si lett fl
se med det blotte @ye.

Vi har funnet andre spennende
blomsterfluer ogs6. Slekta Serlco-
myia er ganske kraftig svart- og

gulstripete fluer med larver som
lever nedi vann. De har et langt
indergr i enden av bakkroppen, en
slags snorkel, bare at den sitter bak.
Slike larver gfrr under betegnelsen
<<rottehalelarven>, fordi de ser ut
som de har rottehale, og mange
blomsterfluer har slike larver.
Slekta Seric omyia, som av og til
kalles tigerfluer, har fem arter i
Norge. To av dem finnes bare
nordp6, og av de tre som finnes
sgrpfl er det to vanlige og 6n meget
sjelden. Denne sjeldne arten,
Sericomyia nigra, eller svart tiger-

flue, fant vi i en felle ved nord-
enden av vannet. Det var en hunn,
som ipenbart hadde prgvd 6 legge
egg. Men det betyr at alle de tre
sprnorske tigerflueartene holder til
ved OstensjPvannet.

Lista over blomsterfluer ved
Ostensjgvannet er i ferd med fl bli
lang. Minst en tredjedel av samtlige
norske arter er funnet her hittil, mer
enn hundre arter. Det gj/r antakelig
@stensjgvannet til Norges rikeste
omride forblomsterfluer. Det sier
mye om hvor rikt og variert om-
ridet er. Ta godt vare pi det!

23



MUS
Av Yrucve Kvescr

I likhet med sA mange andre
dyr, var ogsi mus hellige dyr
idet gamle Egypt. Og bide
grekere og romere var venn-
ligsinnet overfor de smA
skapningene for to-tre
tusen ir siden. Den forste
trojanske konge Teucer for-
gudet mus etter at de hadde
gnagd over larreimene pi
fiendens skjold og dermed
hiulpet ham tilsejer. Det ble
ti log med bygget templer
der mus ble holdt pi offent-
lige midler. Romerne som
alltid var ute etter A sette en
ekstra spiss pi miltidene
sine, fetet opp mus til de ble
rekordstore. U nder mAltidet
ble de hoytidelig milt og
veid, for det var en stor are
A ha frembrakt de storste
eksemplarene. Deretter ble
de spist.

Men ogsfl her i landet har selvfglge-
lig musa vcrt en av menneskenes
fplgesslagere. I folketroen har disse
lilleputtene stort sett g6tt for A vare
sjelene til myrdede mennesker og
en mengde folkemedisiner har hatt
mus som ingrediens - bAde i stekt
og bakt form. Serlig hjalp de
mot meslinger, kikhoste og senge-
vet ing . . .

I et av presten P. C. Friis,
skrifter fra ca 1600 heter det at

mus <... findes ofte d6de liggendes
paa veien, der for meener mand at
de iche kand lobe ofver folche-vei,
men doer saa snart de kommer
derpaa, hvoraffindes hendis for-
giftige natur. Er at acte oc at hun
iche kan fordrage mennischen
efterdi den doer paa veien som
mennischen gaarpaa.>>

Han varheller ikke ukient med

de skadermus kanforvolde: <<Men
skovmus ere her ofverflgdige her i
landet, oc det aar som roder om
ageren iche voxer her i landet, daa
soge de hiemb i kornladerne oc gior
stor skade, ligesom oc de muus som
holde seg alltid hiemme i huusene.>>

I Erik Pontoppidans bok <Norges
Naturlige Historie> fra I7 52 be-
skrives ogsi velkjente ting, bl.a. at
musene er fl finne <<... - saavel i
husene som i skoven.>> Dessuten
varhan overbevist om at de <<... er
forgiftige og bide kreaturet saa at
detlammer.>>

De museartene vi oftest kommer
i kontakt med i S6r-Norge er skog-
mus og husmus.Vi har dessuten to
skogmusarter, men felles for alle
tre er atde liker fl ha det godt og
varmt om vinteren. Derfor sOker de
inn i hus pi den tiden, og siden
skogmus er langt mer tallrik enn
husmus, er det disse vi oftest fir
besok av. For den ordinere iakt-
tager er forskjellene i deres utse-
ende ikke serlig igynefallende, si
jeg skal ikke begi meg inn pA noen
n&rmere beskrivelse. Alle tre er
imidlertid temmelig slitsomme
innend6rs. Alt fra tapeter ogd4r-
stokker til kaffegrut og blBtkake gir
ned i slukhalsenes mage. Mye skal
dessuten til for 6 mette et kull pi

5-10 unger. Og de ngyer seg ikke
med ett ungekull. De f6r bide to og
treilgpet av 6ret eller mer. Ja, hus-
mus kan under gode innendgrsfor-
hold strekke seg til bide ni og ti
kull!

ForPvrig har alle rottedyr en
ganske usedvanlig hgy ungepro-
duksjon, og hgyere blir den nir det
er overflod av mat og ingen fiender
er i sikte. Kort levealder gtr6r det
tvingende ngdvendig med tidlig
kj gnnsmodning og hastverksfor-
mering - noe sofii gsor artene raskt i
stand til i ta imot nye miljgmessige
utfordringer. Et godt eksempel pi
det er nettopp husmusa. Den stam-
mer fra Forasia, men har tilpasset
seg menneskenes gjgren og laden
gjennom tusener av ir. Den har
fulgt oss trofast slik at de i dag
finnes over nesten hele verden.
Stort sett er det et fredsommelig og
meget renslig dyr, men kan som vi
vet skape en del hodebry for oss. I
et kornlager i Nord-Norge fikk de
boltre seg fritt. Noe m6tte gjores og
etter giftbehandling lfl det dgd
husmus overalt. I en liten skuff var
det hele 64 smi mus. Men det var
ingen ting mot museplagen pi en
australsk bondegird. Eieren kunne
sanke sammen 28.000 husmus etter
i ha lagt ut gift. I et hvetelager et
annet sted ble hele 70.000 tatt av
dage pfl en ettermiddag !

Like iherdig som musa insisterer
pi i overleve - like innbitt er
kampen for i ta knekken pi den.
Mangfoldige fors6k er gjort opp
gjennom tidene for fl finne den
perfekte musefelle. Noen hjelpe-
midler har tydeligvis lang tradi-
sjon. I et skrift fralr 1175 heter det:
<NAr man skal sette lokkemat pi
sin musefelle, mi man binde fast en

?=E
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T,'OT RUST

forrrederisk ostebit og grille den
slik at den dufter lekkert, og der-
igjennom lokker man til seg mange
mus i fellen.>>

En morsom variant av husmus er
avlet fram i Kina og Japan, der det i
flere tusen 6r har vprt tradisjon 6
frambringe nye og uvanlige typer.
Det er de sikalte dansende mus
som i detuendelige l6perrundt seg
selv. Mindre morsomt blir det nir
man vet at dette skyldes en arvelig
feil i balanseorganet i det indre

Oret. Det finnes til og med syng-
ende mus. I sin favoritt-stilling
(stiende pi bakbeina) synger de
noe som etter sigende skal ligne Pi
en kanarifugl som eksperimenterer
med stemmen. Den gflr opp en
oktav og avslutter med et tydelig
forsok pfl en trille !

En annen liten skapning, som
imidlertid ikke finnes i Norge, er
hasselmusa. Men den er ikke si
langtunna. Den er i Europautbredt
nord til Danmark og Sgr-Sverige og
h6rer med til syvsoverne eller
sovemusfamilien. Den gir i dvale
om vinteren, og skulle temperatu-
ren om sommeren synke under'
15-16 varmqgrader, ruller den seg
sammen og faller i dyp sPvn. Slike
kuldebolgel frister tydeligvis ikke
til aktiviteter i busker og trer som
den er sfl flink til b tf"tt! i. Det var
syvsoverarter som romerne brukte
til 6 spe pfl kosten med for 2000 2r
siden. Og skulle noen lure pi hva

dette sjutallet stir for, si har det
sammenheng med at romerne jaktet

iherdig ogsi pi kristne i en viss
periode. Under forfglgelsene
flyktet ifglge sagnet sju kristne til
Efesos i Tyrkia og murte seg inne i
en hule hvor de etter hvert falt i
sovn. Intet mindre enn 200 Fr
senere sprakk muren opp, og til
folks store forbauselse tittet sju
s/vnige personer fram. Si snart de
hadde fitt bragt pi det rene at det
slett ikke var dagen derpi, kunne de
berette om sin skjebne. Og ikke fPr
de hadde gjort det, si d6de de alle
somen.
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Samuelsen-orgelet fra Abildss gird
Her er det vist faksimiler av brosjyre laget om Samuelsen-orgelet i V6ler kirke.
Orgelet stod pd Abildss i den tid Christian Brochmann eide girden. (se Sothona nr. 6)
Kantor Barge Sandal, som har vert organlst i Manglerud kirke, har sendt oss
denne brosjyren. Kjenner noen mer til dette orgelet - vennligst send noen
ord til Borge,adr. Viler prestekontor, 1598 VAler iOstfold.
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-=t nar mdtcet plasseres helt

ohannes Henrik Berg (x 1752 + 182 l)  som t i l -
tridte sitt sogneprest-embete iViler i 1790,
si det som en av sine fsrste oppgaver i an-
skaffe kirken et orgel. Gjennom sogneprest

Peter Ring i nabo-sognet Hobsl, ble han gjort
oppmerksom pi et orgel som stod pi girden
Abildso/Abelso i Aker. Sogneprest Peter Rings
datter, Marie, var gift med Kaptein Didrik
Hegermann Brochmann. Han hadde nettopp
overtatt Abildso gird, etter sin far Christen
Brochmann, som dode i  .790. Orgelet som ble
innkjopt t i lVi ler i  l79l ,"paa sogneprestens og

almuens bekostning",r mi ha vart blant etter-
latenskapene i dette dodsboet,

Orgelet er et sikalt "skap-orgel" - pipene er
plassert inne i et orgelhus med dsrer i fronten,
slik som pi et skap. Orgelet er et av de eldste
spillbare i landet - antatt bygd i 178 | .
Tidfestingen bekreftes ogsi av hvilke type
stemmer orgelet har - orgelets disposisjon.
Disposisjonen er noe engelsk- inspirert  og
horer hjemme mot slutten av 1700-tallet.

Dulcian 8 fod
Sedecima I fod
Octava 2 fod
Gedacht 8 fod

Octava 8 fod
Sexquialter 3 fag
Sief laute l l12fod
Flaute 4 fod

lBygdeboken forViler og Svinndal

qq Klaviaruret har msrke undertangenter og

1]$, frvite overtangenter og toneomfanget

\l 
- 

I strekker seg fra store C til trestroken c.
Rett ovenfor klaviaturet er det en salmeverstel-
ler for 25 vers (strofer).

r) I nne i orgelet, pi et sted hvor orgelbyggeren
(l gjerne satte sitt bumerke, er navnet Niels
( l  Samuelsen r isset inn. Niels Samuelsen Dal i
(*1749 +1822) var skoleholder og klokker
(degn) i Nes i Hedmark. Navnetrekket hans fin-
nes gjengitt i Nes Bygdebok, og det er ingen tvil
om at det er hans hindskrift som ogsi preger
innsiden av orgelet. Det mi derfor anses som
dokumentert at det er Niels Samuelsen som
har bygget dette instrumentet.
Samuelsen-orgelet er unikt og uhyre sjeldent.
Det er bare to slike orgler igjen i Norge som er
bevart i sin helhet. Det ene stir hos Norsk
Folkemuseum piBygday, det andre har vi her i
Viler. En av irsakene er en jevnt god og sterk
skonomi i landet som har fsrttil at gamle
orgler ikke er blitt tatt vare pi. Fremfor vedlike-
hold har man i stedet kjopt nytt. Et eksempel pi
dette finner vi pi sor-vestlandet, et omride som
er sterkt knyttet til rike inntekter fra olje- og
gassindustrien. Alle gamle orgler er skiftet ut
med nye, og man mi man lete med lys og lykte
bare for i finne et for-krigs-orgel! 27
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Returadresse: @stensjgvannets Venner, Pb, 77 Oppsal, 0619 Oslo
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