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Lederen har ordet

Det te nunmeret  av "Soth@na" er  desverre fors inket .  Det  har
s ine drsaker .  V i  har  sk i f te t  t rykker i .  Dessuten har  v i  jak tet
^ 4  F :  r  A  ' l  

a r : l . a  t t ' l  a t r - r - t t , t "  d a  d e t  i k k e  V a f  m U T i g  f O f  L i f  fP A .  e ! !  e l l  A .  _ L O . V C  _ L c a y  \ ) L j

Johnsen i  "Typer og form" d- for tset te pga stort  arbeidspress.
Likefuf  f  t  er  b l -adet her med nydeTig f  ors ide f  otog;raf  er t  av
JOrn Arekfet t  Omre.

Pd s is te  d rsm@te b fe  v i  oppfordre t  t i l  a  gA imot  @stens jq
bomil  j  Os byggepros j  ekt  i  krysset Ul-srudveien/Ostens j  oveien.
Areafavgrensningen i  vedtektene vdre bygger pA strenge fagTi-
c rc  \ / t t r r le r in r te r  oc  omfa f  t .e r  i kke  de t te  omrddet .  V i  har  im i -: r v

dl-ert id bedt om at den bebyggefsen reguTeringsforsfaget d-pner
fo r ,  u t fo rmes s -Z  ik  a t  den b f  i r  l -aves t  mu7 ig .

Det md ogsA nevnes at  v i  har forhandLet f rem en avtal-e meffom
Park-  og  id re t t ,  p ros jek te t  "K l t f tu r fandskapspTe ie  i  OsTo og
Oml-and" (KOO) og Qstens j  @vannets Venner.  KOO vi f  f  d ansvaret
fo r  en  de f  na tur fagL iq  sk jOtse f  rundt  Qstens jevannet  som
Park- og idret t  ikke har ekonomi t i l  d ut f@re. Les mer om
d e t t e  i n n e  i  b l a d e t .

Vi  har ogsd fAtt  avsl-ut tet  arbeide med f7rste hafvdel-  av en
f ekker pTakatser ie som nd- henger pd- tavl-ene rundt vannet .

Med disse oppTysningene oppfordres af fe t i l  d kose seg med
medJ-emsbfadet i  en r ikt ig god sommer!

%nn

Et knoppsvanepar har Tigget ved QstensjOvannet i  over t re uk-
er,  men det bfe dessverre ikke hekking i  dr .
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En liten prat pi Abild ssgad
SveinValdem er den som i dag " er" Kulturlandskap i OsIo og Omland. Han har tidligere jobbet mrye

med 4H-gdrden pd Lindeberg og det var slik OstensjOvannets Venner stiftet bekjentskap med ham, da 4H stilte
opp med dyr pd @stensjqdagene som ble holdt pd OstensjQ gdrd.

Svein sa at jeg skulle bare gfl etter
lyden for 6 finne ham nir jeg kom
pi girden, og det stemte bra. Med
vedklgveranlegg festet pi traktoren
stod han og sgrget for opphugging
av noen av de mange treme han har

ryddet unna i fjor og i flr. "Hei, hei,
Svein! Lenge siden sist!" sierjeg og
gir ham en klem. Svein Valdem har
jeg kjent i mange 6r som en velvil-
lig og snill hjelper, serlig i forbin-
delse med @stensj Odagen e ph @sten-
sjO gflrd.

Svein har fortsatt sitt virke i barne-
og ungdomsorganisasjonen Norske
4H, nh som prosjektleder for pro-
sjektet " Kulturlandskapspleie i Oslo
og Omland", oghari denforbindelse
f6tt oppgaver med fl skjOtte kultur-
landskapet p6 Abildsg gird.

"Kom skal du se, dette erbra saker,"
sier han og viser meg hvordan ved-
kutterlklgyveren f6r unna veden i
raskt tempo. Si skrur han av trakto-
ren og tar av seg hgrselsvernet. Vi
skal gi en liten tur rundt og se pi alt
det artige pi girden.

Fgrst tar han meg med til grisehuset.
Der er det jo ingen griser mer, har
ikke vart pi mange frr. Flere av dere
husker sikkert det lille tilbygget pi
den rode stallen. Det ble bygget
mens tyskerne okkuperte gflrden i
1944, og som en av de yngste byg-

Veggenmot stallen.
Merk renna i gulvet.

ningene pi gflrden, var den i dirligst
stand. Som Svein sier "dette ble nok
ikke bygd med kjerlige hender, nei."
Taket hang og slang og den ene veg-
gen var kun st@ttet av et velvillig tre
som hadde vokst opp pi siden. Om
ikke altfor lenge, skal dette bli
Sveins kontor og styrerom for
@stensjpvannets Venner pfl kvelds-
tid. Svein har, etter tegninger, byg-
get opp igjen bflde tak og vegg. Her
skal det bli fint etterhvert - ossi slik
en herlig utsikt, da!

Alle vi som bor eller ferdes nar
Abilds0 gird ser med egne Oyne at
restaureringsarbeidet skrider frem.
Her har Byantikvaren god fging
med hva som blir gjort, serlig med
hovedbygningen, men ogsi med si-
debygning, stall, grisehus og hage-
anlegg.

Vi girvidere til enfirkantetmur som
stflr inne mellom trarne. "Jeg vet
ikke helt hva dette har vert," sier
Svein. " Kanskje en rotvekstkjeller?"

Sveini aksjon

Grisehuset tidlig i oppussingen. Ny vegg er satt opp, men taket mangler.



Slik sd det ut i slutten av juni i dr. Det kommer seg!

Sfl rusler vi ned til en annen mur,
nesten sjult i langt gress og lgvtrrr
- "Dette var fjOset og def borte var
lflven, " sier han. "Ser du restene av
lflvebroen?" Det gj6rjeg sflvidt inne
i buskaset.

Det er 3 forskjellige
seregne hager her pi
Abilds@. En 1600-talls,
en  1800- ta l l s  og  en
1900-tal ls.  Den fra
1600-tallet var en slags
terrassert frukthage
med2lindelysthus. Det
ene lysthuset bestir i
dag av 9 trnr, men skal
det vaere riktig, skal det

blitt fortalt it dette er ett tre for hver
apostel, men ikke et for Judas. Det
ble satt opp et plankegjerde mellom
denne hagen og det som den gang
var Enebakkveien. Det var mye skri-
verier om det stygge gjerdet den
gangen. Ni ser vi ikke spor etter det.

l80O{allshagen har mange hekker
og et syrinlysthus med spissl6nntak.
I det hele tatt var det vakre hager her,
men de har ni forfalt endel. Forsik-
tig, forsiktig tar Svein og rensker
opp, etter i ha konferert med eksper-
tene. Blant annet har Byantikvarens
folk vart og blinket ut trrer som kan
tas i hagene. Han har ogsi begynt
pi alleen, noe mange sikkert har lagt
merke til. Na gjenstflr kun trar som
det mi avgjgres hvilke av skal forme
alleen videre.

Eierne pi Abilds6 mi ha f6tt inter-
nasjonale impulser, forteller Svein.

Her var det vekster som var svert
sjeldne for den tiden hagene ble an-
lagt. Det er ogsfl sterke tegn ved de
redskapene han har funnet. Disse
menneskene har hold seg ajour med
det som rgrte seg i tiden.

Svein roser turgierne som tar veien
om Abilds@. I fjor var det en som
oppdaget et brairntilhp, fikk sluk-

Det som er igjen av ldven er ikke

ket det han kunne og varslet brann-
vesenet. Det at folk gir tur gjennom
omridet og har @ynene med seg er
velkomment. Svein sammenligner
det med en slags uorganisert Natte-
ravner for girden. De nye eierne har
etablert kontorer pi gf,rden. Denne
virksomheten frenger arbeidsro, sar-
lig pi dagtid; si vis hensyn nir du

96r tur piAbildsg. Det er uansett en
glede for Svein og andre med til-
knytning til arbeidet pi girden fl fi
m@te hyggelige, positive mennesker
som er glade for at "ting skjer" med
gflrden og viser interesse for dette
viktige arbeidet.

Svein skal ha ferie snart. men ikke
fgr han har fitt hesjet. Det er en slitt-
eng pi gflrden og en til ved vannet
som han har pittatt seg ansvaret for.
I fjor var det et slags nytte-bytte
mel lom Lindeberg 4H-gird og
Abilds/ gird. Svein l$nte presse og
si fikk 4H-girden hgytet. Derte blir
nok ordningen i ir ogsi.

"Nir blir det sommerferie for deg,
da?" sp@r jeg. "Nflr jeg har hesjet,
si det er det nok vrret som bestem-
mer mer enn jeg," svarer Svein idet
han gir for 6 rydde bort litt verktpy
f6r han tar turen hjem for fl feire
St.Hans.

Tusen takk for hyggelig tur, Svein!

lex dfd qye

Marianne @stbye

inni alt det gr@nne!



GASE B ESTAN DEN VE D OSTENS JgV AN N ET
PAVEI NEDOVER

Frrrrr.r A. G uLeRRNtoseNl.

Foren i ngen har gjen nom sitt mangfoldige arbeid kommet borti svert mange
u I i ke p ro bl em sti I I i n g er. Gjen n o m ue n de I i g m an ge samtale r med u I i ke parter, v i ste det

segtidlig pA9O-talletat gjesseneved byens parker ikkevar sd populare lenger, Denvold-
somme veksten i antall individer, og de problemene dette fsrte med seg, var hoved-drsaken.

Kanadagdsa var dessuten satt ut i OsloomrAdet pA 1970-tallet. Arten var ikke en naturlig
art her hjemme. Grdgdsa er heller ikke naturlig hjemmehsrende i Osloomrildet.

Dennearten erogsd satt utav mennesker i vArtomrilde.

Det mest synlige problemet var
gjessenes ekskrementer ved @sten-
sj@vannet, i Frognerparken og ved
andre plenomrider der gjessene
holdt t i l .  Ved Bogstadvannet,
Npklevann og Ulsrudvann griset ar-
ten til plenarealene der folk skulle
sole seg. Fellesnevneren ved disse
omridene er gressplener og vann.
GSsa elsker de neringsrike skud-
dene fra gress som klippes ofte! En
gis spiser ca. 1 kg gress om dagen,
og g0r fra seg rundt 100 g.

A anlegge slike plener som ved
Ostensj0vannet og samtidig sette ut
gjess, er i be om brflk. NAr man leg-
ger forholdene til rette for noen fi
arter fugler (gjess), reagerer naturen
etter forholdene. Arten formerte seg
enormt og talte over 2000 individer
i Oslo og Akershus | 1993-94.

Kanadagisa trengte bort andre hek-
kende arter i Oslomarka. F. eks. ble
den en plagsom konkurrent til stor-
lom i Oslomarka.

Ved @stensjgvannet gikk antall hek-
kende stokkender ned. Ved Oyern
kom kanadagjessene flyvende i store
flokker inn i slutten av september og
spiste store mengder undervanns-
vegetasjon som tradisjonelt har blitt
utnyttet av sangsvanene. Ornitolo-
gene var ogs6 vitne til at kanadagjes-
sene fordrev en stor flokk med kort-
nebbgjess som rastet under trekket.

@VV tok initiativet til en sflkalt
"gisegruppe" for 6 st@tte opp om og
fi viderefort det arbeidet Viltnemda
lutf4rte.

Norges Naturvernforbund avd. Oslo

og Akershus, Norsk ornitologisk
forening avd. Oslo og Akershus og
Ostensjgvannets Venner var de fri-
villige organisasjoner i gruppa.

Fra det "offentlige" var representan-
ter fra Viltnemda, Miljoetaten, Park-
og idrett  og Fylkesmannens
miljovernavdeling med. Det ble la-
get en oversikt over problemer Ka-
nadagisa medf6rte og hvordan 6rs-
syklusen til arten var. Det viste seg
at matingen medfgrte at et stort an-
tall kanadagjess ble i Osloomrfldet
vinterst id,  der de f lgy mel lom
foringsplassene i Frognerparken og
ved OstensjOvannet..

Det ble laget en pressemelding alle
parter kunne godta, og ut i fra for-
skjellig stisted ga alle Viltnemda
st@tte pfl 6 punktere egg. Det ble
enighet om at flest mulig tiltak
skulle settes inn ved @stensjovannet
der flest kanadagjess hekket.

Tiltakene var

1) Park- og idrett lot arealer som
ikke ble nyttet til fotball, gro igjen.
(Gjessene beiter ikke der gresset er
langt.) Dette var et tiltak med lang-
siktige perspektiver.

2) Viltnemda skulle intensivere
punktering av egg.

3) Avskyting var problematisk, men
akseptabelt der det ikke gikk ut over
andre arter.

Pkt. 1 og 2 har virkelig f6rt til resul-
tater. Pfl 10 ir har Viltnemda punk-
tert 1500 egg i Osloomridet - derav
ca. 1400 ved @stensjgvannet. Flere
delarealer ble ikke klippet. Dette

medforte farre aktuel le beite-
omrider for gjessene.

Resultatene taler sitt tydelige sprFrk:
I 1989 var det 28 hekkende par kan-
adagj ess ved Ostensj@vannet. Dette
steg til 67 hekkende par i 1994. I
1998 var det kun16 hekkende par
kanadagjess.

Det st/rste antall k-anadagjess som
har vert  observert  ved Osten-
sj@vannet, er 464 eks.(92) I 1998 var
maksimums tallet 17 2. Til svarende
tall for grflgjess er 1100 (!).(93). I
fjor var maksimumstallet 495. Med
andre ord en dramatisk reduksjon.

I marka er kanadagisa si og si fjer-
net som hekkefugl. Dette er til stor
glede for storlommen som har mis-
tet en aggressiv konkurrent om hek-
keplassene. Skal denne trenden fort-
sette, er det viktig at tiltakene pro-
longeres.

Punktering av egg mi fortsette, og
flest mulig gamle plenarealer mi
fortsatt ffl gro til.

Klipper man plenene, vil dette legge
forholdene til rette for flere gjess i
Ostensjoomridet, og arbeidet med
6 fi redusert gisebestanden vil bli
satt 10 6r tilbake.

Tiltakene som er gjennomf6rt i Os-
loomrfldet og f6rst og fremst ved
Ostensj@vannet, viser at det nytter
dersom man ogs6 tar hensyn til na-
turens lover.

(Tallene er oppgitt av Viltnemda og
av Norsk ornitologisk forenings
fugleregistrer inger ved Osten-
sj@vannet).
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Bat pa @stensiovannet
VNruru- OG AVL@PSETATEN UNDERS@KER VANNKVALITETEN

M3lge^ay beboeme rundt Ostensiovannet og brukerne av turueiene i omrddet sd i fjor sommer
ldtpdOgtensiovannetflere ganger. Bdteniinsrtevanh- og avlopsetaten yAVl,iom var ute
for d undersske og overuAke vannknliteten i innsjoen. Deine sommereniortietter vi, sd ser
du en rsd gummibdt pd @stensjovannet er detVAV som tar vannprover.Tiltatelse er gitt av

Fyl kesman nen s m i ljovemavdel i ng,
Sothona nr 15 1997 hadde en artik-
kel om vannkvaliteten i Ostensjg-
vannet og VAVs prosjekt "Renere
Ostensjovann". Da var prosjektet
nettopp igangsatt. Siden den gang
harVAV gjort en rekke unders6kel-
ser for 6 finne ut hva som kan gjg-
res for 6 forbedre vannfvaliteten i
Ostensjgvannet.

Overviking

Vannkvaliteten i Ostensjovannet ble
intensivoverviket sommersesongen
1998. Vannprover ble tatt en gang i
uka og analysert pi flere kjemiske
parametre, samt alger og oksygen-
innhold. Det samme prgve-
programmet vil gjores i 6r. Hver
torsdag formiddag i perioden 1. mai
- 1. oktober vil vi dra ut med b6t for
fl hente vannprgve. Hensikten er 6
se hvordan blant annet fosfor-
konsentrasjonen i vannet varierer
gjennom sesongen.

Fiskeundeisokelse

Universitetet i Oslo har gjort en
fiskeribiologisk undersgkelse i
Ostensjgvannet for fl kartlegge arts-
sammensetning og mengdeforhold.
De fiskeartene som ble pflvist var
abbor, mort, gjedde og abbor, og det
er abbor som dominerer. Resultatene
viser at det er svart lite fisk i Osten-
sjgvannet, og at fisken ikke er be-
grenset av nering. Fisken pivirker
derfor vannkvaliteten i liten grad, og
tiltak i forhold til fisk er forelgpig
ikke aktuelt.

Sedimenter

Bunnsedimentene i @stensjOvannet
ble undersokt sommeren 1998 for i
se hvordan fosforet er bundet til se-
dimentet. Dette vil fortelle oss noe
om hvor mye fosfor vi kan forvente
vil lekke ut i vannmassene fra sedi-

mentet. I sommer skal vi gj0re flere
undersgkblser knyttet til sedinientet,
og bflt vil brukes til prgvetaking.

Okt vanntilfgrsel

Rent, oksygenrikt vann overfgres fra
N0klevann til @stensjovannet. Dette
er omstridt, og mfl konsesjons-
behandles. Men forst skal VAV ut-
rede hvor stor betydning gkt vann-
tilfgrsel har for.vannkvaliteten og
livet i innsjgen. Det skal gjgres i
sommer.

Fugl

Fuglebestandens pivirkning pi
vannkvaliteten i Ostensj Ov annet er
vurdert, og konklusjonen er at fugl
bidrar med mye av det fosforet som
tilfpres @stensjovannet. Det er der-
for gnskelig fl redusere bestanden av
visse fuglearter. Viltforvaltningen i
Oslo kommune punkterer egg av
canadagis ved @stensj6vannet. og
vil sannsynligvis ogsi begynne fl
punktere grig6segg. 

"
Kildesporing i bekleene .

Selv om mye er gjort for i forbedre
av lopsnet te t  i  @stens jOvannets
nedbgrsfelt er det fortsatt feil og lek-
kasjerpi ledninger. VAV jobbermed
kildesporing i tillopsbekkene til
@stensj@vannet for i finne spill-
vannslekkasjer slik at disse kan re-
pareres.

Prosjekt "Renere Ostensjovann" vil
framover v&re en kombinasjon av
unders6kelser og iverksetting av
mindre omfattende tiltak. Det pri-
mrere milet er i fi i gang en positiv
utvikling i vannkvaliteteir ved 6 re-
dusere/fjerne de' ytre fosfor-
tilfgrslene som fremdeles finnes,
samt 6 manipulere andre faktorer
som pivirker forurensningsbildet i

@ stensj @v annet. Forts att overvfrking
av vannkvaliteten i tillgpsbekkene
og innsj0en vil etter hvert gi svar pi
om tiltakene har hatt onsket effekt.

Forholdene i Ostensjgvannet er usta-
bile, ogsi p6lang sikt. Det er derfor
viktig 6 vrere klar over at forbedrin-
ger av vannkvaliteten er en langsik-
tig prosess. Ved i sette inn tiltak i
kritiske perioder hiper vi i stabili-
sere forholdene. En positiv trend kan
allerede sees. Fosforkonsentra-
sjonen i utlgpet av,@stensjgvannet
er lavere p6 90-tallet enn pi 80-tal-
let, og muslingene som lenge var
borte har ni etablert seg i innsjgen
igjen.

OW p,fi internett

De fprste skritt er tattfor d
fd til en internettside for
Q stensj @vannets Vennen
Mer info kommerndr side-
ne er lagt ut.Om dere vil ha
info med en gang siden er
lagt ut, send mail til vdr
midlertidi g e ep o stadre s s e
sothona@yahoo.no

Dreibenk?

Er det noen i lokalmiljget som
har en tredreibenUverksted
som jeg kan leie/ldne 2-3 timer
en gnng i uka?

Hilsenfra
Merete Mglbach
tlf.22 27 20 34
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GJEDDE
AvYlrove Kvescr

"Denne fisken lalles vannulu, og har den bare nok vann og fsde kan den vokse helt opp til I fot lang.
Den kan sluke en fisk som er nesten sA stor som den selu. Den skAner ikke en gang sine egne, enten fordi

den er medfsdt ond eller den bare er sulten. Magen og strupen er sd sd nar hverandre at
det hender magen kommer ut ndr fisken er serlig ivrig pA A sluke et bytte."

"Dennefiskenkallesvannulv,oghar Stprrelsesforskjellen kommer til hunngjedde gyterover200.000egg!
den bare nok vann og fode kan den syne under gytingen ro- *er p_1::1 Nfl er det jo erfaringsmessig nrer-
vokse helt opp til 8 fot lang. Den kan verst i april og mai. Gjeddepartnerne 

-_--^ 
.- ̂ --_--

sluke en fisk som er nesten sA stor kommei sigende inn pfl blant vann- ["-tj::::Tt*j^".t::::i:3::
som den selv. Den skflner ikke en planter pe grunt vann eller over :"]j^',:..,"*n'IretnarmanrorsoKt'
gang sine esne, enten fordi den er oversvomteenger.riltid"rl;;;; ::::litlfT:t::l;l*,:j,t:t"u"
medfodt ond eller den bare er sul- heller ryggparliet fiam ou.t uunn- ::i:':::il.:::t*:TjjJlt:-::l
ten. Magen og strupen er si si nar flaten der de svommer side om side. fl?:":-e^|: 

et vann' ttvert ar r over u

hverandre at dethendermagenkom- Seansen er ganske k"*phJ;;i;]; 1^l'L"jl11:tl1?^0,0fl::1:::"t
mer ut nflr fisken er sarlig ivrig pfl 6 fall selve parringen til tross for at l:::t:T 

st@ffe gJeooene reffe og

sluke er bytte.,, den foregdr lynraskt. l::",'1""1^tlll-"1*ll^'uli11l"o-sten i bestanden krafiis - kanniba-
Olaus Magnus var bide en fantasi-
full og kunnskapsrik mann, og i hans
"Historia om de Nordiska Folken"
fra 1555 blir gjedda beskrevet pi en
mer eller mindre treffende mite som
vi skjgnner.

Men det var vel ikke til 6 undres at
folk tenkte bide det ene og det an-
dre nir  man dro i  land den
krokodillelignende fisken med den
fryktinngytende tanngarden. Ikke
nok med det - sprettet man den opp
kunne man kanskje finne en annen
og nesten like stor gjedde i magen
pA den!

Gjedda er glupsk og det er en egen-
skap som utfolder seg fra den bare
er et par uker gammel og knapt over
centimeteren lang! Da er det mest
smi krepsdyr og insekter som fir
gjennomgi, men n6r den blir 2-3
centimeter lang f6ler den seg svrert
si voksen og begynner 6 forsyne seg
av smflfisk - gjerne s6sken...

Den vokser raskest av alle vire
ferskvannsfisker og dominerer tid-
lig den lokale fiskefaunaen. Nir den
blir forplantningsdyktig skjer det
imidlertid noe med veksten. Hun-
nene vokser raskere enn hannene
som nesten blir for smflrollinger 6
regne etter hvert. De veier sjelden
over 5 kg - hunnene kan komme opp
i over 25 kg!

Rolig kommer de i rette posisjoner lismen ble jo redusert betraktelig. Sa
- deretter spener hannen opp nedre orket man rett og slett ikke holde pi
del av gjellelokket som kommer lenger, og snart var ahtilbake til det
fram som et lyst felt. Derpfl skyter gamle.
de fram begge to - inntil hannen gior r _^ r
e r rask r b ako ve rs v e ip ; i il;;;?; - l*^"*,'^T',ll:T :':5 lY ?g "-T:
partiet presses inn mot hunnens buk. :: i:::j:::: i:::j:lij:: iT:;
De tte slaget d ytter h un nen oppove r l?l;,Yllll"l,*^,1". fl :::-'^11iu-T:u
og til siden, og akkurat ou uugi, t un- i1Tjlt::::11:,:]':'li'ltj^'fl'-';
nen en porsjon med egg og"hunn.n l^t-t:1"o"" 

enKelte steoer Daoe ner I

merke. r ne ste sv"on5."uli*;;: lf i"^: :,f I ijt"*:t; jli1l"1 jil ^":
nen med halefinnen under hunnens 

lKKegjeooe r9r man lntrodusene den

kropp for blande r"d;;;il;. 
"" pi 1950-tallet' I enkelte vassdrag er

nd bide Anet og sifldlrret fullstendig
Det blir nesten hundre prosent vel- utryddet. I gamle dager kjente man
lykket befruktning hver gang til godt til denne effekten, og hevn-
tross for at prosessen foregir ilgpet gjerrige personer kunne derfor gj6re
av omtrent et halvt'sekund! Deret- mye ugagn. Det ble etter hvert en
ter siger de igjen fremover inntil de forbrytelse 6 sette ut gjedde der den
er klare for neste omgang. Pi denne ikke fantes fraf4r
miten spres eggene over store om- r ^_.^+-^^- L^- ̂ :^rr^ ^:^ *,
r ider.  noe som g:or,"prr i t i#" l : , ] , !ntot"hargjeddasinplass-det
mindre. Men enorme ,;;"0* ilii' 

skulle bare mangle'. Til tross for at

kever - det er uunngaelig. Det er fl:iT::::j:1":i:'11er 
tanKen

mange rovdy^o- "fii.";; ;; :T il Tl'::lT::Tllf:tgi;
smfl lekkerbiskener i slike farvann. llt: lu 

ble oet sammenrgnet me.

rkke minst ro."ror.n" ,"l;iil;;- 
Kristi lidelsesredskaper slik som

ten skal der ikke ,a,,"r.'."a.i""* I"it:' ' 
nugJ",n: og hammeren' Det

tl i vannsrano.n ror.,ioii;;;ffi; 1190" 
magisk kraft og prvdet veg-

leres. Men.eh*i.ikk"-;;;;;;; F:i^:""' 
inngangsdpren' noe det

selvsagt forsrerettil d i"7;;;;;; l"^TTt' 
gjor b6de her og der' Noen

narurens luner, s6 rrril;;;;;;; 
bar det til og med rundt halsen!

annet - og da er det kanskje andre I medisinsk Oyemed var et blodig
organismer som f6r suksess i stedet. gjeddehode saliggj0rende mot vor-
For sikkerhets skyld produserer ter, og som mat kurerte man mage-
gjedda massevis av egg. En ti kilos smerter og sOvnlOshet. Selveste

Linn6 mente at man sulsotten for-
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svant som dugg fbr solen hvis man
bliste gjennom gapet pA en levende
gjedde, formante den 6 ta med seg
sykdommen og slapp den fri igjen.

Det mangler for sfl vidt heller ikke
pi skildringer av gjeddas enorme
appetitt. Denne rovfisken gikk ikke

av veien for 6 ta oter og selv konen
som sto i vannet og vasket t@y!

Unge gutter har i grunnen vsert
spesielt mye utsatt for vemmelige
gjeddeangrep. En liten pjokk som
badet i en liten bekk i Skine"var
kanskje ekstra uheldig. Gjedda bet
seg nemlig fast i "et pmtilig lem" !

Kilde:
Bl. a.
Nilsson, OlleW.:
Gjedde!
Landbruksfo rlaget, 1993

Noe bilde av det enorme beistet er
det dessverre heller ikke. Fotografe-
ring var jo pd den tiden ikke noen
vanlig hobby, som det er i dag. Hel-
ler ikke har Norges Jeger og Fisker-

forbund registrert noen aktivitet i
dette vannet, og i et hvertfall ikke

fra sd lang tid tilbake. Deres registre-
ringer blefqrfi startet i 1973, fikkvi
til svar pd vdrforespQrsel der i gdr-
den.

Soth\na er naturligvis interessert i
bdde aktive lesere og skribente4 sd
om det er noen i nabolaget som har
bedre opplysninger om denne mini-
krokodillen, ellerfor den saks slqtld
om andre ting, er det veldig hyggelig
omvi kunne hgrefra dere. Ring eller
skriv gjerne til noen i redaksjonen.
Pdforhdndtakk.

Arne Nettum.

Nostalgi
Tidligere har vi nevnt i SothPna at det for mange dr siden ble fisket en skikkelig stor gjedde i vannet.

Ja sd stor var den, at den visst nok var verd d komme i Guinnes Rekordbok, om den da hadde eksistert pd
davrerende tidspunkt. Nrermest d betrakte som en liten krokodille med en vekt pd hele 27 kilo.

For om mulig dfd litt klarhet i dette,
kontaktetvi Jan Skjaare i Damfaret
41. Av lang erfaring viste vi at hans
far Anton Skaare hadde vrert en iv-
rig fisker i vannet fgr krigen, altsd

fQr 1 93 9 - 1 940, o g J an kunne fortelle
fBlgende:

Far var en av de fd som pd den tiden
brukte bdt i QstensjOvannet. Detvar
riktig nok ikke hans egen, men til-
hp rte nd fo rlen g s t av dqde bakerme s -

ter Larsen. Han drev bakeriet i nabo-
eiendommen til Anton Skaare, altsd i
Damfaret 43 under navnet Godlia
Bakeri og Conditori. Derforvarhan
en god bekjent av Skaarefomilien.

Selv bodde han i et hus i OstensjO-
veien vis a vis Qstensj@vannet, og
hadde noe mankunne kalle strandog
bruksrett tilvannet, og derfor bdten.
Ndvar det slik at vannet ikke var noe
vanlig vann i det hele tatt, men en

kloakkdam med kloakktilsig fra sd
godt som samtlige av vannets
naboeiendommer,ag. ikke som nd,
med tilsig av reint vannfra Qstmar-
ka. Fisken man tok opp fra vannet
kunne derfor ikke spises av mennes-
ke4 men ble brukt til gjqdsel, eller til
nld til dyreftr Fiskingen i vannet
foregikk da heller ikke med stang el-
ler garn, menfisken ble fanget i ru-
ser eller skutt med haglegevm, der
den som regel sto i sivkanten. -

Jan forteller videre at, sd vidt han
kunne huske, hadde denne sy&re
gjedda satt seg fast i rusa, og ble
brakt i landmedhalve kroppenuten-

for "fengselet". Hvem det var som
hadde satt ut rusene denne gangen er
det ikke godt d si. Det er jo sd lenge
siden, --nrermere 50 dr om da episo-
den skjedde pd slutten av 1930-tal-
let.



Mitt @stensiovann
Det har il<ke vert vanskelig d finne interujuobjekter til' Mitt Ostensjonann".

Den ne gang falt valget pd lerer Astrid Hel ljesen, som er lerer pd B ryn skole.
Der underuier hun grunnskolelevene i omrddet. *lv er hun bosatt like i nerheten av

en annen avskolenei distriffiet, nemlig Ostensjoskole, og harenflottutsiWoversiftkjere@sten-
sjovann fra sine stuevinduer. Asffid Helljesen er en travelt opptatt dame, men tross allt

tok hun seg tid til A fomtidle sitt syn pd sin kjere nabo. Les videre hvordan
hun formidlet seg til Sothona denne junilorelden vi oppsoffie henne,

Ostensjovannet er for meg f6rst og
fremst farger, en lokkende kaska-
de av farger.

Fargene fra vannet som skifter med
lyset og irstidene. Fargene i det
mangeartede blomsterveldet og ikke
minst (fargene) p6 trdrne. Fargene
til de mange fugleartene som har
dette omridet som sitt tilholdssted.
Fargene pi bergrabbene, - og nir
kornet spirer ved OstensjO gird.

Omr6det rundt Ostensjpvannet er
sjeldent, - fuglelivet og floraen. Det
ligger rekreasjon her for det hele
mennesket.

Vandringen rundt vannet gir alltid
nye opplevelser. Jeg opplever alltid
noe nytt og noe fl undres over. Man
passeres av joggende mennesker,
kropper i alle fasonger og aldre. Ut-
trykk for iver og vilje, hip og leng-
sel, nare eller fjerne mfll.

Men det er alltid spesielt moro i
iaktta fuglene. Mange har reist lange

veier for 6 vende tilbake hit en kort
og hektisk tid. Hver art har sin histo-
rie 6 fortelle. De gjennomlever sitt
liv, formerer seg, passer pfl seg og
sine og fglger sin timeplan, som vi
beundrer uten helj -6 skjOnne den.

For, hvem i mikeflokkentar avgtrt-
relsen nir tiden er inne i slutten av
juli til i dra mot nye mil? Hvem gis
kommandoen nf,r svarttrosten sam-
ler seg i sivet i nordenden av vannet
for 6 forberede hostflukten sorover,
og en jaktende hauk svever over
flokken som " trykker" mot bakken?
Og de sjeldneste artene, som er fi i
rekkene, men som kommer innom
liksom for 6 stemple pi post i et ori-
enteringslpp? Ogs"a lyd, da, lydene i
naturens egen mulikk som er den
vakreste.

Vi mibevare dette enestiende omri-
det, la det leve, og slikkan vi opple-
ve, pi nytt og p8 nytt.

A vrere betrodde forvaltere av Guds
skaperverk er det motsatte av utbyt-
ting motivert av kortisktige lgsnin-
ger. Det er 6 forholde seg varlig til de
premisser som naturen selv gir.

Astrid Helljesen

Hunuc LEYERING oG LAV PRIS
Medlemsblad o Brosjyrer . Forretningstrykksaker o Tidsskrifter

RapporterlHefter o Kataloger o Prislister

Ring oss!

RYENSVINGEN 11. 0680 OSLO
TELEFON: 22 67 25 1 1 - TELEFAX: 22 67 24 60
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Den norske Eter'fabri kk
og Fagerisgdrd

Av lrueuru Jnnneru

I dette nummer avslutter vi historien om ftertabrikken frem til vAr tid,

Sammenfatning av historien sd langt:Vi hartidligere lestom at ingenisr Frans Holstfra Nordre
Undal prestegdrdgiftet*g med Frcdrttkelngegerd Normann og bosatteseg i Kristiania. Holst
syslet med tanken pd A fremstille eter. Pd jaW etter egnete steder, falt valget hans pd dsen ved
@stensjovanneL Hervardetkortveitilvann, akephbel avstandtil naboeiendommeneog rimelig
nehettil jembanxhsjon (Bryn)q offenfligvei.l amarbid md apotekerHaslundfra Nyqaard
&Co. bleaksjelcapitalen pd270(Mkonersl<affet, og detforstespadestikketpd Eterfabrikken ble
tatt 8. mai 1900. Det var et forferdelig slit d fA reist fabrikken med gygninger, og Holst arbeidet i
prio&r nermest dqnet rundt, Fabrilasjonen gild< sin gang, M ble "nestenulyl<ker", verdenslcig
og oppgangstider, villaen og fyruerkerihuset ble bygd og gdrdsdriften startet.Vi har lest om ar-
beidsforholdene bhde fabrikken og gdrden, Holsts sosiale aktiviteter og livet i huset generelt. I
1916dsdeftu Holstogdatteren Fridafikken aivorlig hjertesviWslikatHolstmdtte bo i byenforA
ta seg av henne.
II. PERIODEN 1919-1987

11919 dgde Frans Holst plutselig av
hjertesvikt. Den tette sammenhen-
gen mellom fabrikken og girden ble
automatisk brutt. Det stod rimelig-
vis ikke noe menneske klar til 6
passe inn i Holsts seregne livsstil.
Fra n6 av harEterfabrikken og Fage-
r6s gflr hver sin historie, om enn
omridet for utenforstiende dannet
en enhet, som pfl folkemunne gikk
under navnet "Nafta'n". Ganske
snart ble stedet befolket med helt
nye mennesker.

FABRIKKEN

l. Ledelse

Fabrikken varkommeti god gjenge,
og med ny daglig leder fortsatte
virksomheten som selvstendig en-
het. Den nye disponenten helt Alf
Fahlstrom.

Han var f@dt i Trondheim i 1889 og
var en nevg av skuespilleren Johan
Fahlstr@m. Utdannelsen som kjemi-
ingenigr hadde han fra Trondhjem
ingenigrskole.

De forste irene leide familien
Fahlstr@m l.etg. i villaen. Her ble
s@nnen Inge, den nf lvarende
adm.dir. fadt i 1923. I 1928 stod den
nye disponentboligen klar. Den ble
lagt rett nord for fabrikken og har

I 1939 gkte ettersp@rselen igjen i
forbindelse med2. verdenskrig, og
fabrikken gikk over til helirsdrift.
Arbeidsstokken var ni pi 5 mann og
2 kvinner stod for flaskeskylling.
Arbeidstiden var fra 07.00 - 16.00
og l6nnen var 60 kr pr. uke.

Fabrikken gikk ni for fullt, og da
kulle ble mangelvare, trengtes
enonne vestabler. Tyskerne fryktet
sabotasje, si vaktholdet ble strengt.
Heldggnsvaktene utfgrtes av sivile.

Fahlstrgm hadde planbr om 6 utvide
fabrikken med tanke pi lakk-
produksjon, men s$ret gikk imot.

Det var ngdvendig il f4re kontroll
med spritforbruket. En kontrollgr
var med under hele driften og stod
for den offisielle ipning og stans. I
den perioden bodde han pi stedet.

En annen "tok ut nafta" og fgrte kon-
troll med all forsendelse. Han kom
pA dagsbespk med jevne mellom-
rom.

I dag fgres ingen slik kontroll, da
spriten blir denaturert av kjoreren
idet den fylles pi tankene.

MTLJo]T

Nye folk flyttetinn i fabrikkens hus,
og Bakkehuset ble omgjort for 5
skaffe plass til en familie til. Snart
var fabrikkomridet et eget miljo
som preget den videre utviklingen
for hele stedet. I Bakkehuset flyttet
familien Hansen inn.

frem til i dag vrert familien
Fahlstrpms bolig i tre generasjoner.

Fahlstrom var svrert musikk-
interessert. Han spilte selv cello, og
var i en irrekke formann i ingenigr-
orkesteret. Fabrikken alene var in-
gen helirsbeskjeftigelse, og han
kunne flittig dyrke sin andre store
hobby: ridning. Disponenten og frue
var ofte i se i trav pi sine skinnende
og smekre hester.

2. Drift og kontroll

Produksjonen gikk sin gang uten Enoverkontrollgrovervflketdethele
nevne verdige for,andringer, men i ny og ne. En lang rekke personer
innlagt lys bedret a6eidsmiljget. To har vart innom beskjeftigelsen, og
hesterstodfortransporteninntilden si godt som alle har kommet fra
forste lastebilen kom i 1936. omridet rundt Hamar, naturlig nok.

I flrene 1945-1960 ble driften mer foyad 
Hansen var eldste sonn fra

rasjonarisert,ur.".''"a-,J*"nnt"rr51,'jf ;:l"rll"r*ffi:',;t#iffi"|
f o r  s p r i t  ( 1 9 5 1 ) ,  u t v i d e l s e  a v  ; ^ - - , , .
fabrikkbygningen og noen forbe- 

Falr[llen DIe Dolenoe I mange ar' og

dringer av apparatur. 
, -^"-" ^'^-- etter hvert ble stedet og familien en
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enhet som ganske enkelt ble omtalt
som "hansen i Bakken".

Hos Hansen var det alltid skinnende
rent, lyst og trivelig, med blomster
utenfor og sirlig kjokkenhave. Kon-
rad var en st@dig arbeider, lgnna
gikk til familien uten personlige
oppstivere, og Alma hjalp til med
flaskeskylling pa fabrikken. Ikke
alle stelte seg si vel i distriktet i de
dager.

Konrad arbeidet all sin dag ph fa-
brikken, inntil det inntraffen tragisk
ulykke der i 1951. Ved en eksplo-
sjon fikk tre mann syre over seg.
Konrad og en person til mistet livet,
mens Fahlstr6m med n6d og neppe
klarte seg. !

FABRIKKEN I NYERE TID

Alf Fahlstrlm d/de i 1961, og s6n-
nen Inge overtok som disponent. I
tillegg til kjemistudium har han en
solid bakgrunn i rasjonalisering. Det
barer dagens bedrift tydelig preg av.
Den irlige omsetningen har Okt
drastisktil 17 mill. siste flret. Bedrif-
ten har ni 17 ansatte.

Inge Fahlstrpm gikk straks i gang
med 6 skaffe fabrikken flere ben i
sti pfl. Uten denne fremsynte poli-
tikk ville neppe Eterfabrikken ha
overlevd. Samtlige bedrifter pi Bryn
fra samme periode har mittet inn-
stille. Samtidig er fabrikken om-
skapt til en uhyre rasjonell og vel-
ordnet bedrift.

Det er i dag 3 avdelinger, en grafisk
del, en for blanding av ildsfarlige
stoffer til medisinsk bruk og en for
eterproduksjon. De utgjgr henholds-
vis 60, 20 og20 Va av ilrsomsetnin-
gen.

Aksjekapitalen er utvidet betydelig,
med stgrste andel i grafisk sektor.

GRAFISK DEL

Den nye virksomheten startet med
blanding av ulike kjemikalier for
den grafiske industrien. Det ble be-
hov for utvidelse, og f6rste del av
grafisk bygg stod ferdig i 1968. Re-
sten ble fgyd til ved den store utvi-
delsen i 1974. Den omfattet ogsi et
nybygg for den siste tilveksten, de

ildsfarlige blandingene, og et vel-
ordnet leveringsopplegg for tank-
biler.

ILDSFARLIGE STOFFER TIL
MEDISINSK BRUK

Blanding og tapping av disse stof-
fene ble tidligere lutfgrt av apote-
kerne. Denne brannfarlige operasjo-
nen er ni sentralisert gjennom be-
driften pA Eterfabrikken, og produk-
tene sendes ut til alle landets apote-
ker.

Bygningen er spesialkonstruert for
formilet, og alt er gjort for 6 f6 en
effektiv sikring. Veskene pumpes
opp fra underjordiske tanker og fyl-
les pfl flasker med trykkluft. Det er
sgrget for skikkelig ventilasjon, og
alle forholdsregler er tatt for 6 sikre
mot brann. Det er bl.a. automatisk
varsling til brannvesenet. En ev. ek-
splosjon vil gi utblisning vekk fra
fabrikken og bebyggelsen, vestover.

ETERPRODUKSJONEN

Den norske Eterfabrikk er i dag den
eneste i Norden. Sverige la ned sin
tredje og siste rundt 1984. Svenske
kunder fir i dag varene levefi dfuekte
til doren fra Eterfabrikken.

Produksjonen foregir fremdeles i
det gamle fabrikkhuset, med safllme
fremstillingsprinsipp, men med ra-

dikal forandring av apparaturen. Et-
ter Inge Fahlstrpms id6 ble det i 1970
installert en emaljert stilbeholder
som motstir syren, istedenfor det
gamle rfleterapparatet av bly. Det
eldgamle problemet med lekkasjer
er eliminert.I 1974 ble det satt inn
en oljefyrnt dampkjele med automa-
tisk sikring i det gamle fyrhuset, som
sammen med pipen fremdeles er i
bruk.

Hele prosessen er et helautomatisk
system som godt kunne gh dggnet
rundt i 6revis. Kjolevannet brukes
til oppvarming av lokalene, utslip-
pet i kloakken er minimalt. Produk-
sjonen er Okt til et fomrk av opptil
400.000 liter sprit flrlig. Forsendel-
sene fra fabrikken foregir i ulike for-
meq fra smfl flasker, kanner og fat
til store tankbiler.

I 1972 ble halvparten av fabrikkens
grunn - 12 mil - solgt til kommu-
nen. Jordet er idag utlagt til parsel-
ler for havebruk.

I forbindelse med utbyggingen av
Bogerud og de nye veitras6ene er
den tidligere privatveien blitt over-
flgdig. Innkjgringen foregir ni fra
Eterveien. Reguleringen endret ogsfl
den gamle adressen, Bryn st., til
Eterveien 12.

Fabrikkens stab utenfor disponentboligen i midten av 30-drene. Fra ven-
stre: Kontrollqr Nordstrand, disponent Fahlstr@m, arbeiderne Ole Martin-
sen, Arne Lqvik, Konrad Hansen og Martin Bergestad. Foto utldntfra Den
norske Eterfabrikk.
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Det var fint var i fior sommer ogsi!
Engblomster ved Ly s eren, Spydeb er g, I 6. juli I 998

Vi har hatt hytte ved Lyseren siden
1958. FLr dette har det vart bdde
dyrketmarkog skog i omrddet. Min

far dyrket poteter og diverse annet,
men jorda hadde ligget brakk og
delvis grodd til da jeg gikk i gang for
noen dr siden. Jeg ville pr@ve d lage
en liten sldneng pd tomtavdrfor d se
om noen av de blomstene som var
her i min barndom og ungdom (60-
dra), ville komme igjen. Og det
gjorde de!

1996: rydding og klipping av smd
ospetrer

1997: sldtt og barking av stqrre os-
petrm

FAGERAS

Da Holst dode, var datteren Frida 19
ir gammel. en formynder ordnet
med utleie av villaen og forpakter
til girden. Fjgsdriften ble tatt opp
igjen og holdt igang til1946-47.

I 30-prene ble villaen gjort om til
fire leiligheter og to enkeltrom for 6
tilpasse huset mulige leieboere. Det
var blitt vanskelig i fi folk til i sli
seg ned pfl Nafta'n, so bide 16 avsi-
des til og hadde fitt et lavstatuspreg
i folks bevissthet. Villaen ble en lei-
egird i miniatyr med beboere av
mange slag, og regelverket var pi
leieboernes side. Huset minnet n6
lite om den romslige familieboligen
fra firhundreskiftet. r

11944 ble villaen med2,5 mfll tomt
fradelt og solgt. Johan Krissly over-
tokil947 og familien flyttet inn. De
oppdaget snart at de hadde overtatt
mer enn et huse. Leiekontrakter
fulgte med, og de fikk merke at det
var umulig i si opp folk.

En ny tid var imidlertid pi trappene.
Velsttandsutvikling og boligbygging
trakk folk til moderne leiligheter, og
problemene l6ste seg. Krissly foran-
dret i huset og stelte opp haven med

blomster og nyplantinger. Noen
gamle tra;r er beholdt, knudrete ol-
dinger som enni brrer frukt. Utbyg-
gingen pi Bogerud inlemmet til sist
ogsi Fageris i sivilisasjonen for
godt.

Eiendommen forgvrig ble solgt til
kommunen i 1959 og er en del av
fliluftsomridet ved @stensj gvannet.
Krissly kjgpte vel et mil tomt inntil
villen, og spnnen Jan bygget_der i
I97 3. Litienfra Sarabrflten lever ni
videre i vamiliens hytte pi Blefjell.

Johan Krissly dgde i 1986. Villaen
har i sommer fitt nye eiere som inn-
leder en ny epoke i dens
omskiftelige liv.

ETER - ANVENDELSE

Eter er et kjent bedpvelsesmiddel. I
morderne kirurgi er det gitt av bruk
pga. bivirkninger somkvalme. Men
land som Pakistan, Tyrkia og Syria
er stadig mottagere av narkoseeter
fra Eterfabrikken pfl Bogerud.

Eter fremstilles i ulike kvaLiteter av-
hengig av destillasjonsprosessen.
Den best rensede gir til medisinsk
bruk - annen eter til industrien. Der
brukes den som opplgsnings- og
destraksjonsmiddel. (I billefeller

trekkes kvaen ut av barkebillene
med eter).

I medisinen er bl.a. kamferdriper og
hoffmannsdrflper basert pi eter.

I dagligtale blir eter ofte kalt nafta,
ogfgr itiden var den en popular fol-
kemedisin. Den ble hyppig brukt til
trpst for diverse ubehag - og ogsi til
behag i hverdagen.

Nflr konene mgttes til en naboprat,
fikk kaffesupen gjerne f6lge av en
sukkerklump dyppet i nafta. A snuse
litt fra flasken far en annen metode.
sniffing er ikke noe nytt fenomen.
Det fortelles at ogsi gutta pi moen
kunne hengi seg til naftaens virknin-
ger.

Som middel ble nafta blandet med
ulike ingredienser. Et eksempel er
hentet fra Holsts dagbok:

"Bogeruden kom hit i dag morges
og klagte over lgst 1iv og mave-
smerter og bad mig skjrenke ham
"nogle driper". Disse bestod i 2 store
vinglas fulde av en blanding av sprit
96To, nafta,  kamferspir i tus,
rabarbradrflper og peper. Han satte
dem tillivs pi stiende fot og erHrerte
seg betydelig bedre da han efter i
ha spist frokost med oss gik hjem-
over."

1998: sldtt - bla4t annet disse artene:
en gfi o l, kno ll e rt eknap p, rO dklOv e r
enghumleblomst, prestelgrage, ryl-
lik, ny s eryllik, srnprblqmst, nattfiol.
Vil firkantperikumen ogsd komme
igjen en gang? Enn Qyenstikker,
frosk og salamander?

S ldttehil s en M e re te M Olb ach



NABO B ESOK LANGS OSTENSJOVAN N ET.
Det er ilke bare voksne naboer av dette unike vannet vdrt som finner bredder,

floraogfaunaattraffiive.l loptavdretavleggerhundrevis av skolebarn etellerflere
fussk her. De fleste natu rligvis som deftakere i klassgtu ren men har " basi llen bitt dem u,

kommer mange tilbake pd egen hilnd - eller rettere sagt pd egne ben for d
folge med i fuglelivet langs vannl<anten..

Ikke bare nere naboer!
Og det er heller ikke bare de
n&meste skolene som alTangerer
turer hit. -Nei s6-men. Forleden
vrimlet det av seksiringer rundt
elvemunningen og broa syd for
vannet. Det var tre forsteklasser fra
Fkeberg skole som denne gangen la
sin ukentlige tirsdagsutflukt til
vannet. Klassene 1A, 1'B og 1 C,
med narmere 60 barn l6p rundt pi
gresset, vasset i vannet og fdret
fuglene fra medbrakte matpakker.
Skolebagger var forsvarlig plassert
pi svaberget, langt fra vann og
leire.

:; :. '1.. i. i l :
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Kyllingen spiser gress og sier:
Pip, pip, jeg er sd glad.
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Hvahar dere lagt merke til?

Kan dere tegne eller skrive noe om det dere husker fra turen hit nir dere kommer tilbake
til skolen, spurte vi ungene. Og her ser dere resultatet, i hvert fall noe av det:

Benedicte: Jeg tok av meg pi bena og gikk i vannet. Jeg ble gJgrmetepi bena.
Kristian: Jeg gikk ut i vannet for fl hente en flaske for Simon. Da ble jeg vit pfl fpttene.
Haakon: Markus skulle slenge meg i fossen
Ali: Jeg hadde jo-jo'en i vannet. Da spinte den og jeg tok den opp.
Gina: Jeg si en agurk i vannet.
Fahriya: Jeg s6 baby-fugler og si vassetjeg i vannet.
Ole-Daniel: Jeg og Casper lekte romvesener under broen.
Martin: En hel flokk elever vasset i mini-fossene.
Lars: Jes falt i vannet.
Casper:Vi lekte filmstudio og jeg sagde Martin i rumpa.
Pia: Vi sfl to andunger pi veien hjem.
Sadije: Jeg sfl en andunge som var forkjgla.
Bekhal: Sadije og Farhiya linte jo-jo'en min.
Zaki: Sokkene mine falt pi bakken.
Anna: Jeg og Gina vasset barbeint.
Mari: Jeg trodde jeg mistet skoene.
Jibril: Jeg falt i vannet med stovlene til Sherwin.

I
I



Hengebjgrk Lavlandsbjqrk Vintereik Sommereik

Urd
Nord for Dovre finnes linden sA og si bare som plantet tre. Da arten er varmekrevende, er det fsrst og fremst
i Sor-Norge at den er viltvoksende. Linden blomstrer sommerstid og de som har et slikt tre i nerheten
merker den sste duften fra blomstene. Den skiller seg fra andre skogstrer ved at blomstringen skier lenge
etter at bladene har foldet seg ut. Blomstene er ofte besskt av bier som er ute etter honning.

Linden brukes i parker og har gjerne
en majestetisk virkning som kaster
en del skygge til glede for oss pflhete
sommerdager. Treet tiler svart hard
beskjaring. Av denne grunn var det
et av de viktigste trrr i barokktidens
hagekunst. Det ble benyttet til bl. a.
lysthus som vi kan se rester etter i
hagen piAbildsO gird. Pi Linderud
gird finner vi linden brukt i en stor
buegang. Eldre, enkeltstiende trer
har ofte knudrete stammer med store
utvekster som er dannet av en meng-
de knopper med tynne skudd.
Sammen med den hvelvede, store
kronen gir dette slike trer et aerver-
dig, alderdommelig preg. I Mel-
lom-Europa antar man at linden
ihvertfall kan bli 1000 6r gammel - i
enkelte tilfelle flere hundre 6r eldre.

Veden er sprg og dirlig, men veleg-
net til treskjererarbeid. Eksempelvis
er mange av middelalderens helgen-
bilder skflret i lindetre.

Den viktigste nytten man har hatt av
linden er bruken av basten til baste-
tau. I dag er nok denne kunsten nar-
mest glemt. Si sent som under andre
verdenskrig kom lindebasten til he-
der og verdighet igjen . A lage linde-
bast er en omstendelig prosess.

Linden setter store krav til sommer-
varmen. Av denne grunn har den en
@stlig utbredelse med tyngdepunkt i
Ost-Europa. For 5-6000 flr siden var
klimaet gunstigere. Da var linden
mer alminnelig heri landet. Spesielt
pi Ostlandet har det vert store linde-
skoser.

Av Finn A. Gulbrandsen

Kilde: "Norges planter" av Knut
Fagri

Aschoug forlag hargodkjentbruk av
tegninger.

I A
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Deforwnderlige

humlq'
nv MoRrrru Fnlcx

For defleste er enflue enflue. Men
det finnes tusener av forskjellige
fluer bare i Norge. Vi deler dem inn i
familier Blomsterfluer er 6nfami-
lie, den har minst 315 forskjellige
arter i Norge. Flere familier er like
store, men de fleste er mye mindre.
Humlefluene er en liten familie,
med bare 16 norske medlemmen

Mens vi har registrert en tredjedel av
alle nors ke bloms te rflue r v e d 0 sten-
sj@vannet, har vi bare registrert tre
humlefluer. Det kommer av at denne

familien er knyttet til tqrre og valme
strQk, bdde ivdrt land og internasjo-
nalt. Humlefluene er nemlig en stor
familie, med over 5000 registrerte
arten De trives best i de omrddene
av verden som har middelhavskli-
ma: varmt og tQrt. I vdrt landfinnes
defleste al'tene bare i s@r og bare en
eneste finne s nord for Spr-Trpnde -
lag. Den er til gjengjeldf@rste gang

mq rk, sj oko ladeb run t e gnin g lang s
forkanten. Ndr den stdr stille i lufta
og suger nektar i raklene ligner den
en humle, og det er den som har gitt
hele familien navn.

Den andre som kommer er Hemi-
penthes maltrLts, som ikke har noe
norsknavn. Den er svart med tyde-
lige, hvite flekker pd kroppen, og
medvinger som er brunfarget over
denforreste og innerste delen. Den
kanvariere veldig i st@rrelse, og er
etvanlig synfra tidlig i juni til langt
utover sommeren. Ofte sitter den pd
bakken og hviler i sola, men aldri pd
blomster Den har ingen lang suge-

Bombylios
mojor

/-1r41
snabel, og tar ikke nrering til seg
som voksen.

Den tredje dukker ikke opp fpr i
slutten av juni. Den brerer det un-
derlige navnet Villa hottentotta, o g
er dekket av gule hdr Vingene er
gjennomsiktige, og den har ingen
tydelig sugesnabel. Man kan se den
sitte pd bakken og sole seg. Alle dis-
se tre er storeflue4 centimeterlange
eller vel sd det. De flyr lynraskt, og
kan std stille i lilfta og syeve.

Humlefluenes levevis er spennen-
de. Alle humlefluer snylter pd andre
insekter Bombylius major hqrer til
en gruppe som snylter hos bier.
Hunnen har en lomme ved bak-
kropp s spis s en, et s dkalt o sandkam-
mer>. Det fyller hun med sand, og
blander eggene med sanden, sd de

ikke skal klebe seg sammen. Sd
drysser hun dem ut over bakken i
nrerheten av det omrddet hvor biene
bor De nyklekte larvene er slanke
og raske dy4 som selv finnerfrem til
bilarvene de skal leve av. Sidenfor-
andrer deform og blir butte og trin-
ne. De forpupper seg i jorden og
klekkes neste vdr. Vi har tre arter av
denne slekten i Norge, og kjenner
ikke nByaktig til hvilke bier de snyl-
ter hos i Norge.

Villa hottentotta har ikke noe sand-
kammer. Dens larver snylter pd lar-
vene til det store nattflyet Agrotis
pronuba, somunder de brune og grd
dekkvingene gjemmer gule bakvin,
germed en svart bakkanL Denne lar-
ven kanvrere et plagsomt skadedyr,
sdvifdr regne Hottentottatil de nyt-
tige insektene.

Men hva skal vi si om den svarte og
hvite Hemipenthes maurus 7 Dens
larver snylter pd snylteveps som an-
griper sommerfugllarver Den snyl-
ter altsd pd snylterne. Envelsignelse

for sommerfugllarvene - kanskje
ikke sd nyttig for oss mennesker
Men hvordan den finner fram til
snyltevepsens larver inni de infiserte
sommerfugllarvene, er det ingen
somvet. PrQv d legge merke til den.
Det er en av de norske fluene som
virkelig ser eksotisk ut, og den er
v anli g rundt O s t ensj Qv anne t.

Villo
hottentotto

funnet (og beskrevet) fra Skodde-
fjellet i Alta, og er svzrt og bare to
millimeter lang. Ikke rart det er sjel-
den den blir registrert. I de siste dre-
ne har det vist seg at denfinnes over
hele landet, og det kan tenkes at den
o g s d finne s v e d @ stensj gv annet.

Denfgrste humlefluearten ved @s-
tensjQvannet kommer tidlig. Det er
Bombylius majo4 stor humleflue,
som dukker opp ndr seljene blom-
strer omvdren ogflyr til litt ut i juni.
Den er dekket av brungul pels og har
en lang, fremov e rrettet s ug e snabel.
Vingene er gjennomsiktige, med en

R Y E N
PROV VAR NYE VAS KEMAS KIN !

TELEFON:2267 7515

Hemipenthes
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Takktil viresponsorer

Din me*e- og medalj*
levenndor i nermiljoet

m$s4 As
I ndusfii- og rekl amemerking

Harry Fetts vei 2, postboks 130 Bryn, 061 1 Oslo
E-post : post @ barra. no Internett : http://www. barra. no

Tlt.. 22 27 74 A0 . Fax'.22 27 12 55

BSLER cAno - 0690 osLo
TELEFONER 222601 95-22 26 09 34

Statoil Service Abildss

Storkiosk. Dagligvare
Lambertsetervn.TO,'l 1 87 Oslo . Tlf : 22 28 22 90

Mandag-Fredag 10.00-20.00 - Lardag 10.00-17.00

Ryensvingen I -fft.22 67 10 55

eldste spesialforretning i ol og vinrastoffer/utstyr
( GODE RAD ER GRATIS! )

a-N .. Kirkevn.^So,!ft.1??69?1^?8^ ^^ (#.
itr'let? Man g le rud Senter, Tlt.: 22 26 08 00 ftrl

; OPPSAL STORKIOSK T
00F TIPPESEIITER mom

Apent alle dager: 09-22
Vi har bank-terminal!

ERrt{ EEq & CO. A.S
Aut. i nstal lasjonsf i rma

Manglerud

TRIMHUSET
TRESKEVEIEN 31 - MANGLERUD

0681 oSLO -rEL.2227 7570

Aerobic - Helsestudio
Solarium - Boblebad - Badstu

Aluminiumklor id 257.
Middel mot ste* svette i armhulen

Vortemiddel 1O ml

Neglelakkfierner

Scott-Mathiesens
oa hudvann aa

mot kviser

Fremstilt og pakket av:

A/S DEN NORSKE ETERFABRIKK. Oslo

ManglerudApobk
Mandag-Fredag 09.00-1 7.00
Lardag 09.00-14.00

MANGLERUD SENTER _T\1.2276 2? gq



Vann, den livsvi ktige vasken

Treetogvarulet
Vi snakker pdsettogvisometkretslopdervann ogtrer inngdr.TrernebidrarogsAtil

atvannetvandrer mellom markaog luften. Denneprosessen ermed pAd regulerefuktighetog
temperatur. Derued er trerne med pd d pAvirke klimaet pd joda vAr, Skogene kan

sammen lignes md I unger som trekker i nn kullsyre og puster ut su rstoff .

traerne bidrar til filtrering av vannet.
Dersom treets "rensegrense"
overskrides, kan resultatet bli kata-
strofalt. Vann renner raskere unna.
Grunnvannet synker.

Ddr trerne. kan man si at naturens
likevekt er forstyrret. Det kompli-
serte samspillet mellom tre og vann
forrykkes og konsekvensene kan bli
dramatiske. Odelagt jord, Odelagt
grunnvann og mangelpi drikkevann
kan bli resultatet.

Det har vist seg at skogen er en regn-
maker. I Midt -India fgrte nyplanting
av 100 000 dekar skostilrundtl27o

Vi kan si at trerne er bundet til sine
omgivelser, bokstavlig talt gjennom
rgttene som holder treet fast, suger
opp neringsstoffer og vann. Ved at
trerne gir skygge, bidral til6 dempe
vindens hastighet, utnytter sollys, gir
luften fuktighet samt gir husrom for
insekter som igjen er fuglemat, un-
derstreker dette hvert enkelt tre sin
binding til omgivelsene. Etter treets
dgd gjgdsles jordsmonnet etter at
nedbryterne (bakterier og insekter)
har satt i gang sitt arbeid.

Et storre tre forsinker/holder tilbake
ca.70 000 liter vann i 6ret gjennom
svampvirkningen som oppstir i
jorda under treet. Det er i fgrste
rekke samarbeidet mellom rotstedet
og livet i bakken som hindrer at van-
net renner vekk. Dette skaper gro-
bunn for gwig vegetasjon. Vann som
ikke benyttes, filtreres og lagres i
gmnnvannet til utnyttelse i regn-
fattige perioder. Ca. 30 000liter av
denne vannmegden "pumpes" opp i
treet i lgpet av f,ret. Blader som fal-
ler ned fra treet gir mat til bakterier,
mark. biller og tusenbein m.m.

Er treet helt friskt" vil det holde
vannkretslgpet i gang. Det vil bidra
til rensing av luft, sprge for tilstrek-
kelig fuktighet pi bakken og bidra
til produksjon av gj6dsel. En annen
viktig faktor er at treet holderjords-
monnet fast. I dag vet man at snau-
hogging av skog, kan f$re til flom-
katastrofer fordi vegetasjonen som
tidligere holdt pi vannet, er fjernet.

Treet kan greie 6 rense en betydelig
mengde skadelige stoffer fra kloakk,
luft og jord. Den por@se jorda under

@king av den flrlige nedbprmengden.
Til sammenligning har nedhogging
av skog i deler av Etiopia f6rt til for-
lengelse av t@rkeperioden. Ogsi i
vir del av verden fgrer tilbakegan-
gen av skog med seg problemer;
vannresefvene minker, vi fir erosjon
og oversvgmmelser d.ker i hyppig-
het.

Fortsettelse i neste nummer

Kilde: Fredric Vesten Vann = Iiv.
Eiksten forlag.

TETTEA'IOVT
rym105000

Dognvakt
. Hoytq/ld(staHng
.W-inspek$on
a Graving og ohabelltering av

vann- og avlopsrsr

rlr^ltrt-TElllflKKA.s
rQirr -uoa$ptc@t

Ryensvingen 13, Postboks 133 Manglerud,0612 Oslo

sparebanken

NOR
Din nerbank i omrddet
rund gstensjouannet

Bankkontorer:
Banld<ontorOppsal
@stmarkveien 2
0687 0SLO
Telefon: 22757381
Telefax: 22757390

Bankkontor Manglerud
Manglerud Senter
0679 oSLO
Telefon: 227573 61
Telefax:  22757370



Takktil viresponsorer

/1.fl)s
Lambertseter senter
rft.22280474

Manglerud senler
rft.2226 15 46

Krql,t^P,^H.r(A*SSEN
Filial lambertseter

Langbalgen 7 -Tlt.: 22 28 03 24

RyenTrafikksenter
Enebakk-
veien 135,
0680 Oslo
r f t .22 19 17 26
Fax:2268 1481

LAMBERTSETER------I]R_&-
----OPTKK-

SJnsunders0kelse
Briller o Kontaktlinser

BERGERSEN

VANN og VARME a.s.

0
rl
w

Mitsubishi Motor torum
ABILDSE

Enebakkvn. 309 -Tlf. 23 03 20 00 - Fax.2303 20 01

OPPSAL
UR.OPTIKK A/S
.uR.BRTLLER ffit
.KONTNKTL\NSER W
SYNSPROVE UTFORES
Oppsal senter -fft . 22 26 50 94

l[i![IRI$TITR
I

Ttt.22280503
LAMBERTSETER SENTER

Enebakkv.  1 29 f f t . :22 57 O7 63

ia,F pE Ryen

E-mail: f irmapost@datadeLor. no

@GrGHrrU
Autorisert El-entrepreno r

Lambertseter senter - Tlf . 22 74 58 58 - Mob. tlf . 90 1 2 90 30

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

Boler Sente r, Bslerlia 2-4, 0691 Oslo - Tlf . 22 26 44 95

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

Haakon Tveters vei 94, 0686 Oslo -fft.2226 11 97

WRIGIEY Scondinovio AS

Selskapsmat
TIt.2267 6490

'rfr',if;rfl|
- alt i hundeutstyr

Vi snsker vAre to- og firbeinte
venner en GOD SOMMER!

Vi skeddersyr utstyr til
DIN HUND

Mandag-Fredag 1 1 .00-18.00
Lordag 1 1 .00-16.00
Ostensjovn. 74, 0667 Oslo

v/Bryn Senter
Ttt.2227 6999

Stottapotekene
ilokalmiljoet

Lambertseter
Apotek

Langbolgen 1,  1 150 Oslo

Lovsetfaret 1 18, 1 188 Oslo
f f t .2229 65 66.  Fax.222991 67.  Mobi l :  94 34 1218

;ijT.M.Bergersen A.S.
r- -j! Keramiske fliser

Bntikk/utstilling
Apningstider: Man-Fre:08-17.Tor: 08 - 19. LarlO-14

Enebakkveien 123, Pb. 18 Simensbraten, 1 107 Oslo.Tlf :22 19 29 00

SeruiceOstensio
Livevn. 70 - Tlf. 22 26 33 35
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aSTENS JgV AN N ETS KU LTU R FON D
EROPPLOST

18. juni 1990 ble "Stiftelsen Ostensjqvannets kulturfond" opprettet.
Representanter fra Selskabet for Oslo Byes Vel, Foreningen til Norske Fortidsminners

Bevaring, Oslo og Akershus avdeling, Verdens Naturfond, Akershus 4H og Ostensj@vannets Venner
deltok i stiftelsens styre. Formdlet med stiftelsen var d arbeide for vern av bygningsmiljg og

kulturlandskap innenfor grensene for skjqtselsplanen av 1979 for Qstensjqvannet, og
herunder en bruk av denne bygningsmassen som tok hensyn til og

fremmet omrddetrs enestdende natur'- og kulturverdier

Herman Berger ble valgt til stiftel- Brannfare pi OstensjO gird.
sens leder' 

Midt p6 9o-tallet mottok stiftelsen
Det ble arrangert to store innsam- en sgknad om Okonomisk stgtte fra
lingsaksjoner i regi av @YY.I pres- "Sameiet Ostensjo gerd".Detvaren
semeldingen het det at pengene ville godt begrunnet sgknad om stgtte til
gh tll "et fond til ist'andsetting av 6 skifte deler av det elektriske an-
Abildg gird, eventuelt fi opprettet legget pi girden. Brannfaren var
en 4H-gdrd pil@stensj4". De to inn- overhengende. Stiftelsen svarte po-
samlingsaksjonene brakte drgye sitivt, og bidro med 63 000 kr. for 6
300,000 kr. inn pfl stiftelsens redusere brannfaren.
konto.Kulturfondet ble medlem av
innsamlingskontrollen slik at alt Ostensj0 og AbildsO gird pfi nye

skulle gi konekt for seg. hender

I sakspapirene vedr. utbyggings- Familien Solbakken kjOpte @sten-

ptanenipeAUilds,gird,k;;";u" sjogirdene' CESAR ble eiere av

lese at stiftelsen ville fors,ke 6 fi Abildsg gflrd, og kulturfondet ble

girden pusset opp. Slik gikk det altsi overflgdig' Bryn Lions fikk tilbake-

ikke. 
" betalt midlene som var Oremerket

4H-gird.
Stiftelsen mottok ogsfl en lokal
"pris" fra Bryn Lions*pi 50 000 kr. Den 6. januar 1999 ble @stensi4-

som vai Oremefket +U -garO pa vannets kulturfond formelt opplgst.

@stensj4.

"Kulturlandskapspleie i Oslo og
Omland"

Foreningene som satt i stiftelsens
styre var enig i at midlene ble over-
f4ft tll QYY, og en fremforhandlet
avtale med CESAR og 4H ble mot-
tatt med glede. I korthet gir den ut
pi  at  4Hs prosjekt
"Kulturlandskapspleie i Oslo og
Omland" (KOO) og Ostensj0-
vannets Vennerfir kontorer i det
gamle grisehuseVfjdset pi Abilds@
gf,rd. Dette huset restaureres gjen-
nom midler CESAR/OW stiller til
ridighet. 4Hs prosjekt tar seg av re-
staurering av det gamle hageanleg-
get og driver naturfaglig skjotsel i
@stensjgomridet etter avtale med
"Park- og idrett"*. Derved har vi
fattlvil vi febenytret midlene til bide
Ostensj6 og Abildsg gflrder samt
vedlikehold av kulturlandskapet
rundt Ostensjovannet.

Herman Berger

Herman Berger har nedlagt en str6-
lende jobb for Kulturfondet. Han har
dessuten deltatt pi flere mgter med
Fylkesmannen, Oslo kommune og
Riksantikvaren gjennom de mange
frLrene Kulturfondet og OW har ek-
sistert. P6, grunn av sin lange erfa-
ring fra justisdepartementet har han
vert en god ridgiver ogsi for OVV
i virt maratonlgp for i ffl vernet
Ostensjgomrf ldet og gf l rds-
anleggene.

*Les om avtalen mellom "Park- og
idrett",KOO og @YY et annet sted i
bladet.

y'",r*+'S,
- Ixomsref,

Lambertseter sentrum
Tlt. 22 28 10 75

I Fax.22281078

Larsen & Lindberg as
BIL- OG BREMSESERVICE

BILOG BREMSESERVICE

Ryensvingen 13, 0680 Oslo
Telefon 22 28 40 00

NARVESEN
Mangelrud T-bane

TIPPING, RIKSTOTO
stortutualg i

LESESTOFF,VIDtO,
KIOSKVARER
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Smdplwkk

Veien som gdrfrafotgjengerovergangen i sydenden og opp til Ostensjq gdrd (Valborgs vei)

er en oldtidsvei. Denfortsetter bort QstensjQ terrasse der veien ligger pdflotte, eldgamle

t@rrmurer En koselig spasertur om du har lyst.

Det er hele I3 gravhauger i nrerheten av vannet. Klarer du d huske hvor de er? Redakt@ren

klarer det ikke, men skal komme med svaret i neste nummer

Synes du det er bare hunn-stokkender ved vannet nd pd sensommeren? Se en gang til. Det

erforskjelligefarger pdnebbenefor hun og han (gult), ellers ser de veldig like ut akkurat

nd, mens <gutta>> skifterfjm De hqr en slags kamuflasjedrakt (eklipsedrakt) inntil de nye

fjrerene er vokst u{ og de erfulltflyvedyktige igjen.

Det btirfrerre og frerre halsringmerkede gjess d se. Om dere fdr Oye pd grdgds eller kanada-
gds med stor ring rundt halsen, vrer snill og noter nummeret, sted og dato og send info til

postboksen eller epostadressen. Soth4na skalfors@ke dfd en rapportfra de prosiektansvar-

lige innen neste nummen

Foreningen har dessverre mistet kontakten med mange medlemmer som har flyttet uten d

sende oss informasjon om ny adresse. Kjenner dere noen som har vrert medlemme4 men

ikke lenger mottar Soth@na? Be dem om d kontakte oss om de vil hafortsatt medlemskap.

Besok
cfistriktets oase!
Ett av Norges storste hagesentre...

-e11 naturgpplevelse for store og sme!

GODE TILBUD
BEST KVALITET
STORST UTVALG

KOTENGS HAGESENTER
Gen. Ruges vei 107 - Tlf. 2229 57 00
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NYE I N FORMASJONSPLAKATE R VED
OSTENSJgVANNET

Med OW som initiativtaker og pddriver har det omsider kommet opp nye
informasjonsplakaterved @stensjavannet. Forelopigerdesattoppvedvadedammen i nord,

ved lekestativene og ved Langerudgarasjene. De nye plakatene har en lekker design og
dyktige kunstnere har stfltt baktegningene.

Ved vadedammen stir det nl en pla-
kat som beskriver vadefuglene det
er stgrst sjanser for 6 se ved Osten-
sjpvannet.. De mest kjente fuglear-
tene ved vannet har ogsfl ffltt sin pla-
kat ved Langerudgarasjene. Den
kjente dyretegner, kunstneren Viggo
Ree har st6tt for motivene. Teksten
er blitt til gjennom et samarbeid
mellom Fylkesmannens miljovern-
avdeling og OVV.

Planteplakaten henger ved
lekeapparatene. Her harAnnegi Eide
tegnet bflde noen av de mest sjeldne
og vanligste planter ved vannet.
Botaniker og skribent i "Soth6na"
gjennom mange 5r, Jan Wesenberg,

stfrr bak tekstene. J0rn Areklett
Omre har fotografert midtbildet pi
to av plakatene. Med andre ord stir
solid fagkunnskap bak informasjon
og tegninger.

Barra A/S har ledet det praktiske
arbeidet i prosessen. De har ogsi
bist6tt Okonomisk sammen med
Manglerud bydel, @stensj4 Rotary
og Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus, Miljovernavdelingen og betalt
oppussing av plakatene. Johan Moll-
att har gitt tavlene en siste finish fQr
plakatene ble satt opp.

Det arbeides ogsi med to informa-
.sjonsplakater til der Bryn Rotary,

Hydro Aluminium og Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus, Miljpvern-
avdelingen, st6tter produksjonen.

Plakatene er praktfulle. Det er pro-
dusert en del ekstra plakater slik at
alle interesserte kan kjope dem ved
henvendelse til foreningen. Prisen er
100 kr. pr. stk. for medlemmer og
120 kr.pr.stk. for ikke-medlemmer.
Intekten av salget gflr til arbeidet
naturfaglig skjOtsel av Ostensjp-
omridet.

ET HISTORISK SAMARB EIDSPROSJ EKT
MELLOM 4H, PARK- OG IDRETT OG @VV

@stensjovannetsvenner og Park- og idrettsetaten har i lengretid vert
representert i styringsgruppa til 4Hs prosjeW - "Kulturlandskapspleie i Oslo og Omland"(KOO).

Johan Mollatt har representertOW igruppa.

Etter foresporsel fra OVV tilbgd
CESAR KOO e ha sitt tilholdsted
piAbilds@. Dette har vist seg I vrere
vellykket, og felleskontor for OVV
og KOO er underveis. Gjennom sty-
ringsgruppa var Park- og idrett ori-
entert om hva som var under opp-
seiling, og pe et m6te pi AbildsO
gird der de nevnte organisasjoner
var representert, var det god stem-
ning og enighet om at et samarbeid
skulle bli en realitet. M@tet ble fulgt
opp av en befaring, der OVY Park-
og idrettsetaten og KOO ble enige

om en arbeidsfordeling uten disku-
sjon. Forutsetningen var imidlertid
at vi formaliserte enigheten og at
etaten sa seg enig i skissen til ar-
beidsfordeling pi h6yt niv6.

KOO og @VV skrev deretter en de-
taljert s@knad basert pi kart og
arbeidsbeskrivelser om hva Park- og
idrett skulle ttf4re og hva KOO
skulle utf4re.

Ikke lenge etter svarte Park- og idrett
positivt pi alle punkter!

Det finnes nl en hrstorisk avtale
mellom Park- og idrett, KOO og
OVV om naturfaglig skjOtsel av
@stensj gomridet. Hovedpoenget er
fl fi mest mulig ut av de midlene vi
til sammen rdr ovet.

Svein Valdem er prosjektansvarlig i
"Kulturlandsskapspleie i Oslo og
Aketshus".

Over tid vil 4H, CESAR og @YY
arbeide for 6 fi denne stillingen per-
manent.
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Avskrift av Revisionsberetning for 1998
Vi har revidert ArsoppgjOret for Ostensjgvannets Venner for 1998 som viser et d.rsoverskudd pe kr 58.080. Arsoppgig-

ret, som best6r av irsberetning, resultatregnskap og balanse er avgitt av foreningens styre.

Vir oppgave er 6 granske foreningens firsoppgjgr, regnskaper og behandlingen av dets anliggender for 6vrig.

Vi har utfgrt revisjonen i henhold til gjeldende lover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomfgrt de revi-

sonshandlinger som vihar ansettn@dvendige for 6bekrefte at flrsoppgj0ret ikke inneholdervesentlige feil eller

mangler. Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialet som underbygger regnskapspostene samt innhold og

presentasjon i irsregnskapet. I den grad detfglger av god revisjonsskikk har vi gjennomgitt foreningens formuesfor-

valtning og interne konfroll.

Etter vir mening er flrsoppgjpret gjort opp i sarnBvar med regnskapslovens bestemmelser og oreningens vedtekter og

gir et forsvarlig uttrykk for foreningens Okonomiske stilling pr. 21 . desember 1998 og for resultatet av virksomheteten

i regnskapsiret i overensstemmelse med god regnskapsskikk.
Oslo,12. aprill999
NORAUDITDA

(sign)

Jan Fr. Sonsteby
statsautorisert revisor

)

,
Tlf. 22 57 84 70 Faks 22 57 84 65

* Inn- og utvendig malerarbeid Mobil
Harald Askautrud
Moden Davidsen

Kontoradresse:

* Tapetsering

* Konsulentbistand

901 13 570
907 48 101

tl
,

,

I
,

)

/

* Gulvbelegg

|l , :' , Ryensvingen 9, 0680 OSLO
JO 

Malermester MLF

@ - tagkunnskap gir trygghet.
W z - - - -.J -,J,J t.tJ.tJ,tJ - - t t t -,-,tJ e /J -

o

HANDVERKSBYGG AS .
Tomrermester og Entreprenorforretning

I t , |Ee - rEEDL l l  l e
l u l f - r J  r  b l  l l  l f r r J

Ryensvingen 9
0680 Oslo
Ttt.2257 84 60



HOSTENS AKTIVITETER

Sgndag I 9. septemb er 1999 1 3.00 - Zoologisk museum

Lysbildekiseri - Insektlivet ved Ostensjovannet
Lars Ove Hansen skal vise bilder og kisere om insektene ved @stensjpvannet.

Sgndag 3. oktoberl999 10.00 og 12.00 - ved broen i sydenden av Qstensjgvannet
World Birdwatch
F@rste s@ndag i oktober hvert flr, avholdes verilens fugletittedag. Det er da vanlig med ornitologiske omvis-
ninger ved0stensjgvannet guidet av vflre eminente venner fra Norsk Ornitologisk Forening. Fordelen med 6
ha slike flinke fuglefolk til omvisere er at vi vil fi utpekt adskillig flere arter enn vi ante var tilstede ved
vannet. Ta med kikkert og en varm, vanntett j akke.

Torsdag 14. oktober pi Skullerudstuakl. 1900

Ljanselva - en perle i nrermiljOet.
Tor Holtan Hartvig viser lysbilder og k6serer om Ljanselva som har et mangfoldig dyre- og planteliv i tillegg
til en rekke gamle kulturminner. Foredragsholderen kjenner elva og dens omgivelser bedre enn de fleste. Han
er ogsi en kapasitet i milj@vernarbeidet i Oslo med en mangfoldig ertaringsbakgrunn. Vi anbefaler aftenen pi
det varmeste.Tor Holtan Hartvig er en ildsjel som stir bak Miljpprosjekt Ljanselva. Han har dessuten tatt
initiativ til samarbeidsprosjekt vedr. Oslos sju elver. Mot frem og bli kjent i nrermiljBet!

Torsdag 1 8. november pi Skullerudstua kl. 1 900.
Insektslivet og fuglelivet ved Ostensjovannet.
Kvelden er delt i to.
Vi fir en rapport om det rike insektslivet ved @stensjgvannet ved Morten Falch. Lars Ove Hansen har ledet
den store insektsunders/kelsen som er foretattved@stensjgvannet i I99l - 98 finansiert av @stensjgvannets
Venner. Han har laget en stor rapport som viser at Ostensjpvannet har et enormt artsmangfold hva gjelder
insekter. Sammen med Morten vil han vise lysbilder og legge fram resultatene av undersgkelsen.
Annen del av kvelden er viet fuglelivet. Svein Dale som vi kjenner godt fraf4r,vilgjennomgi siste 6rs
observasjonerledsaget av gode bilder og faglig tunge kopmentarer.
Pi denne kvelden vil du virkelig bli oppdatert om @stenqj@vannets rike artsmangfold. MOt frem og bli kjent i
nermiljoet!

Takktil viresponsoler
Kampen
Anfiruslgenlcr Tec[gl'
SKEDSMOGT. 24-0655 oSLO

':rtlr1ifr

Lambertseter
]<RO
Langbolgen 3

(Lambertseter sentru m)
1 1 50 Oslo. tll. 22 28 Og 22

ilYuon HSilTPUDD||0
lllItll'IELAODE
huer dlo
man.-fre.'
10.0Fl6.00
Sbngt lordag
Storm B. Johnsen . Fisk og vilt
Lambertseler Kisoesenltun -Tlt.22 28 82 42

RAMM

Ekebergvn. 193 B
1 162 oSLO

T11.22742688

ANNE
INNRAMMING

,:#
$ninleetnb4u 

K"ff" -Te - Gaver

Manglerud Senter
Ttt.22265553
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MeldingertragW

gW har pr. 1. juli 1999
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 1991 arrangert av Conservation
Foundation. !i
Lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
Venstres miljOvernpris i 1992 (delt med
Frognerparkens Venner).
<<Nordiska fcirbundet for kulturlandskap>>s
hedersgave 1992.
Finsefondets stipend** 1995. Tildelt NOF
avd. Oslo og Akershus og@YY)
De GrOnnes Pris for <Solidaritet med
Naturen>> 1997.

* Teknisk afiang4r var Ford Motor, Norge.
** Norges desidert stprste naturvernpris pfl

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

Flere hjelpsomme sjeler?

Jan Christensen gjgr en fremragende innsats
med 6 fi sponsorst@ttetllutgivelse av Soth@-
na og foreningens almanakk.

Kunne DU tenke deg fl hjelpe til?

Ring Tor Jacobsen, tIf. 22 95 20 20,

o

HUSKA MtrLDE
FLYTTING!

V mister dessverre kontaktenmed
mange medlemmer som glemmer d

meldeflytting.

Vrer sd snill og husk oss ndr du skriver
adr e s s e endrin g sko rt ene !

Folgende arti kler fis klaptfra foren i ngen :
Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjpvannet
Medlemmer I{. 7 5.- Ikke-medlemmer kr. 100.-

JOrn Areklett Omre, Hgstflukt - Ostensjovannet
Bildetharvunnet 1. pris i fotokonkurranse. Takket
vare gunstig pris fra trykkeriet har vi fglgende tilbud:
Medlemmer kr. 50,- Ikke-medlemmerkr. 75,-

3 ulike plakater: Plantelivet, Fugler,Vadefugl,,
Plakatene er de samme som er oppsatt pi opplysning-
stavlene ved vannet (se artikkel annet sted i bladet).
Medlemmer kr. 100,- Ikke-medlemmerkr. 120,-f

Luftfoto, hgstflukt 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 dOren innen en mined.
Foreningens postgiro kontonummer er 0801.27 3.1826.

kr. 5,-
kr. 20,-
kr. 35,-
kr. 30,-
kr. 10,-
kr. 15,-
kr. 25,-
kr. 100,-
kr.120,-

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothona
Klistremerker
Hefte om Ostensj oYannet
Medlemsnil
Nye T-skjorter: Medlemmer

Ikke-medlemmer
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Returadresse: Qstensj@vannets Venner Pb. 77 - Oppsal, 06 19 Oslo
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