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Lederenharordet
Dette nunmeret av "Soth@na" er desverre forsinket.
Det har
sine drsaker. Vi har skiftet
trykkeri.
Dessuten har vi jaktet
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Det m d o g s A n e vn e s a t vi h a r for handLet
fr em en avtal- e m effom
prosjektet
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Enlitenpratpi Abildssgad
SveinValdem er den som i dag " er" Kulturlandskap i OsIo og Omland. Han har tidligere jobbet mrye
Vennerstiftet bekjentskapmed ham, da 4H stilte
med 4H-gdrden pd Lindeberg og det var slik OstensjOvannets
som ble holdt pd OstensjQgdrd.
opp med dyr pd @stensjqdagene
ryddet unna i fjor og i flr. "Hei, hei,
Svein!Lengesidensist!" sierjeg og
gir ham en klem. Svein Valdem har
jeg kjent i mange 6r som en velvillig og snill hjelper, serlig i forbine ph @stendelsemed @stensj
Odagen
sjOgflrd.
Svein har fortsatt sitt virke i barneog ungdomsorganisasjonenNorske
4H, nh som prosjektleder for prosjektet "Kulturlandskapspleiei Oslo
og Omland",oghari denforbindelse
f6tt oppgaver med fl skjOttekulturlandskapetp6 Abildsg gird.
"Kom skal du se,dette erbra saker,"
sier han og viser meg hvordan vedkutterlklgyveren f6r unna veden i
raskt tempo. Si skrur han av traktoren og tar av seg hgrselsvernet.Vi
skal gi en liten tur rundt og sepi alt
det artige pi girden.
Sveini aksjon
Svein sa at jeg skulle bare gfl etter
lyden for 6 finne ham nir jeg kom
pi girden, og det stemte bra. Med
vedklgveranleggfestet pi traktoren
stod han og sgrget for opphugging
av noen av de mangetreme han har

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-

Veggenmotstallen.
Merk renna i gulvet.
ningenepi gflrden,var den i dirligst
stand.Som Svein sier "detteble nok
ikke bygd med kjerlige hender,nei."
Takethang og slangog den ene veggen var kun st@ttetav et velvillig tre
som hadde vokst opp pi siden. Om
ikke altfor lenge, skal dette bli
Sveins kontor og styrerom for
Venner pfl kvelds@stensjpvannets
tid. Svein har, etter tegninger, bygget 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 Oyneat
restaureringsarbeidetskrider frem.
Her har Byantikvaren god fging
med hva som blir gjort, serlig med
hovedbygningen,men ogsi med sidebygning, stall, grisehus og hageanlegg.

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

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

Slik sd det ut i slutten avjuni i dr. Det kommerseg!
Sfl rusler vi ned til en annen mur,
nestensjult i langt gressog lgvtrrr
- "Dette var fjOsetog def borte var
lflven, " sier han. "Ser du resteneav
lflvebroen?"Det gj6rjeg sflvidt inne
i buskaset.

Her var det vekster som var svert
sjeldnefor den tiden hageneble anlagt. Det er ogsfl sterke tegn ved de
redskapene han har funnet. Disse
menneskenehar hold segajour med
det som rgrte seg i tiden.

Det er 3 forskjellige
seregne hager her pi
Abilds@.En 1600-talls,
en 1800-tallsog en
1900-talls. Den fra
1600-tallet var en slags
terrassert frukthage
med2lindelysthus. Det
ene lysthuset bestir i
dag av 9 trnr, men skal
det vaereriktig, skal det

ket det han kunne og varslet brannvesenet.Det at folk gir tur gjennom
omridet og har @ynenemed seg er
velkomment. Svein sammenligner
det med en slagsuorganisertNatteravner for girden. De nye eiernehar
etablert kontorer pi gf,rden. Denne
virksomheten frenger arbeidsro,sarlig pi dagtid; si vis hensyn nir du
96r tur piAbildsg. Det er uansetten
glede for Svein og andre med tilknytning til arbeidet pi girden fl fi
m@tehyggelige,positive mennesker
som er glade for at "ting skjer" med
gflrden og viser interessefor dette
viktige arbeidet.
Svein skal ha ferie snart. men ikke
fgr han har fitt hesjet.Det er en slitteng pi gflrden og en til ved vannet
som han har pittatt seg ansvaret for.
I fjor var det et slags nytte-bytte
mellom Lindeberg 4H-gird og
Abilds/ gird. Svein l$nte presseog
si fikk 4H-girden hgytet.Derte blir
nok ordningen i ir ogsi.
"Nir blir det sommerferie for deg,
da?" sp@rjeg. "Nflr jeg har hesjet,
si det er det nok vrret som bestemmer 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!

blitt fortalt it dette er ett tre for hver
apostel, men ikke et for Judas.Det
ble satt opp et plankegjerdemellom
denne hagen og det som den gang
var Enebakkveien. Det var mye skriverier om det stygge gjerdet den
gangen.Ni servi ikke sporetter det.
l80O{allshagen har mange hekker
og et syrinlysthusmed spissl6nntak.
I det hele tatt var det vakre hager her,
men de har ni forfalt endel. Forsiktig, forsiktig tar Svein og rensker
opp, etter i ha konferert med ekspertene.Blant annethar Byantikvarens
folk vart og blinket ut trrer som kan
tas i hagene. Han har ogsi begynt
pi alleen,noe mangesikkert har lagt
merke til. Na gjenstflr kun trar som
det mi avgjgres hvilke av skal forme
alleen videre.
Eierne pi Abilds6 mi ha f6tt internasjonaleimpulser, forteller Svein.

Svein roser turgierne som tar veien
om Abilds@.I fjor var det en som
oppdaget et brairntilhp, fikk slukDet som er igjen av ldven er ikke lex dfd qye

Marianne @stbye
inni alt det gr@nne!

GASEBESTANDENVED OSTENSJgVANNET
PAVEINEDOVER
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Foreningenhargjennom sittmangfoldigearbeidkommetborti svert mange
uIikep roblemstiIIinger.Gjennom uendeIig mange samtaler meduIikeparter,vi stedet
gjessenevedbyensparkerikkevarsdpopulare lenger,DenvoldsegtidligpA9O-talletat
somme veksteni antallindivider,og deproblemenedettefsrte med seg,varhoved-drsaken.
Kanadagdsavar dessutensattut i OsloomrAdetpA 1970-tallet.
Arten varikke en naturlig
art her hjemme.Grdgdsaer hellerikke naturlighjemmehsrendei Osloomrildet.
Denneartenerogsd sattutav menneskeri vArtomrilde.
Det mest synlige problemet var
gjessenesekskrementerved @stensj@vannet,i Frognerparken og ved
andre plenomrider der gjessene
holdt til. Ved Bogstadvannet,
Npklevann og Ulsrudvann griset arten til plenarealeneder folk skulle
sole seg. Fellesnevnerenved disse
omridene er gressplener og vann.
GSsaelsker de neringsrike skuddenefra gresssom klippes ofte! En
gis spiserca. 1 kg gressom dagen,
og g0r fra segrundt 100 g.

og Akershus, Norsk ornitologisk
forening avd. Oslo og Akershus og
OstensjgvannetsVenner var de frivillige organisasjoneri gruppa.

medforte farre aktuelle beiteomrider for gjessene.

Resultatenetaler sitt tydelige sprFrk:
I 1989 var det 28 hekkendepar kanFra det "offentlige" var representan- adagjessved Ostensj@vannet.
Dette
ter fra Viltnemda, Miljoetaten, Park- steg til 67 hekkende par i 1994. I
og idrett og Fylkesmannens 1998 var det kun16 hekkendepar
miljovernavdeling med. Det ble la- kanadagjess.
get en oversikt over problemer KaDet st/rste antall k-anadagjesssom
nadagisa medf6rte og hvordan 6rshar vert observert ved Ostensyklusen til arten var. Det viste seg
sj@vannet,
er 464eks.(92)I 1998var
at matingen medfgrte at et stort anmaksimumstallet 172. Til svarende
tall kanadagjessble i Osloomrfldet
tall for grflgjesser 1100 (!).(93).I
A anlegge slike plener som ved vinterstid, der de flgy mellom
fjor var maksimumstallet495. Med
Ostensj0vannetog samtidig setteut foringsplassenei Frognerparkenog
andre ord en dramatisk reduksjon.
gjess,er i be om brflk. NAr man leg- ved OstensjOvannet..
I marka er kanadagisa si og si fjerger forholdene til rette for noen fi
Det ble laget en pressemeldingalle
net som hekkefugl. Dette er til stor
arter fugler (gjess),reagerernaturen
parter kunne godta, og ut i fra forglede for storlommen som har misetter forholdene.Arten formerte seg
skjellig stisted ga alle Viltnemda
tet
en aggressivkonkurrent om hekenormt og talte over 2000 individer
st@ttepfl 6 punktere egg. Det ble
keplassene.Skal dennetrendenforti Oslo og Akershus| 1993-94.
enighet om at flest mulig tiltak
sette, er det viktig at tiltakene proKanadagisa trengte bort andrehek- skulle settesinn ved @stensjovannet
longeres.
kende arter i Oslomarka.F. eks. ble der flest kanadagjesshekket.
Punktering av egg mi fortsette, og
den en plagsom konkurrent til storTiltakene var
flest mulig gamle plenarealer mi
lom i Oslomarka.
1) Park- og idrett lot arealer som fortsatt ffl gro til.
Ved @stensjgvannet
gikk antall hekikke ble nyttet til fotball, gro igjen.
Klipper man plenene,vil dettelegge
kende stokkender ned. Ved Oyern
(Gjessenebeiter ikke der gresseter
forholdene til rette for flere gjess i
kom kanadagjessene
flyvende i store
langt.) Dette var et tiltak med langflokker inn i sluttenav septemberog
Ostensjoomridet,og arbeidetmed
siktige perspektiver.
6 fi redusert gisebestandenvil bli
spiste store mengder undervanns2) Viltnemda skulle intensivere satt 10 6r tilbake.
vegetasjonsom tradisjonelt har blitt
utnyttet av sangsvanene.Ornitolo- punktering av egg.
Tiltakene som er gjennomf6rt i Osgenevar ogs6vitne til at kanadagjes- 3) Avskyting
var problematisk, men loomrfldet og f6rst og fremst ved
senefordrev en stor flokk med kortakseptabeltder det ikke gikk ut over Ostensj@vannet,
viser at det nytter
nebbgjesssom rastet under trekket. andre arter.
dersomman ogs6tar hensyntil na@VV tok initiativet til en sflkalt Pkt. 1 og 2 har virkelig f6rt til resul- turens lover.
"gisegruppe" for 6 st@tteopp om og
tater. Pfl 10 ir har Viltnemda punk- (Tallene er oppgitt av Viltnemda og
fi viderefort det arbeidetViltnemda tert 1500egg i Osloomridet - derav
av Norsk ornitologisk forenings
lutf4rte.
ca. 1400ved @stensjgvannet.
Flere fugleregistreringer ved OstenNorgesNaturvernforbundavd. Oslo delarealer ble ikke klippet. Dette sj@vannet).
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Batpa@stensiovannet
VNruru-OG AVL@PSETATEN
UNDERS@KER
VANNKVALITETEN

M3lge^aybeboemerundt Ostensiovannetog brukerneav turueienei omrddetsd i fjor sommer
ldtpdOgtensiovannetflere ganger.Bdteniinsrtevanh- og avlopsetatenyAVl,iom var ute
for d undersskeog overuAkevannknliteten i innsjoen.Deine sommereniortietter vi, sd ser
du en rsd gummibdtpd @stensjovanneter detVAVsomtar vannprover.Tiltatelse
er gitt av
Fylkesmannens miljovemavdeling,
Sothonanr 15 1997 haddeen artikkel om vannkvaliteten i Ostensjgvannet og VAVs prosjekt "Renere
Ostensjovann".Da var prosjektet
nettopp igangsatt. Siden den gang
harVAV gjort en rekke unders6kelser for 6 finne ut hva som kan gjgres for 6 forbedre vannfvaliteten i
Ostensjgvannet.

mentet.I sommer skal vi gj0re flere @stensj@vannet.Fortsatt overvfrking
undersgkblser
knyttettil sedinientet, av vannkvaliteten i tillgpsbekkene
og bflt vil brukes til prgvetaking.
og innsj0en vil etter hvert gi svar pi
om tiltakene har hatt onsket effekt.
Okt vanntilfgrsel

Rent, oksygenrikt vann overfgres fra Forholdene i Ostensjgvanneter ustabile, ogsi p6lang sikt. Det er derfor
N0klevann til @stensjovannet.
Dette
er omstridt, og mfl konsesjons- viktig 6 vrere klar over at forbedrinbehandles.Men forst skal VAV ut- ger av vannkvaliteten er en langsikrede hvor stor betydning gkt vann- tig prosess.Ved i sette inn tiltak i
Overviking
tilfgrsel har for.vannkvaliteten og kritiske perioder hiper vi i stabilisereforholdene. En positiv trend kan
Vannkvaliteteni Ostensjovannetble livet i innsjgen. Det skal gjgres i
allerede
sees. Fosforkonsentraintensivoverviket sommersesongen sommer.
sjonen
i
utlgpet
av,@stensjgvannet
1998.Vannprover ble tatt en gang i
Fugl
er
lavere
p6
90-tallet
enn pi 80-taluka og analysert pi flere kjemiske
let, og muslingene som lenge var
parametre, samt alger og oksygen- Fuglebestandenspivirkning pi
borte
har ni etablert seg i innsjgen
innhold. Det samme prgve- vannkvaliteten i OstensjOvanneter
igjen.
programmet vil gjores i 6r. Hver vurdert, og konklusjonen er at fugl
torsdagformiddag i perioden 1. mai bidrar med mye av det fosforet som
- 1. oktober vil vi dra ut med b6t for tilfpres @stensjovannet.Det er derfl hente vannprgve. Hensikten er 6 for gnskelig fl reduserebestandenav
OW p,fi internett
visse fuglearter. Viltforvaltningen i
se hvordan blant annet fosforDe fprste skritt er tattfor d
konsentrasjonen i vannet varierer Oslo kommune punkterer egg av
fd til en internettside for
gjennom sesongen.
canadagisved @stensj6vannet.
og
Qstensj@vannetsVennen
vil sannsynligvis ogsi begynne fl
Fiskeundeisokelse
Mer
info kommerndr sidepunktere grig6segg.
"
Universitetet i Oslo har gjort en
ne er lagt ut.Omderevil ha
Kildesporing i bekleene.
fiskeribiologisk undersgkelse i
info med en gang siden er
Ostensjgvannetfor fl kartlegge arts- Selv om mye er gjort for i forbedre
lagt ut, send mail til vdr
sammensetningog mengdeforhold. a v l o p s n e t t e ti @ s t e n s j O v a n n e t s
midlertidi ge epostadresse
De fiskeartene som ble pflvist var nedbgrsfelt er det fortsatt feil og leksothona@yahoo.no
abbor,mort, gjeddeog abbor,og det kasjerpi ledninger.VAV jobbermed
er abbor som dominerer. Resultatene kildesporing i tillopsbekkene til
viser at det er svart lite fisk i Osten- @stensj@vannet
for i finne spillsjgvannet, og at fisken ikke er be- vannslekkasjerslik at disse kan repareres.
grenset av nering. Fisken pivirker
derfor vannkvaliteten i liten grad, og
Prosjekt "Renere Ostensjovann"vil
tiltak i forhold til fisk er forelgpig
framover v&re en kombinasjon av
ikke aktuelt.
Er det noen i lokalmiljget som
unders6kelser og iverksetting av
har en tredreibenUverksted
mindre omfattende tiltak. Det priSedimenter
jeg kan leie/ldne2-3 timer
som
mreremilet er i fi i gang en positiv
Bunnsedimentene
i @stensjOvannet
en gnng i uka?
utvikling i vannkvaliteteir ved 6 reble undersokt sommeren1998 for i
dusere/fjerne de' ytre fosforse hvordan fosforet er bundet til seHilsenfra
tilfgrslene som fremdeles finnes,
dimentet. Dette vil fortelle oss noe
Merete Mglbach
samt 6 manipulere andre faktorer
om hvor mye fosfor vi kan forvente
tlf.22 27 20 34
som pivirker forurensningsbildet i
vil lekke ut i vannmassenefra sedi-

Dreibenk?
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GJEDDE
AvYlroveKvescr
"Dennefisken lalles vannulu,og har den bare nok vann og fsde kan den vokse helt opp til I fot lang.
Den kan slukeen fisk som er nestensA stor som den selu.Den skAnerikke en gang sineegne,enten fordi
den er medfsdt ond eller den bare er sulten.Magenog strupen er sd sd nar hverandre at
dethender magen kommer ut ndr fisken er serlig ivrig pAA slukeet bytte."
gyterover200.000egg!
Stprrelsesforskjellen
kommer til hunngjedde
"Dennefiskenkallesvannulv,oghar
gytingen
denbarenok vannog fodekan den syneunder
ro- *er p_1::1
-_--^
Nfl er det jo erfaringsmessig
nrervokseheltopptil 8 fot lang.Denkan versti aprilogmai.Gjeddepartnerne
.- ^--_-slukeen fisk somer nestensAstor kommeisigendeinn pfl blantvann- ["-tj::::Tt*j^".t::::i:3::
somden selv.Den skflnerikke en planterpe grunt vann eller over :"]j^',:..,"*n'IretnarmanrorsoKt'
gangsineesne,entenfordi den er oversvomteenger.riltid"rl;;;;
::::litlfT:t::l;l*,:j,t:t"u"
medfodtond eller den bareer sul- heller ryggparlietfiam ou.t uunn- ::i:':::il.:::t*:TjjJlt:-::l
et vann'ttvert ar r overu
ten.Magenog strupener si si nar flatenderdesvommersideom side. fl?:":-e^|:

hverandre
atdethendermagenkomSeansen
erganske
k"*phJ;;i;];
mer ut nflr fisken er sarlig ivrig pfl 6

fall selve parringen til tross for at

sluke
erbytte.,,

denforegdr
lynraskt.

Olaus Magnus var bide en fantasifull og kunnskapsrikmann,og i hans
"Historia om de Nordiska Folken"
fra 1555blir gjeddabeskrevetpi en
mer eller mindre treffendemite som
vi skjgnner.

Rolig kommer de i rette posisjoner
- deretter spener hannen opp nedre
del av gjellelokket som kommer
fram som et lyst felt. Derpfl skyter
de fram beggeto - inntil hannengior

Men det var vel ikke til 6 undres at
folk tenkte bide det ene og det andre nir man dro i land den
krokodillelignende fisken med den
fryktinngytende tanngarden.Ikke
nok med det - sprettetman den opp
kunne man kanskje finne en annen
og nesten like stor gjedde i magen
pA den!
Gjedda er glupsk og det er en egenskap 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 voksenog begynner6 forsyne seg
av smflfisk- gjernes6sken...

l::",'1""1^tlll-"1*ll^'uli11l"osten i bestandenkrafiis - kannibalismen ble jo redusertbetraktelig.Sa
orket man rett og slett ikke holde pi
lenger,og snartvar ahtilbaketil det
gamle.
r _^ r

er rask
r bako
versveip;iil;;;?; - l*^"*,'^T',ll:T
:':5 lY ?g"-T:
partiet
presses
innmothunnens
buk. :: i:::j::::

i:::j:lij::

iT:;

Detteslaget
dytterhunnenoppove
r l?l;,Yllll"l,*^,1".
fl :::-'^11iu-T:u
ogtil siden,
ogakkurat
ouuugi,t un- i1Tjlt::::11:,:]':'li'ltj^'fl'-';
enKeltesteoerDaoener I

nen en porsjon med egg og"hunn.n

l^t-t:1"o""
jli1l"1jil ^":
merke.
r nestesv"on5."uli*;;: lflKKegjeooe
i"^::,f I ijt"*:t;
r9r manlntroduseneden

nen med halefinnenunder hunnens
""
pi 1950-tallet' I enkelte vassdrager
kropp for blande r"d;;;il;.
nd bide Anet og sifldlrretfullstendig
Det blir nestenhundre prosent vel- utryddet. I gamle dager kjente man
godt til denne effekten, og hevnlykket befruktning hver gang til
tross for at prosessenforegir ilgpet
gjerrige personerkunne derfor gj6re
av omtrent et halvt'sekund!Deret- mye ugagn. Det ble etter hvert en
ter siger de igjen fremover inntil de forbrytelse 6 setteut gjedde der den
er klare for nesteomgang.Pi denne ikke fantes fraf4r
miten spreseggeneover storeom- r ^_.^+-^^-L^- ^:^rr^ ^:^ *,
rider. noe som g:or,"prriti#"
l:,],!ntot"hargjeddasinplass-det
skulle bare mangle'.Til tross for at
mindre. Men enorme,;;"0* ilii'

kever- deter uunngaelig.
Deter fl:iT::::j:1":i:'11er

tanKen

mange
rovdy^o;; :T il Tl'::lT::Tllf:tgi;
ble oet sammenrgnet
me.
smfllekkerbiskener
i"fii.";;
slikefarvann. llt: lu

Den vokser raskest av alle vire
rkkeminstro."ror.n","l;iil;;ferskvannsfisker og dominerer tid- tenskalderikke,a,,"r.'."a.i""*
lig den lokale fiskefaunaen.Nir den tl i vannsrano.n
ror.,ioii;;;ffi;
blir forplantningsdyktig skjer det leres.Men.eh*i.ikk"-;;;;;;;
imidlertid noe med veksten.Hun- selvsagt
forsrerettild i"7;;;;;;
nene vokser raskere enn hannene narurens
luner,s6rrril;;;;;;;
som nesten blir for smflrollinger 6 annet- og da er det kanskjeandre
regne etter hvert. De veier sjelden organismer
somf6r suksess
i stedet.
over 5 kg - hunnenekan komme opp For sikkerhetsskyld produserer
i over 25 kg!
gjeddamassevis
av egg.En ti kilos
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1^l'L"jl11:tl1?^0,0fl::1:::"t
st@ffegJeooenereffe og
l:::t:T

Kristi lidelsesredskaper
slik som
nugJ",n:
og hammeren'
Det
I"it:''
magiskkraft og prvdetveg1190" inngangsdpren'
noe det
F:i^:""' gjor b6deher og der'Noen
l"^TTt'
bardettil og medrundthalsen!

I medisinskOyemedvar et blodig
gjeddehodesaliggj0rende
mot vorter,og sommatkurertemanmagesmerterog sOvnlOshet.
Selveste
Linn6 menteat man sulsottenfor-

svantsom dugg fbr solenhvis man
bliste gjennom gapetpA 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 vannetog vaskett@y!
Unge gutter har i grunnen vsert
spesieltmye 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

Nostalgi
Tidligere har vi nevnt i SothPnaat detfor mangedr siden blefisket en skikkelig stor gjedde i vannet.
Ja sd stor var den, at den visstnok var verd d kommei GuinnesRekordbok,om den da haddeeksistertpd
davrerendetidspunkt.Nrermestd betraktesom 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 Skaarehadde vrert en ivrig fisker i vannetfgr krigen, altsd
fQr 1939-1940, og Jan kunnefortelle
fBlgende:

kloakkdam med kloakktilsig fra sd Noe bilde av det enorme beisteter
godt som samtlige av vannets det dessverreheller ikke. Fotografenaboeiendommer,ag.
ikke som nd, ring var jo pd den tiden ikke noen
med tilsig av reint vannfra Qstmar- vanlig hobby, som det er i dag. Helka. Fisken man tok opp fra vannet ler ikke har Norges Jegerog Fiskerkunnederfor ikke spisesav mennes- forbund registrert noen aktivitet i
ke4 men ble brukt til gjqdsel,eller til
dette vannet, og i et hvertfall ikke
nld
til
dyreftr
Fiskingen
i
vannet
fra sd lang tid tilbake. Deres registreFar var en av defd sompd den tiden
da
heller
ikke
ringer blefqrfi starteti 1973,fikkvi
med
stang
elbrukte bdt i QstensjOvannet.
Detvar foregikk
garn, menfisken ble fanget i ru- til svar pd vdrforespQrselder i gdrler
riktig nok ikke hans egen, men tilser eller skutt med haglegevm,der den.
hprte ndfo rlengst avdqde bakermesden som regel sto i sivkanten.ter Larsen.Han drev bakerieti naboSoth\na er naturligvis interesserti
eiendommentil Anton Skaare,altsd i Jan forteller videre at, sd vidt han bdde aktive lesere og skribente4 sd
Damfaret 43 under navnet Godlia kunne huske, hadde denne sy&re om det er noen i nabolagetsom har
Bakeri og Conditori. Derforvarhan
gjedda satt seg fast i rusa, og ble bedre opplysninger om denneminien god bekjent av Skaarefomilien.
brakt i landmedhalve kroppenuten- krokodillen, ellerfor den saksslqtld
Selv bodde han i et hus i OstensjO- for "fengselet".Hvem det var som om andre ting, er det veldig hyggelig
haddesatt ut rusenedennegangener omvi kunnehgrefra dere.Ring eller
veien vis a vis Qstensj@vannet,
og
det ikke godt d si. Det er jo sd lenge skriv gjerne til noen i redaksjonen.
haddenoemankunnekalle strandog
--nrermere50 dr om da episo- Pdforhdndtakk.
siden,
bruksrett tilvannet, og derfor bdten.
pd
Ndvar det slik at vannetikke var noe den skjedde slutten av 1930-tal- Arne Nettum.
let.
vanlig vann i det hele tatt, men en

Mitt@stensiovann
Dethar il<kevert vanskeligd finne interujuobjektertil' Mitt Ostensjonann".
Denne gang falt valgetpd lerer Astrid Hel ljesen,som er lerer pd Bryn skole.
Der underuier hun grunnskolelevene i omrddet. *lv er hun bosattlike i nerheten av
en annen avskolenei distriffiet, nemlig Ostensjoskole, og harenflottutsiWoversiftkjere@stensjovann fra sinestuevinduer.Asffid Helljesener en travelt opptatt dame,men tross allt
tok hun segtid til A fomtidle sitt syn pd sin kjere nabo. Lesviderehvordan
hun formidlet segtil Sothona dennejunilorelden vi oppsoffie henne,
Ostensjovannet er for meg f6rst og
fremst farger, en lokkende kaskade av farger.

For, hvem i mikeflokkentar avgtrtrelsen nir tiden er inne i slutten av
juli til i dra mot nye mil? Hvem gis
kommandoen nf,r svarttrostensamler segi sivet i nordendenav vannet
for 6 forberede hostflukten sorover,
og en jaktende hauk svever over
flokken som "trykker" mot bakken?
Og de sjeldnesteartene, som er fi i
rekkene, men som kommer innom
liksom for 6 stemplepi post i et orienteringslpp?Ogs"alyd, da, lydene i
naturens egen mulikk som er den
vakreste.

Fargenefra vannet som skifter med
lyset og irstidene. Fargene i det
mangeartedeblomsterveldet 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 OstensjOgird.
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
passeresav joggende mennesker,
veier for 6 vende tilbake hit en kort
kropper i alle fasongerog aldre. Utog hektisk tid. Hver art har sin histotrykk for iver og vilje, hip og lengrie 6 fortelle. De gjennomlever sitt
sel, nare eller fjerne mfll.
liv, formerer seg, passer pfl seg og
Men det er alltid spesielt moro i
sine og fglger sin timeplan, som vi
iaktta fuglene.Mange har reist lange beundreruten helj -6skjOnneden.

Vi mibevare dette enestiendeomridet, la det leve, og slikkan vi oppleve, pi nytt og p8 nytt.
A vrerebetroddeforvaltere av Guds
skaperverker det motsatteav utbytting motivert av kortisktige lgsninger. Det er 6 forholde segvarlig til de
premissersom naturen selv gir.

Astrid Helljesen
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DennorskeEter'fabri
kk
og Fagerisgdrd
Av lrueuru
Jnnneru

I dettenummer avsluttervi historienom ftertabrikken frem til vArtid,
Sammenfatningav historiensd langt:Vi hartidligere lestom at ingenisr FransHolstfra Nordre
Undalprestegdrdgiftet*g med FrcdrttkelngegerdNormannog bosattesegi Kristiania. Holst
sysletmed tankenpd Afremstille eter.PdjaW etter egnetesteder,falt valget hanspd dsenved
@stensjovanneL
Hervardetkortveitilvann, akephbel avstandtilnaboeiendommeneog
rimelig
nehettil jembanxhsjon (Bryn)q offenfligvei.lamarbid md apotekerHaslundfraNyqaard
pd270(Mkonersl<affet,og detforstespadestikketpdEterfabrikkenble
&Co. bleaksjelcapitalen
tatt 8.mai 1900.Detvar et forferdelig slit d fA reistfabrikkenmedgygninger,og Holstarbeideti
prio&r nermestdqnet rundt,Fabrilasjonengild<singang,M ble "nestenulyl<ker",
verdenslcig
og oppgangstider,villaenog fyruerkerihusetblebygd og gdrdsdriften startet.Vihar lestom arbeidsforholdenebhdefabrikkenog gdrden, Holstssosialeaktiviteterog livet i husetgenerelt.I
1916dsdeftuHolstogdatterenFridafikkenaivorlighjertesviWslikatHolstmdtte
bo i byenforA
ta segav henne.
II. PERIODEN 1919-1987

frem til i dag vrert familien
Fahlstrgm haddeplanbr om 6 utvide
Fahlstrpmsbolig i tre generasjoner. fabrikken med tanke pi lakk11919 dgde FransHolst plutselig av
produksjon, men s$ret gikk imot.
hjertesvikt. Den tette sammenhen- Fahlstrom var svrert musikkgen mellom fabrikken og girden ble interessert.Han spilte selv cello, og Det var ngdvendig il f4re kontroll
automatisk brutt. Det stod rimeligvar i en irrekke formann i ingenigrmed spritforbruket. En kontrollgr
vis ikke noe menneske klar til 6 orkesteret.Fabrikken alene var in- var med under hele driften og stod
passeinn i Holsts seregne livsstil. gen helirsbeskjeftigelse, og han for den offisielle ipning og stans.I
Fra n6 av harEterfabrikken og Fage- kunne flittig dyrke sin andre store den perioden bodde han pi stedet.
r6s gflr hver sin historie, om enn hobby: ridning. Disponentenog frue
En annen "tok ut nafta" og fgrte konomridet for utenforstiende dannet var ofte i sei trav pi sine skinnende
troll med all forsendelse.Han kom
en enhet, som pfl folkemunne gikk
og smekrehester.
pA dagsbespkmed jevne mellomunder navnet "Nafta'n". Ganske
2.
Drift og kontroll
rom.
snart ble stedet befolket med helt
Produksjonen gikk sin gang uten Enoverkontrollgrovervflketdethele
nye mennesker.
nevne verdige for,andringer, men i ny og ne. En lang rekke personer
FABRIKKEN
innlagt lys bedreta6eidsmiljget. To har vart innom beskjeftigelsen,og
l.
Ledelse
hesterstodfortransporteninntilden
si godt som alle har kommet fra
forste lastebilen kom i 1936.
omridet
rundt Hamar, naturlig nok.
Fabrikken varkommeti god gjenge,
og med ny daglig leder fortsatte
virksomheten som selvstendig enhet. Den nye disponenten helt Alf
Fahlstrom.
Han var f@dti Trondheim i 1889 og
var en nevg av skuespillerenJohan
Fahlstr@m.Utdannelsensom kjemiingenigr hadde han fra Trondhjem
ingenigrskole.
De forste irene leide familien
Fahlstr@ml.etg. i villaen. Her ble
s@nnenInge, den nflvarende
adm.dir. fadt i 1923.I 1928stod den
nye disponentboligenklar. Den ble
lagt rett nord for fabrikken og har

I 1939 gkte ettersp@rselenigjen 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.
Heldggnsvakteneutfgrtesav sivile.

I flrene 1945-1960
ble driften mer

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

MTLJo]T
Nyefolkflyttetinni 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 Bakkehusetflyttet
familien Hanseninn.

foyad

Hansenvar eldstesonnfra

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 ea v ; ^ - - , , .
fabrikkbygningen og, -^"-"
noen ^'^-forbedringer av apparatur.

Falr[llen DIeDolenoeI mangear' og
etter hvert ble stedetog familien en
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enhet som ganskeenkelt ble omtalt
som "hanseni Bakken".
Hos Hansenvar det alltid skinnende
rent, lyst og trivelig, med blomster
utenfor og sirlig kjokkenhave. Konrad var en st@digarbeider, 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 fabrikken, inntil det inntraffen tragisk
ulykke der i 1951. Ved en eksplosjon fikk tre mann syre over seg.
Konrad og en persontil mistet livet,
mens Fahlstr6m med n6d og neppe
!
klarte seg.
FABRIKKEN I NYERE TID
Alf Fahlstrlm d/de i 1961, og s6nnen Inge overtok som disponent. I
tillegg til kjemistudium har han en
solid bakgrunni rasjonalisering.Det
barer dagensbedrift tydelig preg av.
Den irlige omsetningenhar Okt
drastisktil 17 mill. sisteflret.Bedriften har ni 17 ansatte.
Inge Fahlstrpm gikk straks i gang
med 6 skaffe fabrikken flere ben i
sti pfl. Uten denne fremsynte politikk ville neppe Eterfabrikken ha
overlevd.Samtligebedrifterpi Bryn
fra samme periode har mittet innstille. Samtidig er fabrikken omskapt til en uhyre rasjonell og velordnet bedrift.

Fabrikkens stab utenfor disponentboligen i midten av 30-drene. Fra venstre: Kontrollqr Nordstrand, disponentFahlstr@m,arbeiderne Ole Martinsen,Arne Lqvik, Konrad Hansen og Martin Bergestad.Foto utldntfra Den
norske Eterfabrikk.
ildsfarlige blandingene, og et velordnet leveringsopplegg for tankbiler.
ILDSFARLIGE STOFFER TIL
MEDISINSK BRUK
Blanding og tapping av disse stoffene ble tidligere lutfgrt av apotekerne.Dennebrannfarligeoperasjonen er ni sentralisert gjennom bedriften pAEterfabrikken, og produktene sendesut til alle landets apoteker.

Bygningen er spesialkonstruertfor
formilet, og alt er gjort for 6 f6 en
effektiv sikring. Veskene pumpes
Det er i dag 3 avdelinger,en grafisk opp fra underjordisketanker og fyldel, en for blanding av ildsfarlige les pfl flasker med trykkluft. Det er
stoffer til medisinsk bruk og en for sgrget for skikkelig ventilasjon, og
eterproduksjon.De utgjgr henholds- alle forholdsregler er tatt for 6 sikre
vis 60, 20 og20 Vaav ilrsomsetnin- mot brann. Det er bl.a. automatisk
varsling til brannvesenet.En ev. ekgen.
splosjon vil gi utblisning vekk fra
Aksjekapitalen er utvidet betydelig,
fabrikken og bebyggelsen,vestover.
med stgrsteandel i grafisk sektor.
ETERPRODUKSJONEN
GRAFISK DEL
Den norskeEterfabrikk er i dag den
Den nye virksomheten startet med
enestei Norden. Sverige la ned sin
blanding av ulike kjemikalier for
tredje og sisterundt 1984.Svenske
den grafiske industrien. Det ble bekunder fir i dag varenelevefi dfuekte
hov for utvidelse, og f6rste del av
til doren fra Eterfabrikken.
grafisk bygg stodferdig i 1968.ReProduksjonenforegir fremdeles i
sten ble fgyd til ved den store utvidelseni 1974.Den omfattetogsi et det gamle fabrikkhuset, med safllme
nybygg for den siste tilveksten, de fremstillingsprinsipp, men med ra-
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dikal forandring av apparaturen.Etter Inge Fahlstrpmsid6 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 dampkjelemed automatisk sikring i det gamlefyrhuset,som
sammen med pipen fremdeles er i
bruk.
Hele prosessener et helautomatisk
system som godt kunne gh dggnet
rundt i 6revis. Kjolevannet brukes
til oppvarming av lokalene, utslippet i kloakken er minimalt. Produksjonen er Okttil et fomrk av opptil
400.000 liter sprit flrlig. Forsendelsenefra fabrikken foregir i ulike formeq fra smfl flasker, kanner og fat
til store tankbiler.
I 1972 ble halvparten av fabrikkens
grunn - 12 mil - solgt til kommunen. Jordet er idag utlagt til parseller for havebruk.
I forbindelse med utbyggingenav
Bogerud og de nye veitras6ene er
den tidligere privatveien blitt overflgdig. Innkjgringen foregir ni fra
Eterveien.Reguleringenendretogsfl
den gamle adressen,Bryn st., til
Eterveien12.

FAGERAS
Da Holst dode,var datterenFrida 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
tilpassehusetmulige leieboere.Det
var blitt vanskelig i fi folk til i sli
seg ned pfl Nafta'n, so bide 16avsidestil og haddefitt et lavstatuspreg
i folks bevissthet.Villaen ble en leiegird i miniatyr med beboere av
mange slag, og regelverket var pi
leieboernes side. Huset minnet n6
lite om den romslige familieboligen
r
fra firhundreskiftet.
11944 ble villaen med2,5 mfll tomt
fradelt og solgt. JohanKrissly overtokil947 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
problemenel6ste seg.Krissly forandret i huset og stelte opp haven med

blomster og nyplantinger. Noen
gamle tra;r er beholdt, knudrete oldinger som enni brrer frukt. Utbyggingen 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 @stensjgvannet.
Krissly kjgpte vel et mil tomt inntil
villen, og spnnen Jan bygget_deri
I97 3. Litienfra Sarabrfltenlever ni
videre i vamiliens hytte pi Blefjell.
Johan Krissly dgde i 1986. Villaen
har i sommerfitt nye eiere som innleder 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.

trekkes kvaen ut av barkebillene
med eter).
I medisinener bl.a. kamferdriper og
hoffmannsdrflperbasertpi eter.
I dagligtale blir eter ofte kalt nafta,
ogfgr itiden var den en popular folkemedisin. Den ble hyppig brukt til
trpst for diverse ubehag- og ogsi til
behagi hverdagen.
Nflr konene mgttes til en naboprat,
fikk kaffesupen gjerne f6lge av en
sukkerklump dyppet i nafta. A snuse
litt fra flasken far en annenmetode.
sniffing er ikke noe nytt fenomen.
Det fortelles at ogsi gutta pi moen
kunne hengi segtil naftaensvirkninger.
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 mavesmerter og bad mig skjrenke ham
"nogle driper". Dissebestodi 2 store
Eter fremstilles i ulike kvaLiteter av- vinglas fulde av en blanding av sprit
hengig av destillasjonsprosessen. 96To, nafta, kamferspiritus,
Den best rensedegir til medisinsk rabarbradrflper og peper. Han satte
bruk - anneneter til industrien. Der dem tillivs pi stiende fot og erHrerte
brukes den som opplgsnings- og seg betydelig bedre da han efter i
ha spist frokost med oss gik hjemdestraksjonsmiddel. (I billefeller
over."

Detvarfintvar i fiorsommerogsi!
EngblomstervedLy seren,Spydeberg, 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 dajeg gikk i gangfor
noen dr siden.Jeg ville pr@ved lage
en liten sldnengpd tomtavdrfor d se
om noen av de blomstenesom var
her i min barndom og ungdom (60dra), ville komme igjen. Og det
gjorde de!
1996: rydding og klipping av smd
ospetrer
1997: sldtt og barking av stqrre ospetrm

1998:sldtt - bla4t annetdisseartene:
engfi ol, knoll ert eknapp, rOdklOver
enghumleblomst,prestelgrage,ryllik, nyseryllik, srnprblqmst,nattfiol.
Vil firkantperikumen ogsd komme
igjen en gang? Enn Qyenstikker,
frosk og salamander?
Sldttehil sen M erete M Olbach

NET.
NABOBESOKLANGSOSTENSJOVAN
Deter ilke bare voksnenaboerav detteunike vannetvdrt somfinnerbredder,
floraogfaunaattraffiive.lloptavdretavleggerhundrevis av skolebarnetellerflere
fussk her.De flestenaturligvis somdeftakerei klassgturenmenhar " basillen bitt demu,
kommer mangetilbakepd egenhilnd - eller retteresagt pd egneben for d
folgemedi fuglelivet langsvannl<anten..
Ikke bare nere naboer!
Og det er heller ikke bare de
n&meste skolenesom alTangerer
turer hit. -Nei s6-men.Forleden
vrimlet det av seksiringer rundt
elvemunningenog broa syd for
vannet.Det var tre forsteklasserfra
Fkeberg skole som dennegangenla
sin ukentlige tirsdagsutflukt til
vannet.Klassene1A, 1'B og 1 C,
med narmere 60 barn l6p rundt pi
gresset,vasseti vannet og fdret
fuglene fra medbrakte matpakker.
Skolebaggervar forsvarlig plassert
pi svaberget,langt fra vann og
leire.
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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 deretegneeller skrive noe om det derehusker fra turen hit nir derekommer tilbake
til skolen, spurtevi ungene.Og her serdereresultatet,i hvert fall noe av det:
Benedicte:Jegtok av meg pi bena og gikk i vannet.Jegble gJgrmetepi bena.
Kristian: Jeg gikk ut i vannetfor fl henteen flaske for Simon. Da ble jeg vit pfl fpttene.
Haakon: Markus skulle slengemeg i fossen
Ali: Jeghaddejo-jo'en i vannet.Da spinteden og jeg tok den opp.
Gina: Jeg si en agurk i vannet.
Fahriya: Jeg s6baby-fugler og si vassetjeg i vannet.
Ole-Daniel: Jeg og Casperlekte romvesenerunder broen.
Martin: En hel flokk elever vasseti mini-fossene.
Lars: Jes falt i vannet.
Casper:Vi lekte filmstudio og jeg sagdeMartin i rumpa.
Pia: Vi sfl to andungerpi veien hjem.
Sadije: Jeg sfl en andungesom var forkjgla.
Bekhal: Sadije og Farhiya linte jo-jo'en min.
Zaki: Sokkenemine falt pi bakken.
Anna: Jeg og Gina vassetbarbeint.
Mari: Jegtroddejeg mistet skoene.
Jibril: Jegfalt i vannetmed stovlenetil Sherwin.

I

I

Hengebjgrk

Lavlandsbjqrk

Vintereik

Sommereik

Urd
Nordfor Dovrefinnes lindensAog si baresom plantettre. Daartener varmekrevende,er det fsrst og fremst
i Sor-Norgeat den er viltvoksende.Lindenblomstrersommerstidog de som har et slikt tre i nerheten
merkerden sste duftenfra blomstene.Denskiller segfra andreskogstrer ved at blomstringenskier lenge
etterat bladenehar foldet seg ut. Blomsteneer ofte besskt av bier som er ute etter honning.
Linden brukesi parker og har gjerne
en majestetiskvirkning som kaster
en del skyggetil gledefor osspflhete
sommerdager.Treet tiler svart hard
beskjaring. Av dennegrunn var det
et av de viktigste trrr i barokktidens
hagekunst.Det ble benyttettil bl. a.
lysthus som vi kan se rester etter i
hagenpiAbildsO gird. Pi Linderud
gird finner vi linden brukt i en stor
buegang.Eldre, enkeltstiende trer
har ofte knudrete stammermed store
utvekstersom er dannetav en mengde knopper med tynne skudd.
Sammen med den hvelvede, store
kronen gir dette slike trer et aerverdig, alderdommeligpreg. I Mellom-Europa antar man at linden
ihvertfall kan bli 1000 6r gammel - i
enkeltetilfelle flere hundre 6r eldre.

Den viktigste nytten man har hatt av
linden er bruken av bastentil bastetau. I dag er nok dennekunstennarmestglemt. Si sentsom under andre
verdenskrig kom lindebastentil heder og verdighetigjen . A lagelindebaster en omstendeligprosess.
Linden setterstorekrav til sommervarmen.Av dennegrunn har den en
@stligutbredelsemed tyngdepunkti
Ost-Europa.For 5-6000 flr sidenvar
klimaet gunstigere.Da var linden
mer alminnelig heri landet.Spesielt
pi Ostlandethar det vert storelindeskoser.

Av

I A

A.

Gulbrandsen

Kilde: "Norges planter" av Knut
Fagri

Vedener sprg og dirlig, men velegnet til treskjererarbeid.Eksempelvis
er mangeav middelalderenshelgenbilder skflreti lindetre.

Spissl6nn

Finn

Aschougforlag hargodkjentbruk av
tegninger.

Ask

B0k

Alm

Deforwnderlige
humlq'
nv MoRrrruFnlcx
For deflesteer enflue enflue. Men
det finnes tusener av forskjellige
fluer bare i Norge. Vi deler dem inn i
familier Blomsterfluer er 6nfamilie, den har minst 315 forskjellige
arter i Norge.Flerefamilier er like
store, men defleste er mye mindre.
Humlefluene er en liten familie,
med bare 16 norskemedlemmen
Mens vi har registrert en tredjedel av
alle norske blomsterfluer ved 0 stensj@vannet,har vi bare registrert tre
humlefluer.Det kommerav at denne
familien er knyttet til tqrre og valme
strQk,bddeivdrt land og internasjonalt. Humlefluene er nemlig en stor
familie, med over 5000 registrerte
arten De trives best i de omrddene
av verden som har middelhavsklima: varmt og tQrt.I vdrt landfinnes
deflesteal'tenebare i s@rog bare en
enestefinne s nordfor Spr-Trpndelag. Den er til gjengjeldf@rstegang

Villo
hottentotto

funnet (og beskrevet)fra Skoddefjellet i Alta, og er svzrt og bare to
millimeter lang. Ikke rart det er sjelden den blir registrert.I de sistedrene har det vist segat denfinnes over
hele landet, og det kan tenkesat den
ogsdfinne s ved @stensjgvannet.
Denfgrste humleflueartenved @stensjQvannet
kommertidlig. Det er
Bombylius majo4 stor humleflue,
som dukker opp ndr seljeneblomstrer omvdren ogflyr til litt ut i juni.
Den er dekketav brungulpels og har
en lang,fremov errettet sugesnabel.
Vingeneer gjennomsiktige,med en

mqrk, sjokoladebrun t egning langs
forkanten. Ndr den stdr stille i lufta
og sugernektar i rakleneligner den
en humle,og det er den som har gitt
helefamilien navn.
Den andre som kommer er HemipenthesmaltrLts,som ikke har noe
norsknavn.Den er svart med tydelige, hvite flekker pd kroppen, og
medvinger som er brunfargetover
denforreste og innerstedelen.Den
kanvariere veldig i st@rrelse,
og er
etvanlig synfra tidlig i juni til langt
utoversommeren.Ofte sitter denpd
bakkenog hviler i sola, menaldri pd
blomster Den har ingenlang suge-

Bombylios
mojor

Hemipenthes

ikke skal klebe seg sammen. Sd
drysser hun dem ut over bakken i
nrerhetenav det omrddet hvor biene
bor De nyklekte larvene er slanke
og raskedy4 som selvfinnerfrem til
bilarvene de skal leve av. Sidenforandrer deform og blir butte og trinne. De forpupper seg i jorden og
klekkesnestevdr. Vi har tre arter av
denne slekten i Norge, og kjenner
ikke nByaktig til hvilke bier de snylter hos i Norge.

Villa hottentotta har ikke noe sandkammer.Dens larver snylter pd larvene til det store nattflyet Agrotis
/-1r41
pronuba, somunder de brune og grd
snabel, og tar ikke nrering til seg dekkvingenegjemmergule bakvin,
som voksen.
germed en svart bakkanLDennelarDen tredje dukker ikke opp fpr i ven kanvrereet plagsomt skadedyr,
slutten av juni. Den brerer det un- sdvifdr regneHottentottatil de nytderlige navnet Villa hottentotta, og tige insektene.
er dekket av gule hdr Vingeneer Men hva skal vi si om den svarte og
gjennomsiktige,og den har ingen hvite Hemipenthesmaurus 7 Dens
tydelig sugesnabel.Man kan seden larver snylterpd snyltevepssom ansittepd bakkenog sole seg.Alle dis- griper sommerfugllarver Den snylse tre er storeflue4 centimeterlange ter altsdpd snylterne.Envelsignelse
eller vel sd det. De flyr lynraskt, og for sommerfugllarvene- kanskje
kan std stille i lilfta og syeve.
ikke sd nyttig for oss mennesker
Humleflueneslevevis er spennen- Men hvordan den finner fram til
larver inni de infiserte
de.Alle humlefluersnylterpd andre snyltevepsens
sommerfugllarvene,
er det ingen
insekter Bombylius major hqrer til
somvet.
PrQv
d
legge
merke
til den.
en gruppe som snylter hos bier.
Det
er
en
av
de
norske
som
fluene
Hunnen har en lomme ved bakvirkelig
ser
eksotisk
ut,
og
den
er
kropps spissen, et sdkalt osandkamg rundt OstensjQvannet.
v
anli
mer>. Det fyller hun med sand, og
blander eggenemed sanden,sd de
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Takktilviresponsorer
Din me*e- og medalj*
levenndor i nermiljoet

As
m$s4

BSLER
cAno- 0690
osLo
TELEFONER
22260195-22 26 09 34

Indusfii-og reklamemerking

Statoil Service Abildss
HarryFettsvei 2, postboks130Bryn,0611 Oslo
barra.no
E-post: post@barra.no Internett: http://www.
Tlt..22 27 74 A0 . Fax'.2227 12 55

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

- Lardag10.00-17.00
Mandag-Fredag
10.00-20.00
Ryensvingen
I -fft.22 67 10 55

(

eldstespesialforretning
i ol ogvinrastoffer/utstyr
GODERADERGRATIS!
)

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

; OPPSALSTORKIOSKT

00F TIPPESEIITER
mom
Apent alle dager:09-22
Vi har bank-terminal!

ERrt{EEq& CO.A.S
Aut.installasjonsfirma
Manglerud
Aluminiumklorid 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

TRIMHUSET

TRESKEVEIEN
31- MANGLERUD
0681oSLO-rEL.22277570

Aerobic- Helsestudio
Solarium- Boblebad- Badstu

ManglerudApobk
Mandag-Fredag
09.00-17.00
Lardag
09.00-14.00
MANGLERUD
SENTER_T\1.22762? gq

Vann,den livsviktigevasken

Treetogvarulet
Visnakkerpdsettogvisometkretslopdervann ogtrer inngdr.TrernebidrarogsAtil
atvannetvandrermellommarkaogluften.Denneprosessen
ermedpAd regulerefuktighetog
temperatur.Derueder trerne medpd d pAvirkeklimaetpd joda vAr,Skogenekan
sammenlignesmd Iunger somtrekkerinn kullsyreog pusterut surstoff.

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
vindenshastighet,utnytter sollys,gir
luften fuktighet samt gir husrom for
insekter som igjen er fuglemat, understrekerdette hvert enkelt tre sin
binding til omgivelsene.Etter treets
dgd gjgdslesjordsmonnet etter at
nedbryterne (bakterier og insekter)
har satt i gang sitt arbeid.

traernebidrar til filtrering av vannet. @kingav den flrlige nedbprmengden.
Dersom treets "rensegrense" Til sammenligning har nedhogging
overskrides,kan resultatetbli kata- av skog i deler av Etiopia f6rt til forstrofalt. Vann renner raskere unna. lengelse av t@rkeperioden.Ogsi i
Grunnvannet synker.
vir del av verden fgrer tilbakegangen av skog med seg problemer;
Ddr trerne. kan man si at naturens
vannresefveneminker, vi fir erosjon
likevekt er forstyrret. Det kompliog oversvgmmelser d.keri hyppigsertesamspilletmellom tre og vann
het.
forrykkes og konsekvensenekan bli
dramatiske. Odelagt jord, Odelagt
grunnvann og mangelpi drikkevann
Fortsettelse i nestenummer
kan bli resultatet.

Et storre tre forsinker/holder tilbake
ca.70 000 liter vann i 6retgjennom
svampvirkningen som oppstir i
jorda under treet. Det er i fgrste
rekke samarbeidetmellom rotstedet
og livet i bakken som hindrer at vannet renner vekk. Dette skaper grobunn for gwig vegetasjon.Vann som
ikke benyttes, filtreres og lagres i
gmnnvannet til utnyttelse i regnfattige perioder. Ca. 30 000liter av
dennevannmegden"pumpes" opp i
treet i lgpet av f,ret. Blader som faller ned fra treet gir mat til bakterier,
mark. biller og tusenbeinm.m.

Det har vist segat skogener en regnmaker.I Midt -India fgrte nyplanting
av 100 000 dekar skostilrundtl27o

Er treet helt friskt" vil det holde
vannkretslgpeti gang. Det vil bidra
til rensing av luft, sprgefor tilstrekkelig fuktighet pi bakken og bidra
til produksjon av gj6dsel. En annen
viktig faktor er at treet holderjordsmonnet fast. I dag vet man at snauhogging av skog, kan f$re til flomkatastrofer fordi vegetasjonensom
tidligere holdt pi vannet, er fjernet.
Treet kan greie 6 renseen betydelig
mengde skadelige stoffer fra kloakk,
jorda under
luft og jord. Den por@se

Kilde: Fredric Vesten Vann = Iiv.
Eikstenforlag.

TETTEA'IOVT

rym105000
Dognvakt
. Hoytq/ld(staHng
.W-inspek$on
a Gravingog ohabellteringav
vann-og avlopsrsr

rlr^ltrt-TElllflKKA.s
-uoa$ptc@t
rQirr
Ryensvingen
13, Postboks133Manglerud,0612
Oslo

sparebanken

NOR

Dinnerbank i omrddet
rund gstensjouannet
Bankkontorer:
Banld<ontorOppsal
@stmarkveien
2
06870SLO
Telefon:22757381
Telefax: 22757390

BankkontorManglerud
Manglerud
Senter
0679oSLO
Telefon:227573 61
T e l e f a x2: 2 7 5 7 3 7 0

Takktilviresponsorer

Manglerud
senler
rft.22261546

/1.fl)s
Lambertseter
senter
rft.22280474

BaLERAPOTEK
Mandag-Fredag
09.00-17.00
Lardag
09.00-13.00
BolerSenter, Bslerlia2-4, 0691Oslo- Tlf. 22 26 44 95

Krql,t^P,^H.r(A*SSEN OPPSALAPOTEK
Filiallambertseter
Langbalgen7 -Tlt.:22 28 03 24

Mandag-Fredag
09.00-17.00
Lardag
09.00-13.00

HaakonTvetersvei94,0686Oslo-fft.2226 11 97

RyenTrafikksenter
Enebakkv e i e n1 3 5 ,
0680Oslo
r f t . 2 21 91 72 6
Fax:22681481

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

----OPTKK-

WRIGIEYScondinovio
AS

SJnsunders0kelse
Briller o Kontaktlinser

'rfr',if;rfl|

BERGERSEN

VANNog VARMEa.s.

- alt i hundeutstyr
Selskapsmat
TIt.22676490

0
rl
w

Stottapotekene
ilokalmiljoet

Motor
torum
Mitsubishi
ABILDSE

Enebakkvn.
309-Tlf. 23 03 20 00 - Fax.230320 01

OPPSAL
UR.OPTIKKA/S
.uR.BRTLLERffit

.KONTNKTL\NSER
W
SYNSPROVE
UTFORES

Vi skeddersyrutstyrtil
DINHUND
Mandag-Fredag
11.00-18.00

11.00-16.00
LambertseterLordag
74,0667Oslo
Ostensjovn.
Apotek
v/BrynSenter
L a n g b o l g e1n, 11 5 0O s l o

Ttt.22276999

l[i![IRI$TITR
I
Ttt.22280503

Oppsalsenter-fft . 22 26 50 94 LAMBERTSETER
SENTER

ia,F pE Ryen
E n e b a k k12
v .9 f f t . : 2 2 5 7 O 7 6 3 E-mail:firmapost@datadeLor.
no

@GrGHrrU
Autorisert
El-entrepreno
r
Lambertseter
senter- Tlf. 22 74 58 58 - Mob.tlf. 90 12 90 30

2$

Vi snskervAreto-og firbeinte
vennerenGODSOMMER!

Lovsetfaret
118,1188Oslo
f f t . 2 2 2 96 5 6 6 . F a x . 2 2 2 9 9 16 7 . M o b i l9: 4 3 4 1 2 1 8

A.S.
;ijT.M.Bergersen
fliser
Keramiske
r- -j!
Bntikk/utstilling
Apningstider:
Man-Fre:08-17.Tor:
08- 19. LarlO-14
Enebakkveien
123,Pb.18Simensbraten,
1107Oslo.Tlf:22
192900

SeruiceOstensio
Livevn.70 - Tlf.22 26 33 35

aSTENSJgVANNETSKULTURFOND
EROPPLOST
18.juni 1990 ble "Stiftelsen Ostensjqvannetskulturfond" opprettet.
Representanterfra Selskabetfor Oslo Byes Vel,Foreningentil Norske Fortidsminners
Bevaring, Oslo og Akershusavdeling, VerdensNaturfond, Akershus4H og Ostensj@vannets
Venner
deltok i stiftelsensstyre. Formdlet med stiftelsenvar d arbeidefor vern av bygningsmiljg og
kulturlandskap innenfor grensenefor skjqtselsplanenav 1979for Qstensjqvannet,og
herunder en bruk av dennebygningsmassensom tok hensyntil og
fremmet omrddetrsenestdendenatur'- og kulturverdier
Herman Berger ble valgt til stiftelsensleder'

Brannfare pi OstensjO gird.

Det ble arrangert to store innsamlingsaksjoneri regi av @YY.I pressemeldingenhet det at pengeneville
gh tll "et fond til ist'andsettingav
Abildg gird, eventuelt fi opprettet
en 4H-gdrd pil@stensj4". De to innsamlingsaksjonene brakte drgye
300,000 kr. inn pfl stiftelsens
konto.Kulturfondet ble medlem av
innsamlingskontrollen slik at alt
skulle gi konekt for seg.
I sakspapirene vedr. utbyggingsptanenipeAUilds,gird,k;;";u"
lese at stiftelsen ville fors,ke 6 fi
girden pussetopp. Slik gikk det altsi
"
ikke.
Stiftelsen mottok ogsfl en lokal
"pris" fra Bryn Lions*pi 50 000 kr.
som vai Oremefket +U -garO pa
@stensj4.

Midt p6 9o-tallet mottok stiftelsen
en sgknad om Okonomisk stgtte fra
"SameietOstensjogerd".Detvaren
godt begrunnet sgknadom stgtte til
6 skifte deler av det elektriske anlegget pi girden. Brannfaren var
overhengende.Stiftelsen svartepositivt, og bidro med 63 000 kr. for 6
reduserebrannfaren.

"Kulturlandskapspleie
Omland"

i Oslo og

Foreningene som satt i stiftelsens
styre var enig i at midlene ble overf4ft tll QYY, og en fremforhandlet
avtale med CESAR og 4H ble mottatt med glede.I korthet gir den ut
pi
at
4Hs
prosjekt
"Kulturlandskapspleie i Oslo og
Omland" (KOO) og Ostensj0vannets Vennerfir kontorer i det
Ostensj0 og AbildsO gird pfi nye gamle grisehuseVfjdsetpi
Abilds@
hender
gf,rd. Dette huset restaureresgjenFamilien Solbakken kjOpte @sten- nom midler CESAR/OW stiller til
sjogirdene' CESAR ble eiere av ridighet. 4Hs prosjekt tar segav reAbildsg gflrd, og kulturfondet ble staurering av det gamle hageanlegoverflgdig' Bryn Lions fikk tilbake- get og driver naturfaglig skjotsel i
betalt midlene som var Oremerket @stensjgomridet etter avtale med
"Park- og idrett"*. Derved har vi
4H-gird.
fattlvil vi febenytret midlene til bide
Den 6. januar 1999 ble @stensi4- Ostensj6 og Abildsg gflrder samt
vannetskulturfond formelt opplgst. vedlikehold av kulturlandskapet
rundt Ostensjovannet.
Herman Berger

y'",r*+'S,

Larsen & Lindberg as

I

Ixomsref,
Lambertseter
sentrum
Tlt.2228 1075
Fax.22281078

BIL-OGBREMSESERVICE

BILOG BREMSESERVICE
Ryensvingen
13,0680Oslo
Telefon22 28 40 00

NARVESEN
MangelrudT-bane
TIPPING,RIKSTOTO
stortutualg
i
LESESTOFF,VIDtO,
KIOSKVARER

Herman Berger har nedlagt en str6lendejobb for Kulturfondet. Han har
dessutendeltatt pi flere mgter med
Fylkesmannen, Oslo kommune og
Riksantikvaren gjennom de mange
frLrene
Kulturfondet og OW har eksistert. P6, grunn av sin lange erfaring fra justisdepartementet har han
vert en god ridgiver ogsi for OVV
i virt maratonlgp for i ffl vernet
Ostensjgomrfldet og gflrdsanleggene.
*Les om avtalen mellom "Park- og
idrett",KOO og @YY et annetstedi
bladet.
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Smdplwkk
Veiensomgdrfrafotgjengerovergangeni sydendenog opp til Ostensjqgdrd (Valborgsvei)
er en oldtidsvei.Denfortsetter bort QstensjQterrasseder veienligger pdflotte, eldgamle
t@rrmurerEn koseligspaserturom du har lyst.
Det er heleI3 gravhaugeri nrerhetenav vannet.Klarer du d huskehvor de er? Redakt@ren
klarer det ikke,menskal kommemedsvareti nestenummer
Seen gangtil. Det
vedvannetndpd sensommeren?
Synesdu det er barehunn-stokkender
erforskjelligefargerpdnebbeneforhun og han (gult),ellersserde veldiglike ut akkurat
skifterfjm De hqr en slagskamuflasjedrakt(eklipsedrakt)inntil de nye
nd, mens<gutta>>
fjrereneer vokstu{ og de erfulltflyvedyktige igjen.
Det btirfrerre ogfrerre halsringmerkedegjessd se.Om derefdr Oyepd grdgdseller kanadagds medstor ring rundt halsen,vrersnill og noter nummeret,stedog dato og sendinfo til
dfd en rapportfra deprosiektansvarSoth4naskalfors@ke
postbokseneller epostadressen.
lige innennestenummen
Foreningenhar dessverremistetkontaktenmedmangemedlemmersomharflyttet utend
sendeossinformasjonom ny adresse.Kjennerderenoensomhar vrertmedlemme4men
Be demom d kontakteossom de vil hafortsatt medlemskap.
ikkelengermottar Soth@na?

Besok
cfistriktets oase!

Ettav Norgesstorstehagesentre...
-e11
naturgpplevelse
for storeog sme!
GODETILBUD
BESTKVALITET
STORSTUTVALG

KOTENGSHAGESENTER
vei107- Tlf.22295700
Gen.Ruges
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RVED
NYEINFORMASJONSPLAKATE
OSTENSJgVANNET
MedOW som initiativtakerog pddriverhar detomsiderkommetopp nye
Forelopigerdesattoppvedvadedammeni nord,
informasjonsplakaterved@stensjavannet.
ved lekestativeneog vedLangerudgarasjene.Denyeplakatenehar en lekkerdesignog
dyktigekunstnerehar stflttbaktegningene.
Ved vadedammenstir det nl en plakat som beskriver vadefuglene det
er stgrst sjanserfor 6 se ved Ostensjpvannet..De mest kjente fuglearteneved vannethar ogsflffltt sin plakat ved Langerudgarasjene.Den
kjente dyretegner,kunstnerenViggo
Ree har st6tt for motivene. Teksten
er blitt til gjennom et samarbeid
mellom Fylkesmannensmiljovernavdeling og OVV.

stfrr bak tekstene. J0rn Areklett
Omre har fotografert midtbildet pi
to av plakatene.Med andre ord stir
solid fagkunnskapbak informasjon
og tegninger.
Barra A/S har ledet det praktiske
arbeidet i prosessen.De har ogsi
bist6tt Okonomisk sammen med
Manglerud bydel, @stensj4Rotary
og Fylkesmanneni Oslo og Akershus, Miljovernavdelingen og betalt
oppussingav plakatene.JohanMollatt har gitt tavlene en sistefinish fQr
plakateneble sattopp.

Planteplakaten henger ved
lekeapparatene.
Her harAnnegi Eide
tegnetbflde noen av de mest sjeldne
og vanligste planter ved vannet.
Botaniker og skribent i "Soth6na" Det arbeidesogsi med to informagjennom mange 5r, Jan Wesenberg, .sjonsplakatertil der Bryn Rotary,

Hydro Aluminium og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljpvernavdelingen, st6tter produksjonen.
Plakateneer praktfulle. Det er produsert en del ekstra plakater slik at
alle interessertekan kjope dem ved
henvendelsetil foreningen.Prisener
100 kr. pr. stk. for medlemmer og
120 kr.pr.stk. for ikke-medlemmer.
Intekten av salget gflr til arbeidet
naturfaglig skjOtselav Ostensjpomridet.

ETHISTORISK
EIDSPROSJ
EKT
SAMARB
MELLOM 4H,PARK-OG IDRETTOG @VV
@stensjovannetsvenner
og Park-og idrettsetatenhar i lengretid vert
representerti styringsgruppatil 4HsprosjeW- "Kulturlandskapspleiei Osloog Omland"(KOO).
JohanMollatthar representertOW igruppa.
Etter foresporsel fra OVV tilbgd
CESAR KOO e ha sitt tilholdsted
piAbilds@.Dettehar vist segI vrere
vellykket,og felleskontorfor OVV
og KOO er underveis.Gjennom styringsgruppa var Park- og idrett orientert om hva som var under oppseiling, og pe et m6te pi AbildsO
gird der de nevnte organisasjoner
var representert,var det god stemning og enighet om at et samarbeid
skulle bli en realitet. M@tetble fulgt
opp av en befaring, der OVY Parkog idrettsetatenog KOO ble enige

om en arbeidsfordeling uten diskusjon. Forutsetningenvar imidlertid
at vi formaliserte enighetenog at
etaten sa seg enig i skissentil arbeidsfordeling pi h6yt niv6.
KOO og @VV skrev deretteren detaljert s@knadbasert pi kart og
arbeidsbeskrivelser
om hva Park- og
idrett skulle ttf4re og hva KOO
skulle utf4re.
Ikke lenge etter svartePark- og idrett
positivt pi alle punkter!

Det finnes nl en hrstorisk avtale
mellom Park- og idrett, KOO og
OVV om naturfaglig skjOtsel av
@stensjgomridet. Hovedpoengeter
fl fi mest mulig ut av de midlene vi
til sammen rdr ovet.
Svein Valdem er prosjektansvarligi
"Kulturlandsskapspleiei Oslo og
Aketshus".
Over tid vil 4H, CESAR og @YY
arbeidefor 6 fi dennestillingen permanent.

23

e

for1998
AvskriftavRevisionsberetning
pe kr 58.080.ArsoppgigVennerfor 1998somviser et d.rsoverskudd
for Ostensjgvannets
Vi har revidertArsoppgjOret
ret, som best6rav irsberetning, resultatregnskapog balanseer avgitt av foreningens styre.
Vir oppgaveer 6 granskeforeningens firsoppgjgr,regnskaperog behandlingenav detsanliggenderfor 6vrig.
Vi har utfgrt revisjonen i henhold til gjeldendelover, forskrifter og god revisjonsskikk. Vi har gjennomfgrt de revifor 6bekrefteat flrsoppgj0retikke inneholdervesentligefeil eller
sonshandlingersomvihar ansettn@dvendige
mangler.Vi har kontrollert utvalgte deler av grunnlagsmaterialetsom underbyggerregnskapspostenesamtinnhold og
presentasjoni irsregnskapet. I den grad detfglger av god revisjonsskikk har vi gjennomgitt foreningensformuesforvaltning og interne konfroll.
Etter vir mening er flrsoppgjpretgjort opp i sarnBvarmed regnskapslovensbestemmelserog oreningensvedtekter og
gir et forsvarlig uttrykk for foreningens Okonomiskestilling pr. 21. desember1998og for resultatet av virksomheteten
i regnskapsiret i overensstemmelsemed god regnskapsskikk.
Oslo,12. aprill999
NORAUDITDA
(sign)
JanFr. Sonsteby
statsautorisertrevisor

HANDVERKSBYGGAS .
o
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HOSTENS
AKTIVITETER
SgndagI 9. september 199913.00- Zoologiskmuseum

Lysbildekiseri - InsektlivetvedOstensjovannet
Lars Ove Hansenskalvisebilder og kisere om insekteneved @stensjpvannet.
Sgndag3. oktoberl999 10.00og 12.00- ved broeni sydendenav Qstensjgvannet

World Birdwatch
F@rste
i oktoberhvert flr, avholdesverilensfugletittedag.Det er da vanlig med ornitologiskeomviss@ndag
ninger ved0stensjgvannetguidet av vflre eminentevennerfra Norsk Ornitologisk Forening. Fordelenmed 6
ha slike flinke fuglefolk til omvisereer at vi vil fi utpekt adskillig flere arterenn vi antevar tilstede ved
vannet.Ta med kikkert og en varm, vanntettj akke.
Torsdag14.oktoberpi Skullerudstuakl.1900

Ljanselva - en perle i nrermiljOet.
Tor Holtan Hartvig viser lysbilder og k6sererom Ljanselva som har et mangfoldig dyre- og planteliv i tillegg
til en rekke gamlekulturminner. Foredragsholderenkjenner elva og densomgivelserbedreenn de fleste. Han
er ogsi en kapasiteti milj@vernarbeideti Oslo med en mangfoldig ertaringsbakgrunn.Vi anbefaleraftenenpi
detvarmeste.TorHoltan Hartvig er enildsjel somstir bak Miljpprosjekt Ljanselva.Han har dessutentatt
initiativ til samarbeidsprosjekt
vedr.Oslossju elver. Mot frem og bli kjent i nrermiljBet!
Torsdag18. novemberpi Skullerudstuakl. 1900.

InsektslivetogfuglelivetvedOstensjovannet.
Kvelden er delt i to.
Vi fir en rapport om det rike insektslivet ved @stensjgvannet
ved Morten Falch. Lars Ove Hansenhar ledet
denstoreinsektsunders/kelsen
somer foretattved@stensjgvannet
i I99l - 98 finansiertav @stensjgvannets
Venner.Han har lageten storrapportsomviser at Ostensjpvannet
har et enormtartsmangfoldhvagjelder
insekter.Sammenmed Morten vil han vise lysbilder og leggefram resultateneav undersgkelsen.
Annen del av kveldener viet fuglelivet. SveinDale somvi kjennergodt fraf4r,vilgjennomgi siste6rs
observasjonerledsaget
av godebilder og faglig tungekopmentarer.
Pi dennekvelden vil du virkelig bli oppdatertom @stenqj@vannets
rike artsmangfold.MOt frem og bli kjent i
nermiljoet!

Takktilviresponsoler
Kampen
Anfiruslgenlcr
SKEDSMOGT.
24-0655oSLO

Tec[gl'

':rtlr1ifr
ilYuonHSilTPUDD||0
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Langbolgen
3
(Lambertseter
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1150 Oslo.tll.22 28 Og22
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Sbngtlordag
Storm B. Johnsen . Fisk og vilt
-Tlt.22288242
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Kisoesenltun
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Ttt.22265553
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MeldingertragW
gW harpr.1.juli1999
mottattfolgendepriser:
MiljOvernprisen i Norge 1991 gitt av
ConservationFoundation* i England.
Kulturvernprisen i Norge 1991 gitt av
ConservationFoundation* i England.
Deltakelse i den europeiskemiljovernprisfinalen i Wien 1991 arrangertav Conservation
Foundation.
!i
Lokal pris fra Bryn Lions i 1992.
VenstresmiljOvernpris i 1992 (delt med
FrognerparkensVenner).
<<Nordiska
fcirbundetfor kulturlandskap>>s
hedersgave1992.
Finsefondetsstipend** 1995.Tildelt NOF
avd.Osloog Akershusog@YY)
De GrOnnesPris for <Solidaritet med
Naturen>>
1997.
* Teknisk afiang4r var Ford Motor, Norge.
** Norges desidert stprstenaturvernprispfl
100 000 kr. tildelt for rehabilitering av
vitmark med tanke pi vadefugl. Omridet
ved nordendenav OstensjOvannet
er et
resultat av denneprisen.

Flerehjelpsommesjeler?
JanChristensengjgr en fremragendeinnsats
med 6 fi sponsorst@ttetllutgivelseav Soth@na og foreningensalmanakk.
Kunne DU tenke deg fl hjelpe til?
Ring Tor Jacobsen,tIf. 22 95 20 20,

o

HUSKA MtrLDE
FLYTTING!
V misterdessverrekontaktenmed
mangemedlemmersomglemmerd
meldeflytting.
Vrersd snill og huskossndr du skriver
adr esseendringskort ene!

Folgendeartiklerfis klaptfraforeningen:
Erik Damsgaard, Luftfoto av Ostensjpvannet
Medlemmer I{. 75.- 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,,
Plakateneer de sammesom er oppsattpi opplysningstavleneved vannet (seartikkel annetstedi bladet).
Medlemmer kr. 100,- Ikke-medlemmerkr. 120,-f

Postkort
Tilbud: 5 ulike postkort
Almanakk
Sothona
Klistremerker
Hefte om OstensjoYannet
Medlemsnil
Nye T-skjorter: Medlemmer
Ikke-medlemmer

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

Luftfoto, hgstflukt og postkort selgesi Langerud
blomsterbutikk, samtpi 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 0801.273.1826.

27

Returadresse: Qstensj@vannets
VennerPb. 77 - Oppsal,0619 Oslo
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