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Medfremtiden pd ryggen
En ti{fig sfln[ag for*it[og ijufi. Statio og kg.mera stifzs opp oef 4stensjtoannet i titfetk
etgo[t rnotv tLin '[ukkg'bpp.Sti{h sitter jeg oB aenter. Det er r)armt og fugfcne [Oser
oifulng 6fant sirt og dunkjeo{er. A{aturen taferfor seg. Det er osiesta'.

,Utfra sioet 5-6 ffieter unna futmmer en topp[gkku soLmmen[e.9[utsefig stoPPer de1t, og 3 -
sni topp[yftforbarn pruser seg frem undiioingene. Jeg. froffer prute.y ryns de speider et19r far
so* ,ipA rnuO| WKI strekfur de fink og ropel mg{ [yse stenmer "!{er er rti - fier er oi' i [et

far fiukftgr opp et stykfu utlno. Mens jeg sitter dtr, fitrer j-eg tydcn ao stetnttter og noen sonn'fummer 
tOpiifu. I iamme lyehffi(ssier de snd upp[ykforharna seg i aannet f9r d fd mat,.

og forsoinier inn i sioet. Oit frete oar ooer pdfd mirutter le7 r)ar ute ti[ rett tif pd rett sted '

en naturoppfeoeke og et 6iIde rifotre.

Saert ffirmBe er 1ekymret or)er fraa sorn uit frcn{e nud 4stensjlomrddct, o4 det er med stor
gtcde @,I/il registreier at sta{ig ftere finrfdttforstde[senfo-r froor oiklU dette omrdlet er. Et
ludtznsta{tpd clrtra 2000 rtiner om enforenitq irasLoefut.tseaaring og {atrgsiktige [Lsninger
er nlkfu:fori. Det er i dag ai 1utemnur froo rti 1nsker d tttby ofrre 6arn ifremtilen

1990 fiar vert dret fi.oor 0W frar jo66etfor d 6ggge opp en stabil og serils forening. figet
medfcmsfifnd, etabhing ao stifteken Qstensjlr)annets Klrtturfond, @stensi4'Afuj9nen L990,
sfdtteng-afujonen og arbei[ mef /stensj1r)atLflets Arvinger finr aeit sentrafe 6nkk:r i

foreningens-arbeid.-Medfemsmlter, Ldserier og turer rundt oawlet frar oert med pd d. spre
informasjon pd en fryggefig og kgnta(*Lapende mdte. En spuieff ta@til affi sottl ttlttte oW
og fiidrog tiI z,effukk[e sammenfotmster iforeningen.

'I/ifdr filpe at 'Abrge" i 199L fiesinner seg ogfreder @stercjfivannet me[.omfuingfiggende
otttgioe{sir. Sfut[ [ette naturdofomunt ao oerdensk[asse sifou for fremti{en sd md
(uhurtandsLapet, dfornarfut, AhitdsO og /stetujl gdr[, fands(apsroffin4t og fre[rteten sfi(ai
oppfatter [en i dag frefu og oernes.

Med ofieutstippenefriskg iminnefdr oi fidpe at Qstensjloonnets 
'smdbarn'fd.r sefremtilen

fyst i mflte, og at myndigfretene forstdr afooret i tide.'Ioppfykfuren mc[ sine 6arn pd. trygen er
io(et sym\of pd odrtfeffes ansoar. Det er adr ptikg d fomne tif6g adre 6arn en oakk)r natur, et
6iotogis(maryfot{, en flfrgtogisLbafanse oB et ttryt sted d 6o.

'Iusen tafrfufor at du er medfem, st\tter opp ottl @W og gjlr det derme[ mutig for oss d kjempe
forfeffu sa(- en siftfu:rfremtidfor @stetujfioonnet. Et nfuig godt nytt dr og mangegodc
oppfeoe[surifu: turer run{t oannet dnsLes dcre o[[e.

Med mU 0 o1nnftg fii{s en fra

EriNDomsganrd
Le[er



Fyl keslandbru ksstyret med
veto mot Oslo-politikerne

Et enstemmig tylkeslandsbruksstyre i oslo og Akershus tattet
19. september 1990 et vedtak som kan bli avgjorende i kampen for vern av

ostensjovannet og omgivelsene. styret glr inn for d oppretthotde gjetdende
regulering. Det betyr at hoyere myndighet ma avgjore sken dersom oslos

kommunale organer gdr inn for boligbygging eller
urnelund vest for Abildso glrd.

Fylkeslandbruksstyret fattet sittvedtakmed stotte fra
bAde Hpyres og Fremskrittspartiets medlemmer. Det
viser hvor splittet dissc partiene er i spgrsmAlet om
utbygging pA Abildsg gArd.

Styret sluttet seg til innstilling fra fylkeslandbruks-
sjefen. Han fremmet en sAkalt innsigelse mot begge
forslagene til reguleringsendring, som vil tillate
boligbygging eller umelund. Fylkeslandbruksstyret
mener at hele omridet mA opprettholdes som land-
bruksareal, bAde av hensyn til jordressursene og det
spesielle kulturlandskapet.

I tillegg fikk et forslag fra Kristelig Folkepartis
representant Ole Bjune full stgtte. Bjune ville legge
vekt pA den landbrukshistoriske verdien av AbildsO
gird, og trakk fram at byantikvaren stAr foran spesi-
elle undersokelser av fomminneri det omdiskuterte
omrAdet.

Utsettende veto
Vedtaket inneberer et utsettende veto i forholil til
bygningsrAd og bystyre i Oslo. Det bekrefter Thor
Nosterud ved Fylkeslandbrukskontoret i Oslo og
Akershus overfor Sothdna.

NAr en sektormyndighet har innsigelser i en kommu-
nal byggesak, betyr det at kommunen ikke kan fatte
endelige vedtak i saken. Dersom kommunens orga-
ner og fylkeslandbruksstyret kommer til motsatt
standpunkt, gAr saken til mekling hos Fylkes-
mannen. Btr man ikke enige, blir avgiprelsen tatt i
Miljgvemdepartementet, sier Ngsterud. t

BygningsrAdet hadde satt Selvaagbyggs planer pA
kartet 20. november, men saken ble utsatt til vinteren "
1 99 1 etter forespgrsel fra B yantikvaren om forlenget
hgringsfrisr

Hgyre pfl vippen
- Det er Hgyre som befinner seg i vippeposisjon og
sqn ikke hartatr en endelig bestemmelse, sier Gunnar
Stenvik, saksbehandler for Bygningsr4det til SothO-
na. Fremskrittspartiet har giu inn for d gi Selvaagbygg
anledning til i bygge boliger, like klarr som Arbeider
partiet og SV har gitt mot bide botger og umelund.

Det kan altse Ui opp ril Hpyres tre reprEibntanter i
bygningsridet om saken skal bli lagt d@med gjel-
dende regulering som sluttrcsultat, ellerom den skal
ut pA en lang vandring til Fylkesmannen og Mil"!g-
vemdepartementet.

20.000 underskrifter
Bygningsr6det og Byplankontoret har motran en
mengde uttalelser etter at saken ble lagt ut til offentlig
h6ring etter en forelppig behandling i bygningsrAdet
i mai.

- Det er ingen hemmelighet at synspunktene gAr klart
i retning av vem av omrAdet i trAd med gjeldende
regulering, slik at bdde boligbyggrng og umelund
avvises, sier Gunnar Stenvik.

Ostensjpvannets Venner har bidratt med omfattende
materiale i hgringsrunden. Mer enn 20.000 under-
skrifter i protest mot utbyggingsplanene er overle-
verb sammen med en detaljert fagtg begrunnelse for
hvorfor fullt vem av omridet er den eneste forsvarli-
ge lgsningen.

Landbruksnemnda i Oslo har ogsl enstemmig gAtt
inn for vem av Osterslavannet med omrAdene omkring.
Nemnda avviserbAde umelund og boligbygging vest
for Abildsp gird, og sier at dette er den eneste
sammenhengende store gBnne lungen som erigjeni
Oslo. Nemnda legger ogsl vekt pi de betydelige kul-
turhistoriske verdiene i omrldet, og at Abildsg g&rd,
slik den er i dag representerer en uerstattelig helhet.



Miljomillionerer
ved Ostensjovannet

Miljovernere i millionarklassen l<astet glans over sothsner og canadagjess en
solblank 18. juli 1990. Da var "1W1-klubben" til Verdens Naturtond (WWfl pe

befaring ved Ostensjovannet. 25 mennesker tra en rekhe land deltok, under kyndig
veiledning fra Erik Damsgaard og Marianne Ostbye i Ostensjovannets Venner.

" 1 00 1 " er en sammenslutning av pengesterke velgj6-
rere som bidrar mye ti1 finansieringen av Verdens
Naturfond. Stig Hvoslef i den norske avdelingen av
WWF sier at klubben bare tar imot virkelig store
bidragsytere, og at det er lange ventelister for I bli
medlem. Klubben styres fra WWFs hovedkontor i
Sveits.

- Som motytelse firmedlemmene regelmessig tilbud
om rundreise i fonkjellige land, og i 1990 gikk turen
til Norge, forteller Hvoslef dl Sothgna. PA 14 dager
var gruppa blant annet i Oslo, Bergen, Trondheim,
Andenes og pA Svalbard. Oslo-arrang4rene ble bedt
om 6 skaffe reiseselskapetenfinnaturopplevelse - og
hvor ellers kunne de havne enn ved Ostensj6vannet?

Det var deltakere fra blant annet USA, India, Kenya
(den hvite overklassen) og flere europeiske land.
"1001"-gruppa ble ifplge Hvoslef svert begeistret
for Ostensjovannet, ikke minst ved motet med en slik
miljgperle klemt inn mellom travle drabantbyer og
ferdselsArer.

- Gjestene hgrte med bekymring at omrldet er s[
hardt belastet og truet av ytterligerc utbygging. Under
stopp ved @stensj6 g6rd, ble en av deltakeme sA
begeistret forutsikten athan spontant foreslo A kjppe
opp hele omridet, forteller Hvoslef.

Det ble gitt orientering om omridet med skriftlig
materiale pA engelsk, og gjestene fikk ovenakt bilder
og en akvarell.

, 1 .
WWF vil plante
Verdens Naturfonds avdelingi Norge erinnstiltpA A
bidra til 6 stille midler til disposisjon for et prosjekt
som kan skaffe tilbake noe av krattskogeni vannkan-
ten, sier Hvoslef.

Ostensjgvannets Venner har sendt bakgrunnsstoff til
WWF om rehabilitering av biotoper ved Ostensj@-
vannet. WWF vil p[ grunnlag av dette sgke om
midler fra sine sponsorer for i ft giennomfgrt slike
prosjekter.

Gruppen samlet etter spaserturenfra Qstensjp Gdrd til Smedbergbeklcen



Gjeddejakt og afrikanske sumphons
I serien "Mitt Slstensjwann" gir vi ordet til nafurtatografen og

tolkeopplyseren Sverre tt. Fjelstad.

Alle naturinteresserte mennes-
ker f6ler glede og begeistring
nfu de oppdager et nytt natur-
sted. Representerer stedet en ny
naturtype, ergleden ekstra stor,
slik at iveren etter A utforske
naturen der oker.

Jeg "oppdaget" Ostensj6vannet
i guttedagene i 1950-{rene. At
mange andre hadde "oppdaget"
vannet Artier f4rmeg, spilte mind-
re rolle. - Det var fonesten en
gammel eneboerinne i @stmar-
ka som gjorde meg oppmerk-
som pA at Ostensjgvannet var
noe utenom det vanlige. Enebo-
eren, populert kalt "KorpAs-Ol-
sen" fordi han bodde innunder Korpflsen, var prepa-
rant av yrke. Den vesle hytta hans var proppfull av
utstoppede dyr. Mest fugler. Ikke fA av dem var av
eldre trgang og stammet fra @stensjgvannet(!) Jeg
husker godt at eneboeren pekte ut to-tre forskjellige
aner/preparater for meg og fonalte at de var uhyre
sjeldne. Ikke bare ved Ostensjpvannet, men pl lands-
basis. - Om jeg ni bare hadde vert liu framsynt den
gangen og notert artsnavnene...(!)

Det var fprst og fremst vannhgnsene som fascinerte
meg. Den gamle eneboeren brukte ofte den uviten-
skapelige fellesbetegnelsen afrikanske sumphgns
pA bAde sivhpna og sothgna.

For en guftepjokk som dagen lang 1[ ved bredden av
@stensjgvannet og kikket pA fugler, hadde "afrikans-
ke sumphpns" en egen klang; det fikk meg til A fgle
at jeg hadde med eksotiske fugler n gJgn. - Begge
artene var langt mer sky den gang enn nA for tiden.
Folk drev jo jakt p[ dem - ogsA i @stensjovannet!

Det hendte'sivhgna dykket n6r den kom svpmmende
og oppdaget meg, men ikke varsikkerpA om jeg var
venn eller fiende, det vil si en stor trerot eller ed
levende menneske. For jeg satt eller lA ubevegelig.
N0r fuglen omsider kom opp til overflaten igjen*
stakk den bare hodet opp over vannflaten. Slik 1A den
gjeme lenge og holdt gye med meg, fgr den endelig
bestemte seg for A stige helt opp i overflatestilling,
eller dykke pe ny.

Denne forsilcige, lurende atfer-
den ser jeg sl i si aldri hos
vannhgnsene i Ostensj6vannet
i dag. Jeg regner med at Arsaken
i fprste rekke eratdisse fuglene
ikke lenger fpler seg utrygge
overfor mennesker der. (?)

Jeg nevnte at folk skjgt varm-
hgns i Ostensjpvannet. Ellen
var det fgrst og fremst giedder
de drev jakt pA - om vAren, nir
gieddene leikte og "sto i kors",
som detheter. Gudskjelov sA er
all jakt forlengst forbrrdt i Os-
tensjpvannet!

Den gang hadde folk mye mer
opprinnelig naturtil rldighet. De fplte ikke at skog-
bruk, jordbruk og industri gvet press p[ naturen, og
ansl derfor ikke behovet for fredning og vem serlig
stort.

I dag har folk forlengst oppdaget at man mA kjempe
for d f6 beholde de siste rester av opprinnelig natur,
- noe Ostensjpvannets mange venner sannelig har fAn
erfarc(!) Neringsinteressene og velstandsegoismen
nersagt dyrkes i urbane miljper pl alle kanter, slik at
naturvememe sjelden n&r fram med sine plstander,
soin for gvrig ofte blir dpmt som "naturromantiske
drommef'.

Men saken erjo kort sagt at det er mye viktigere - ikke
minst for menneskene - i veme natur, deriblant det
gamle kulturlandskapet som omgr Ostensjovannet,
enn 6 bygge flerc boliger, garasjer og andre sAkalte
"nPdvendige byggverk" !

Om 100 [r vil ikke lokalbefolkningen fple noe stolt-
het over tallet pe innbyggere og boliger, eller skoler
og idrettsha[er, men vil helt sikkert vrre stolte hvis
bydelen har intakte naturomrAder som Ostensjovan-
net og Bogerudmyra & vise til.

Ntr det gielder B ogerudmyra, s[ egget den tidlig min
fantasi og naturfplelse. Den lille putten - Klopptjer-
net'- var for meg en liten jungelsjg med eksotiske
planter og dyr. Blant mine tidligste minner fra gutte-
dagene er synet av merkelige salamanderc i dette
tjemet. Devartrolig av artenliten salamander, uten



at jeg kan si dette med sikkerhet. Det jeg n[ gjeme
skulle vite, er hvor lenge salamandeme holdt til i
Klopptjemet. For de holder vel ikke fortsatt til der?
(Alle opplysninger mottas med takk!)

Foruten vannhgnsene-, fascinerte toppdykkeren meg
alt fra guttedagene av. Arten hekket ved Ostensjo-
vannet forste gang i 1972, sies del Men jeg sA
enkeltindivider der omkring 20 Ar tidligere.

I siste halvdel av 1970-Arene studerte jeg toppdykke-
ren flittig p[ og ved hekkeplassen(e) i Ostensjpvan-
net. Samtidig gjorde jeg opptak til en fjemsynsfilm
om fuglelivet i vannet. (Sendt fpnte gang i NRK i
1985.) Blant mine artigste toppdykker-minner, er
synet av den ene foreldrefuglen som svpmmer om-
kring med alle ungene pA ryggen. Opplevelsen ble
forsterket ved at det blAste friskt, slik at det ble dannet
krappe smlbolger pA Vannet. Opp og ned i disse
bplgene gynget toppdykkeren sl kjapt at ungene datt
av en etter en. Men de hoppet snart opp pe ryggen til
foreldrefuglen igjen, og datt av pA ny like etter.

Og slik holdt ungene pA, mens den andre av toppdyk-
kerforeldrene gang pl gang forspkte I servere dem en
etter forholdene altfor stor fisk! - Kanskje noen av
leseme husker disse scenene fra fjemsynsfilmen
min..?

Jeg tror bestemt at det var flere fuglearter som holdt
til i og ved @stensjovannet da jeg var gutt, enn nA for
tiden. Til giengjeld erindividtettheten og individtal-
letbetydelig storre i dag. Dette skyldes i fgrste rekke
hettemikene.

Noen mennesker liker demt andre misliker dem.
Arsaken eruwilsomt alt det leven hettemAkene lager
i hekketiden. - Hvis bare flere fugleinteresserte ble
klar over hvor nyttige disse mAkene er for andre
hekkefugler ved vannet, tror jeg deres rop og skrik
ville fA en annen klang i folks 6rer. For med siu
stpyende vesen varsler og angriper hettemikene alle
predatorer - fredsforstyrrere ute pA rov - som dukker
opp ved Ostensjovannet. - En grytidlig morgen for
flere fu siden sA jeg hvordan en rev ble mobbet av
mAkene da den n&rmet seg brbdden av vannet. Den
hadde ikke sjanser til i fA "knabbet" seg en fuglesteik,
- takket vare de hvite skrikhalsene som i et samlet
angrep gjorde all verden oppmerksom pA at Mikkel
var pl jakt!

I en kort artikkel som denne, er det ikke mulig I fl
med merenn enbrgkdel av alle de opplevelser jeghar
hatt ved @stensjgvannets bredder i Arenes lgp. De
fleste har vert hyggelige. Men noen har vart triste,
og noen fi dramatiske og uhyggelige. Til de triste
opplevelsene/erfaringene hgrer blant annet den in-
tense byggevirtsomheten pA alle kanter av vannet,
samt den tiltagende forurensningen av vannmassene

(miljpgrfter fra urenset kloakk!) gjennom en lrrekke.
- Til de hyggelige og positive h6rer gravingen av
kanaler langs breddene i 1960-Arene.

Da jeg var gutt, kunne blde to- og firbente eggplynd-
rere og ungerpvere nA ut til hekkeplassene som lA
nermest det Apne vannspeilel Ener at kanalsystemet
ble ferdig, var ikke dette lenger mulig; kanalene
dannet - og danner fortsatt - en beskyttelsesspene for
sumpomrfldene hvorenhel del forskjellige fuglearter
har sine hekkeplasser.

Videre har kanalsystemet gin en rekke planter -

sarlig undervannsplanter - nye og gunstige vokseste-
der. D€t er positivt, men det er dessvene ogsA nega-
tive sider ved kanalene. Blant annet har dpdt plante-
materiale lett for A samle seg opp i dem fordi vannut-
skiftingen til hovedvannmassene er dArlig. Resulta-
tet er oksygensvinn, "retrle" forhold og stpne mulig-
heterforomfattende fugled6d som fplge av botulis-
me.

I en opprinnelig natur, det vi gjeme forbinder med
villmark, er det best { la naturen skjptte seg selv mest
mulig. I det gamle kulnrrlandskapet -rsm @stensjo-
vannet og Bogerudmyra er en del av - har mennesker
i en lrrekke styrt utviklingen.

Det er A hApe at menneskene som skal forvalte
Ostensjgvannets utvikling i kommende generasjo-
ner, vil vare klar over at ethvert naturinngrep har
tilbakevirkende effekt pi plante- og dyrelivet. Vi kan
simpelthen ikke foreta oss noe i ogved Ostensjpvan-
net uten at det vil fA innvirkningpa naturen der. NAr
vi vet at vannet med omgivelser danner et komplisert
og meget s{rbart gkosystem, sier det seg selv at vi mA
vere ytterst varsomme. Det er blant annet svert
betenkelig at vi tar bit for bit av omgivelsene og
bruker dem til formdl som hindrer gkosystemet i a
fungere fritt. Kortiag: alle Ostensjpvannets venner
mA arbeide og kjempe for at dette enesdende natur-
omrldet ikke m[ begrenses ytterligere. - Sfl vern om
OstensjOvannet!

Sverre M. Fjelstad



Na eller aldri for Abildss Gard
-leg er vanligvis en nsktern mann, sier Herman Berger - men jeg tror vi har

gode muligheter til I redde blde lkerlandet og bebyggelsen pl Abildso gtrd.
Dersom vi ikke gjor noe raskt, vil bygningene pd gdrden std til de detter nd, og en

uerstattelig kulturperle er taptfor alltid. Og ttr vi ingen ottentlig stsfte til dette,
tdr visamle inn de nodvendige pengene selv.

Herman Berger,'pensjonert
ekspedisjonssjef i Justisde-
partementet og tidligere "riks-
politisjef ', er leder i Ostens-
jpvannets Kulturfond. Hans
og andre pensjonisters aktive
irmsats styker vemealbeidets
fond av alder og visdom.
Berger fortalte om Kultur-
fudets plarrcr og mal pe med-

' lemsmote i Ostensjpvannets
Venner 26. september 1990.-

Kulturfondes dristige mAlsening er A skaffe midler
til redning, rehabilitering oginnredning av husenepA
Abilds6 glrd. Det vil koste tre til fire millioner
kroner, og innsamlingsaksjonene 9. og 10. oktober
fortalte at det er lang vei fram til slike bel6p.

-Mye arbeid mA til for 4 skaffe nok penger, men po-
tensialet erogsi stort. Vi skal prpve A utnytte alle de
mange gode krefter som kan tenkes stptte arbeidet
vlrt. Det betyr at vi mi g{ ut til enkeltpersoner, orga-
nisasjoner, politiske grupper og naringslivet i hele
Ostensjpbyen med aksjonen. For mf,let - & glgre
Abildsp gird til et kulturminne og brukssenter - vil
komme hele @stensjgbyen til gode, sier Berger til
Sothpna.

Utvidet miljgbegrep
Berger er en av mange "menige" medlemmer av
Ostensjgvannets Venner som er blitt tent av forenin-
gens enfusiasme og framtidsvyer, ikke bare for vem
av vannet med omgivelser, men for det man gjeme
kankalle et uwidetmiljgbegrep. I styret for Sdftelsen
sitterblant andre Oslo Bys Vel, Verdens Naturfond,
Norske 4H, Fortidsminneforeningen og @stensj6-
vanne8 Venner. OW ep sekretariat.

-Vem av Ostensjovannet gjetder ikke lenger bare
natur, fu gler og trrer. Det vi gnSker i oppnA, er A fA nye
aktiviteter i gang i tilknynring til naturperlen vi s18r
ring om. Det er her bebyggelsen p{ de tradisjonsrike
gArdene ved vannet blir sl viktig, i tillegg t'rl at
gArdene i seg selv er kulturminner av stor betydning,
sier Berger.

Det finnes allercde arkitekt-
tegninger for restaurering og
allsidig bruk til beste for
publikum pl Abildso gArd,
som eri akunforfall. Tanken
er atdelerav bygningene skal
innredes som foreningsrom,
lokaler til kulturaktiviteter og
fritidstilbud, som denne de-
len av @stensjgbyenikke har
for mye av.

,  \ .

Penger fra Selvaagbygg A/S?
Selvaagbygg A/S skal ha antydet interesse for i sette
i stand bygningene pl Abildsp glrd, dersom selska-
pet fAr bygge de omstridte boligene vest pA girden.
Kunne ikke det vare en fomuftig handel? Berger sier
bestemt nei.

-Vikunne saktens trenge Selvaags pengertil A redde
bygningene, men det kommer ikke pA tale A godta
boligbygging pl Akerlandet for i fi til noe slikt. Det
er ikke en kvadratmeter 6 avgi til boligbyggrng, tum-
hall, umelund eller andre utbyggingsformAl! Presset
p[ omridet er altfor stort som det er, n[ ml det sies
stbpp.

Dersom kapital stables pl beina, regner Berger med
en minnelig ordning med eier slik at de mest utsatte
husene pA Abildsp gArd kan reddes - fpr det er for
seint.

Kulturfondet har ogsl blikket rettet mot Ostensjp
g[rd, der det blant annet kan bli aktuelt A opprette en
4H-gird. Men i fprste fase vil innsatsen bli konsent-
rert om 6 stanse forfall og gdeleggelse av uvurderlige
gArdsbygg pi AbildsP.

Burde ikke et vemearbeid av denne typen vere et
offentlig ansvar, ogikkegj6res avhengig av frivillige
organisasjoner, dugnadsinnsats og pengeinnsamling?

-Det burde det kanskje, men det nytter ikke I sitte og
vente pi kommunale midler slik situasjonen er. Vi
satserikke pf, Oslokommune, menvi satserpi atdet
er nok vlkne mennesker, sier Herman Berger.

Stiftelsens sryre samlet utenfor Manglerud kirl<c.
Foto: Grete khl



0stensjo-Aksjonen 1 990
18. mars 1865 startet Minna Wetlesen Europas tsrste husmorskole pd Abildso gilrd.

I dag,126lr senere, stdr hovdhusef i sterkttorfall, - en bygning som ble foresldttfredet
av Oslo Bystyre i 1962. Nasjonale verneverdier, et tlott gammelt hus tra cirka Ar 1790,

stdr i tare tor I ramle sammen'

Ostensjovannets Venner, som sekretariat for stiftel-
sen Ostensjpvarmets Kulturfond, organiserte Qsten'
sjg-Aksjonen 1990. Aksjonen ble godkjent av Inn-
samlingskontrollen, foreningen hadde telefondug-
nad for A skaffe bgsseb&rere, materiell ble skaffet til
veie, og 9. og 10. oktober gikk en dpr-til-dgr aksjon
av stabelen i bydelene Ostensjo, Manglerud, Lam-
bertseter og B6ler. Derinnsamlede midlene skal gA til
restaurering av hovedhuset pA Abildsp, eller, hvis
Kulturfondet ikke fAr tilgang til Abildsp gArd, til
etablering av en 4-H g6rd pl @stensjp glrd.

Aksjonen ble vellykket til tross for forfall av bpsse-
barere. Totalt kom det inn cirka 220.OOO kroner.
B@ssebereme gjorde en fantastisk innsats og kom
tilbake rned glade sinn etter 6 ha blitt veldig godt
mottatt av beboeme rundt vannet.

Ostensjg-Aksjonen vil markeres en gang i arel Det
omrfldet vi alle Onsker I veme om bestAr ikke bare av
planter og dyr, men ogsA av 17 bygninger som i
fremtiden vil vere avhengige av bruk og vedlike-
hold. Ostensjpvannets Venner og @stensjgvannets
Kulturfond Onsker A benytte bygningsmassen til et
natur- og kultursenter til glede for hele Ostensjg-
byens tiefolkning og mange, mange flere.

Vi retterher en takk til alle som stilte opp i forbindel-
se med innsamlingsaksjonen, og til Televerket for at

Mottakergleden var ogsd stor
- Marianne 0stbye og Anne Carlsen

de gjorde det mulig for oss A alrangere "telefondug-
naden". NA ervi kommet i gang, og hpsten I 99 1 er det
ny aksjon. Restaurering av Abilds@ gArds hovedhus
blir ingen billig affere, men vi har vist at befolknin-
gen i Ostensjpbyen er interessert i I stgne opp om
planene, og dette giret godt ekse4pel til neringslivet
og vAre politikere.

-r. sOPPSAL
svErN .HRT.T.FFERSEN 

efr hmst erfowetninV
Haakon Tveterc vei 98, Ct686 Oslo 6 ' Tlf. 26 41 94
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Kloakken skal vekk!
Endelig blir noe giort med kloakkleklasjene i Ostensjovannet.

Oslo Vann- og Avlopsverk (OVA) har tatt initiativ til d tette det oftentlige
klaakkledningsnettet i Ostensjoomrldet. Defie er en viktig torutsetning

far A fl innsjoen i okologisk balanse og for d redde tivet i den.

Varme somre og kalde vintre har ved flere anlednin-
ger gitt oss indikasjoner pd at innsjgen eksisterer pA
grensen av det umulige. Oksygenmangelen har tatt
livet av fugl og fisk i perioder, og overyj6dsling har
lenge vert kjent som en viktig del av problemet

Ostensjpvannet trues av altfor store tilforsler av
naringssalter. Naringssaltene stammer i hovedsak
fra menneskelig aktivltet, og en vesentlig del kom-
mer fra utlekking av kloakk fra offentlige og private
ledningsnett i omrfldet. hosjektleder for OVA, Kjell
Harald Kopseng, bekrefter overfor Sothgna at arbei-
dene allercde tidlig i desember var kommet godt i
gang. Dersom entreprengrenes kapasitet er stor nok,
mener Koppseng at jobben skal vere sluttfgrt i l6pet
av 1991.

Det er 14 kilometer av hovedledningsnettet som skal
rehabiliteres, og 2 kilometer skulle vare ferdig alle-
rede fpr jul 1990. Men Koppseng presiserer at ogse
de private stikkledningene md tas, dersom resultatet
skal bli godt og kloakken borre.

PA sponmAl om hva slags inntrykkKoppsengharav
innstillingen folk i omridet har til i betale sin del av
arbeidet,"svarer han:

-Vi har holdt et opplysningsmgte for i fortelle hva
som skjer dersom det ikke gjgres noe med det pr,iv ate
ledningsnettet. Vi har forklart de bergrte at lekkasjen
fra stikkledningene alltid vil finne veien til innsjpen.
Effekten av virt arbeid vil kanskje b1t70Vo av det vi
hAper pA A oppnl. Pi dette mgtet, fikk jeg inntrykk av
at det er stor forstlelse for at ogsA privatpersoner har
ansvar i denne saken.

Men vil det vere mulig 6 observere endringer i
Ostensjgvannet, dersom dere nA lykkes fullt ut med
dette prosjektet?

-For det fgrste tar vi ikke hele ledningsnettet, bare
ledninger anlagt i 50- og 60-6rene. Men dersom alt,
blir tett, er det vel bare en biolog som kan fortelle om
innsjpen kommer i balanse.

Dessuten er det ogsA andre faktorer som pAvirkero
miljpet i @stensjpvannet. Sur nedbgr er et problem,
men viktigst erveiene som erlagtgiennom omradet.
Disse veiene har drenering til innsjgen. Ekskremen-

tene fra bilgne - olje, avgasser og slitte gummihjul -
havner til syvende og sist i vannet. For I f[ et lite
inntrykk av hva disse forurensningskildene repre-
senterer, kan man bare se p[ hvordan sn@n ser ut
langs veiene et par dager etter sngfall. Fpr disse for-
urensningskildene er eliminert, kan vi vel ikke regne
med at Ostensj6vannet blir helt rent.

-Skal vi snart slippe I holde oss for nesa nAr vi
passerer Smedbergbekken?

-Ja, det hlper jeg. Vi har allerede gjort noe der. Vi
begynte med en del i hgst, og fant to klare brudd pA
kloakkledningsnettet. I august-septembeg bygde vi
en mAlekum som vi nA driver fongk med. Og selv
etter at bruddene ble fikset, har vi funnet deler av
betongr6ri kummen. Der er det muligens noe grave-
rende, avslutter OVAs plosjektleder Kjell Harald
Koppseng.

Dersom alt gAr ener planen, skal OVA ha opprettet er
eget byggelederkontor i omr4det ved irsskiftet
1990-91. Det er meningen ar det skal ligge ved par-
keringsplassen ved Ostensjgvannet og fungere som
publikumsinformasjon - spesielt forde bergrte abon-
nenter.

Marianne Vik
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Nysgj erri g perf i nal ister
Ktasse 6b pd ostensio skole har varttorskere og med i konktrransen

"Arets-iiiiierrigpe/', som Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrtd avholdt

hssten iggti. proiiekiet deres iar titteten FORURENSTNG - KONSEKuENSER FoR
gSTENSJgVi;11nef. Kassen har tydeligvis giort en kiemp*innsats, da de

endte opp blant de I beste av 2000 deltagende prosieher tra hele landet.
Osiinsiovannets Venner gratulerer 6b med innntsen og bringer

her deres egen tortelling om prosiektet.

I slutten av september bestemte klassen seg for 6

forske pA forurensingen i og rundt Ostensjovanner
Vi delte oss inn i grupper, og SA begynte vi 6 arbeide'
Gruppene var: Fuglegruppa, Vannprpvegruppa, Film-

gruppa,Interyjugrut'pa, Insektgruppa og en gruppe

it eu tit @stensjpvannets Venner. DeintervjuetErik
Damsgaard (ederi Ostensjpvannets Venner)' Vi fikk
ganske mye stoff derfra. Vi har vart mye rundt
vann€t og tatt vannprover, filmet og sett p[ fugleli-
vet. Vi sendte vannprpvene inn til Mikrobiologisk
Laboratorium. S[ fant vi ut at kloakkutslippene i

vannet gjorde at det ble for mye nrring og alger, s[

fisken fikk ikke nok surstoff' Vi fant ogsa ut at noen

fu gler dode Pga. sykdommen bonrlisme. S I sendte vi

oppgaven inn til NAVF. En uke senere fikk vi vite at

en gutt fra klassen skulle dra til Trorrdheim for i

,rpirre.rt"r" klassen som nominert til Arets Nysgjer-
rigper. Selv om vi ikke kom blant de 3 beste' fikk vi

et flnt diplom, miljgbok og et flott undervannskame-
ra. Her er juryens vurdering av oppgaven vAr:

"Klassen harvalgt et aknrelttema, gAtt systematisk til

verks. De har tilegnet seg en mengde kunnskaper om

forurensingen i vannet, mulige lrsaker og virkninge-
ne for miljget omkring. Her har det vart et bredt
perspektiv pA arbeidet. "

Klassen vil takke @stensjpvannets Venner og inter-

vjuobjektene for hjelpen, samt NAVF for en flott tur

til Trondheim og en fin Premie.

6b Qstensjo Skole



Bevingede spsrsmil
Sothsna starter i dette numeret en spsrrespalte der eksperter svarer.

W begynner med sporsmill om tugler og tugleliu, nlrln tar etterhvert sikte pd
d skatte taglige svar fra alle slags omrdder med tilknytning til gstensjovannet -

som dyre- og planteliv, insekter,lokalhistorie og kulturminner osv.
Vi inviterer Sothsnas lesere til d bidn med

sporsmll og torslag til emner.

Endel kanadagrtsunger har defekte vinger. Hva
kommer det av? Blir disse fuglene avlivet?

De defekte vingene eren arvelig misdannelse. Fugler
med slike vingerbgr avlives siden de ikke kan fly, og
dermed ikke kan trekke bort fra sng, is og kulde om
vinteren. Kanadagjesd med defekte vinger ved @s-
tensjpvannet blir avlivet fgr vinteren.

F u g lc ne fo re s med br^ d i store me n gde r. E r de t b ra
for dem? Defleste lever jo av plnnter.

BrOd er brukbar fode for mange fuglearter ved @s-
tensjgvannet. Fuglene er akkurat som menneskeri sA
mAte - de er bekvemme og spiser derfor det som er
lettest 6fA taki. Fuglene sgrgerimidlertid helt sikkert
for 0 f[ i seg nok av annen ngdvendig og mer naturlig
fpde. Det er imidlertid en fordel ikke A hive brgdet i
vannet. Det som ikke blir spist opp av mette fu gler vil
kunne bidra til I forurense @stensjpvannet og pke
oksygenmangelen og faren for forgiflning av fugle-
ne! Dessuten er flytende rAttent br@d ikke noe pent
syn. Det er bedre A fore fuglene p4land. Det som ikke
enderogmAkerorkerA spise opp, vil umettelige duer
forsyne seg av.

Gdr det an d "plante" noen svanepar i Qstensjq-
vannet?

Knoppsvaner er meget pene fugler, som krever godt
om plass. Ostensjgvannet er stort nok for flere knopp
svanepar. I Sverige og Danmark, og for gvrig mange
steder i Spr-Norge har knoppsvanebestanden gkt
kraftig under de seneste flrtier. Noen steder i S0r-
Sverige og i Danmark har det oppstAtt mangel pi
hekkeplasser. Derfor har knoppsvanen flere steder
begynt 4 hekke i tette kolonier. At knoppsvanen ikkO
forlengst har etablert seg for alvori @stensjpvannet
(streiffugler blir jevnlig sett) kan bero pi dArlig
vannkvalitet Siden ikke noen knoppsvaner "frivillig"
har etablert seg i @stensj6vannet, er det trolig at et
"plantet" par heller ikke vil komme til A trives der.

Halsringene pd grdgiessene - er de forsvarlige?
Hva gdr merkingen ut pd? Hvem slul kontakte s om
o b s e rv e rte halsm e rkede fugle r?

Merking av gjess og svanermed fargede halsringer er
en n@ye utpr@vetmelode for i kjenne igien enkeftfug-
ler. Halsringmerkingen som vitenskapelig metode er
helt forsvarlig og skaderikke fuglene. Fuglene opp-
fprer seg etter merkingen helt normalt, dvs. som
umerkede giess. Ellen hadde ikke halsringrnerkings-
metoden vert brukbar i fonkninggyemed. Ved hjelp
av halsringene kan forskeme pi stor avsfand kjenne
igjen hver enkelt fu91. Dette er viktig for A kunne
kartlegge gjessenes trekkveier, rasteplasser og over-
vinuingsomrAder. Videre kan man for eksempel fA
vite hvor gamle disse fuglene blir, hvor lenge foreld-
refugler og unger holder sammen, hvor stor grAgls-
bestanden er, og i hvilken grad bestandstgrrelsen
svinger fra Ar til Ar.

Observasjoner av halsringmerkede gr{gjess kan
rapporteres til Per Gylseth, Stasjonsveien 67, 1316
Blommenholm . (Tlt: O2-54 79 0l)

Hvorforbdndtvang? Hundene erjo sdtydige - ogde
md jofd ldptfra seg.-

Alle hunder er ikke sl lydige! Hunden er i utgangs-
punktet et rovdyr med mer eller mindre av jaktin-
stinktet sitt i behold. Fugler som oppholder seg oppe
pi gressplener og ganger rundt Ostensjovannet er len
byue for l0se hunder. hoblemene blir akutte om
sommeren ndr endene og giessene skifter fjer. Disse
fuglegruppene mister nemlig alle sine flyvefjrr
samtidig. De kan siledes ikke fly i lopet av de tre til
fem ukene de nye flyvefjerene vokser ut, og kan
derfor ikke komme seg raskt unna hunder. Ofte
holder endene og gjessene seg ute pf, vannet under
disse kritiske ukene, men det er ikke uvanlig at de
lokkes'opp pe land av foringen som finner sted.
Hundene b6r altse lgpe fra seg andre steder enn rundt
@stensjgvannet.

Forts. side 3l
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Morgenfuglen Carter
Mens Ostensjobyens borgere sd snltt gned ssvnen ut av oynene en tin

mandagsmorgen 27. august, var det celebert bessk vd vlrt alles vann; USAs
tidligere president Jimmy Carter pl grytidlig tuglekikking, i tolge med ornitologen

Hans Erik Karlsen tra llniversitetet i lslo, og med sikkerhetstolk pt diskret avstand.

' Carter og Karlsen pd morgentur

V e lut s tyr t amatpr ornit ol o g

Jimmy Cartervarpi snarvisitti Osloi anledning den
sikalte "Hatkonferansen" i slutten av august. Eks-
presidenten ville pl fugletur fgr de alvorlige mptene
pA SAS-hotellet, og Utenrilsdepartementet leide Hans
Erik Karlsen, ekspert pA feltbiologi fra Biologisk
institutt, til I vise Carter rundt.

-Vi moues ved SAS-hotellet ved 05-tida, og varp0
parkeringsplassen ved sgrenden av vannet da det
lysna klokka 06, forteller Karlsen til Soth6na.

Det varen av disse nydelige tidlighOsrnorgenene,bg
den allsidige Jimmy Carters sanser kretset om helt
andre ting enn hatets anatomi eller behovet for sik-
kerhetsvakter.

Jimmy Carter er blant de som har sett det meste.
Likevel larte han et 20-ta11s nye fugler { kjenne i
l6pet av morgenturen langs vannkanten. Det sier litt
om hva omridet har A by p6.

Eks-presidenten var godt forberedt, og var utstyrt
med fuglebgker. Han leste inn all informasjon pi en
liten bdndopptaker, omtrent som FBl-agenten i "TWin
Peaks", forteller Karlsen. Han merket seg ogsA et
stadig pkende antall joggere etter som klokka n&rmet
seg halv ltte, og lurte p6 hvorfor det bare var kvinner
d se p[ joggestien.



Hode, hierte, hender og helse
Akershus 4H er med i stiftelsen som arbeider tor d bevare miljoet rundt

Ostensjovannet.l den torbindel* snsker vi d presentere 4H litt narmere. De 4Hene
stilr tor "Klart hode, Varmt hjerte, Flinke hender og God helse".

4H er en bame- og ungdomsorganisasjon som har
medlemmer fra 10 til 25 ir. Akershus 4H har ca. 900
medlemmer, fordelt pA 3 1 4H-klubber i Akershus og
en klubb i Oslo. Denne klubben har tilhold pl Linde-
berg 4H-gArd pA Furuset.

4H er en mangesidig
organisasjon, men ut-
gangspunktet for det
meste avvlraktivitet I
ernailrcxl Deuekom-
mertiluttrykkgjenn-
om arbeidetmed4H-
oppgavene, giennom
klubbaktivitet, og
gjennom utstrakttur-
og leirvirksomhet.

Arbeidet med 4H-
oppgavene er blant
hovedaktivitetene i
v[r organisasjon.
Hver 4Her velger en
4H-oppgaveibegyn-
nelsen av eret, og

4H og QW delte stand pd Oppsaldagen, august 1990
' Kaninenble det store trekkplasteret.

Medlemsm6tene foregfu bide ute og innendprs. PA
motene tas detopp forskjellige aktuelle temaer, man
behandler lagssaker, og det er satt av tid til I leke og
prate.

Volleyball er 4H-
sporten, og klubbe-
ne arangerer regel-
messige volleyball-
treninger.

En 4Her har tilbud
un ArcisepAleirhvef
fu. For de yngste
4Heme er det aspi-
rant- ogi'fYlkesleir
som er mest aktuelt,
mens de eldste ogsl
kan reise pA landsleir
og pi Nordisk leir.

4H er en intemasjo-
nal organisasjon som
finnes i ca. 80 land i
verden. Dette forert'rl
at det er store mulig-

heter til A reise utenlands med 4H. Norske 4H har
hvert lr uweksling med Nederland, Sveits, Storbri-
tannia, USA, Gambia og Costa Rica.

Som organisasjon har 4H tradisjonelt vert sterkt
bundet til primemeringene, og har hatt sine med-
lemmer i bygde-Norge. Dette er i ferd med A endre
seg, og 4H fir stadig flere lokallag i byer og bynare
strdk. I Oslo finnes bare en 4H-klubb, men dette er
noe vi pnsker I rette pi. MAlet er A starte 4H-klubb i
Ostensjoomr[det!

Men for6 kunne starte en4H-klubb trengs det voksne
ledere. Selv om hver 4H-klubb har sitt eget styre
best6ende av 4Here, er det behov for voksne ledere
som kan legge forholdene til rette. A vrre klubbrAd-
giver, som detheteri4H, erinspirerende og givende.
Kunne du tenke deg A hjelpe til med { starte 4H-klubb
i Ostensj6omrAdet, kontakt Akershus 4H pA telefon
9!8l732i,eller Ostensjgvannets Venrpr. Det kommer
du ikke til I angre pi!

arbeider med denne oppgaven frem til hgstfesten i
oktober. Det er over 90 fonkjellige 4H-oppgaver A
velge mellom , innen emner som m atlaging , dyrerpkt,
miljparbeid, skogbruk, husflid, lagsarbtiid, friluftsliv
og landbruk. 4H-oppgaven l6ser en 4Her alene eller
i studiering.

AlSBogerud
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Byantikvaren mot Abi ldss-utbygg ing
Byantikvaren i Oslo gdr inn for d opprettholde hele Abildss glrd regulerttil

Iandbruksomrdde, og awiser ulike utbyggingsalternativer. Det ble slltt tast i et brev
til Byplankontoret datert 28. desember 1990, selv om Byantikvarens

undersskelser ikke avdekte faste tornminner i omrldet'

B yantikvaren undersgkte i samarbeid med Selvaag-
bygg A/S den dyrkede markavestp{ Abildso gArd fra
15. til 21. desember. Med unntak av et mulig lpst
fomminne, en del av et bronsesmykke, ble det ikke
funnet faste fomminner, heter det i rapporten fra
arkeolog Tom Bloch-Nakkerud.

Likevel er Byantikvarens h6ringsuttalelse i utbyg-
gingssaken helt klar. Byantikvaren ser ingen grunn
til I fravike gjeldende regulering.

-Det er sannsynlig at tras€en for oldtidsveien over
Tallberget har forsatt over Abildsp. Oldtidsveien
kan ha fulgt veifaret som i dag gAr fra Plogveien ved
trafostasjonen og s6rover til girdsbebyggelsen. PA

denne bakgrunn ber vi om at dette veifaret blir tan
vare pA, heter det i Byantikvarens begrunnelse.

To sivilarbeidere fra Byantikvaren, to mann med
metalldetektorer og en maskinkjgrer fra Selvaag-
bygg A/S undersgkte landbruksomrAdet vest for
Abildsg gArd, der Selvaagbygg A/S gnsker A bygge
boliger, for [ finne mulige fomminner. PA grunn av
sn6 og tele i jorda ble arbeidet konsentrert om jord-
laget under plogdybde, etter at maskinkjpreren fjer-
net selve plpyelager

Samlet underspkt areal ble pn 1.5ffi kvadrauneter.
lngen faste fomminnerble funnet, men€n fem cen-
timeter stor del av et flatt, monstrert bronsesmykke
blir i rapporten omtalt som et mulig 10st fomminne.

Nesten-ulykke i nyttirshelga
Rask reaksjon tra Vannverket, Vakmesterkompaniel og Norsk Oljesannering hindret at

tusenvis av liter olie rant ut i Bogerudmyra 2. nyttdrsdag.

Tidlig om morgenen ble det oppdaget oljelekasje ved
Bogerud Varmesentral. Oljen rant ut i overvannsnet-
tet og videre ut i Bogerudmyra, men ble stanset og
samlet opp fgrden nAdde @stensj6vannet.

Oljesplet oppstod da en sprukket oljetank hos Boge-
rud Varmesentral ble fyllt opp. PA grunn av lekkasjen
i tanken, fikk ikke tankbilkjpreren melding om at
tanken var full. Fra selve tankrommet mAtte Norsk
Oljesannering suge opp hele 2000liter olje, men de
kunne ikke finne ut av hvor lekkasjen til overvannet
var fordi restene etter et gammelt utslipp dekket hele
gulvet. Den gamle oljen vil n[ bli fjemet for I finne
ut hvor lekkasjen er og fA reparert gulvet.

Vannverket oppdaget ogsA oljen mens de holdt pi
med et annet oppdrag ved Bdler kirke. De reagerte
rasktmed A stenge overvannsledningen som fprte f1a
utslippsstedet og kontaktet Norsk Oljesannering.
Totalt var det hele 10 biler med pA opprenskingsar-
beidet: 3 fra Vaktmesterkompani et, 2 fra Vannver-

ket, 3 tankbiler, I redskapsbil og I hpytrykksspyler
fra Norsk Oljesannering.

Allekrefterble sattinnforlfjeme den oljen som var
kommet forbi avstengningsstedet. Arbeidet har v&rt
vellykket ifglge Ek i Park- og Idrettsvesenet som var
og sjekket tilstanden dagen etter. -Jeg kunne sAvidt
skimte en antydning til overflatefilm i myra ved
1ys16ypa, men sl overhodet ingenting i vannkanten.

Fred Ytterdal hos Norsk Oljesannering forsikrer om
at de f4lger opp inntil faren er over og lekkasjen
reparcrt. Nettet frem til avstengningspunktet i over-
vannsledningen er allerede hpytrykksspylt, og vil bli
renset flere ganger i uken inntil oljen er fjemet for
godt.

Helet var med fuglene vlre denne gangen. Hvis
fuglene ffu olje pl seg, limer fjarene seg sarnmen og
fuglene fryser i hjel. En katastrofe er dermed unngAtt
mkket vere rask reaksjon og god innsatts fra Vakt-
mesterkonpaniet, Vannverket og Norsk Oljesanrrcring.
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Ostensjodagen - skole i
kulturlandskap

Onsdag 26. september 1990 ble omrddet rundt Ostensjovannet invadert av
vadere uten svsmmehud mellom terne - nemlig tl00 elever tra 5 skoler i vannets

narmeste nabolag. De var klare til d svare og bearbeide de mange oppgaver som de
tikk presentert pd de forskjellige postene. Prosjektet var et samarbeide mellom

Abildso, Hoyenhall, Manglerud, Rustad og Ostensjo skole, og ble iverksatt
i denne formen for tsrste gang.Tidligere har Manglerud skole vart

alene om d benytte omrldet pl sine irlige aktivitetsdager.

PA Ostensjg gird ble Kjersti Wilma og Sven Olsen
observert i ferd med A tegne stabburet, som Haakon
Tveter lot bygge i 1875. At pulten sto tilbake pi
Ostensjg skole bgd ikke pA problemer.

Pa utsikten syd for Ostensj@ gArd er Marte Bergvatn
, Tiltnes, Kamilla H6iby og Morten Berg fordypet i
sine oppgaver. Av alle umulige oppgaver skal de ta
stilling til himmelretningene i forhold til Ostensjp-
vannets beliggenhet. Enkelt er det ikke, mdn er det
ikke slik at Austansjor som det het i riktig gamle
dager, betyr gstenfor - altsa gstenfor vann6t? Kan det
faktisk vere slik at gArden ligger i gst og at Abildsg
derfor ligger pi vestsiden? I sl fall skulle nord vere
ved @stensjp skole osv. ...

Ved Abildsg gird er klasse 64' fra Abildsg skole
samlet. Der finner jeg Eirik Vollen i dyp konsentra-
sjon over oppgaven e tegne Abitdsg gArd slik den
KAN ha sett ut. Pi mitt spgrsm Al kan han sv are at han
vet godt at det har vart bflde husmorskole og land-
bruksskole p[ denne gdrden i lidligere tider.

Andre eleverfra silmme skole finnertid fl e srudere
frukttreme p[ gf,rden nermere. De konstaterer snart
at $tigen er et nynig redskap, men Hilde Granheim
Nordin avanserer grcit oppover i treet bare ved hjelp
av grenene. Jeg qpgr om,de vet hva gfuden har sitt
navnfra. Detmumles noe om eplerogvin, menhelt
sikre er de fprst ener I ha sjekket i oppslagsboken.

Ved nedgangen til Almedalen hersker ikke den sam-
me ro og orden. Ekstatiske utrop fra flerq strupertil-
trekker seg oppmerksomhet fra alle de andre tilstede-
verende; Hvaharskjedd?? Hva slags oppgave holder
de pl med? Det varingen oppgave fra lereren denne
gang, men en oppdagelse slik m an kan gipre nlr man
hargynenemed seg uteinaturen. Richard, Marius og"
Lars Vegard blant flere eleverfra 5. klasse pA Osten-
sjp skole har funnet rester av kjeven pA et dyr. Det
gjefies b4ylydt pA om tennene har tilhgrt en bj6m-
eller en hest. Vi konstaterer at det i alle fall ikke er
emA tannebisser, og Vegard holder en av dem fram
for A vise oss.
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Fra samme skole treffer jeg Camilla Kl6getvedt og
Hege Nilsen. De sitter i samlet flokk foran gArdens
hovedbygning og er opptatt med 6lage et dikt om
HAVRE. I en kaffekanne erdetplassert en buken strA
av havre med aks pA. Med dette som inspirasjonskil-
de har de to faktisk klart A prestere et dikt:

En Iiten havre stir i {keren
og en bjelle henger ned,
en liten havre stAr i Akeren
og en liten bjelle henger ned,
og da kom den sterke vinden
bllser hele komet ned,
og da kom den sterke vinden
blAser hele komet ned.

Ved sydenden av gstensjgvannet der broen krysser
vannet har en av skolenes mange lerere tatt oppstil-
ling med en sAkalt bestemmelsesnpkkel over insek-
ter. Det store arket ligger brettet ut pA gresset og
elevene st{r som ivrige tilhgrere mens lareren de-
monstrerer fremgangsmAten pA et av insektene - for
anledningen hentet varsomt ut av et glass. Det er
viktig 6 vite at man fgrst bestemmer hvor mange ben
dyret har. Det forteller om det dreier seg om et insekt,
edderkoppdyr, krypdyr eller noe annet. Videre be-
stemmermanutfra antall vrnger, og hvormange ledd
kroppen bestir av, hva slags insekt det er.

PA trebryggen bortenfor satt Jeanette Christensen,
Lisa Maria Andersen og Marita Ersnes. Med dertil
egnet redskap fisket de slam med bunndyr i opp fra
@stensjgvannet. Innholdet i hlven ble lagt p[ tre-
verket ogngye iaknatt. Alt som beveget seg ble straks
fisket forsiktig opp med pinsett og bragt over i et
vannkar med hvit bunn. Det hvite karet gjorde det
lettere I oppdage og studere bunndyrene nielmere.

PA sydsiden av broen hadde klasse 5A fra Manglerud
skole samlet seg til bespisning av medbragt niste. Da-
gen som startet med strAlende sol hadde etter hvert
blitt kald og sur, men hos elvene vartlet ingen sure
miner. Apetinen vartydeligvis upAklagelig og man-
ge var fortsatt opptatt av oppgavene de hadde utfgrt
sl langt. Cecilie Kvelland tok seg rid ril I dele
matpakken med fuglene. Hun var ivrig opptatt av
Abildsp g4rd og hadde ingen sans for at der skulle
bygges pl noen av jordene der. Som hun selv uttrykte
det "da flyr fuglene sin vei hvis det blir bygget".
Flere av elevene sa seg enig i dette og likte ikke den
tanken

Ser vi Ostensjgbyens skoleeleveri pi udlukt i omr[-
det ogsA neste skolelr?

Tekst og foto: Grete Tnhl

Undervisningsopplegg
Et tilbud til skolene i Oslo om A fi kj6pt et under-
visningsopplegg om Ostensjpvannet er nA inne i
siste fase. Opplegget har blitt lagt frem og vist for
larere og representanter for FAU ved Ostensjp
skole. Det var meget god respons og Ostensjp
bestemte seg for A skaffe seg et eksemplar.

Vi har et enestAende klasserom midt i blant ossf og .
behovet for et opplegg som kan hjelpe bide larer
og elev har lenge v ert tilstede. Med lysbilder, kart

med soneinndelinger, kommentarer og arbeids-
oppgaver vil det vere mulig selv 6 velge tema,
fglge nummerpd bildene som igjen gir deg videre
veiledning om hvordan du kan bruke oppslags-
verket.

Detharblittmye mer arbeid enn beregnet. Dette
har resultert i at verket skal ut i bokform. Boka
skal beskyttes av Andsverkloven osv. De som er
interessert kan kontakte Erik Damsgaard.
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Skjotselsplangruppa, hva ski er?
Skjptselsplangruppa for Ostensjgvannet er etkonsul-
tativt organ bestaende av representanter fra Park- og
Idrettsvesenet, Milj@taten, Naturvemforbundet Oslo
Akershus, Zoologisk museum, Botanisk museum,
Oslo Varur- Og Avlgpwerk og Ostensjovannets Venner.
Formdlet med en slik gruppe, er A f@lge opp skj6tsels-
planens mAlsetting. Gruppa skulle vrrt etablert i
1 979, men det ble aldri noe av. OVV tok initiativet til
e opprette gruppen i januar 1990. Gruppa ble en
realitet og har siden starten hatt mote omtrent 6n
gang i mAneden. Mgtene har gAtt med til giennom-
gang av hva som har vart gjort feil med Ostensj6-
vannetde siste 10- 11 irene siden Skjgtselsplanenble
vedtatt i park-, idrett- og renholdsuwalget i Oslo
kommune. Gruppa har selvf@lgelig ogs{ sen n6ye pi
hva som md gigres med skjotselsplanomridet i frem-
tiden.

Med utgangspunkt i Skjgtselsplanen gar gruppa
igjennom de fonkjellige omrAder med tanke pA
OstensjoomrAdeti fremtiden. Ut fra den solide mAl-
seningen i Skjgtselsplanen og den mangelfulle skj6t-

sel Ostensjpvannetharhande siste 10 [r, hargruppa
mye i utrette.

Penger erhelt avgigrende om man skal fi sau igang
tiltak ved @stensjgvannet. Oslo kommune har som
kjent ikke mest penger I mtte med i pyeblikket, sA
veldig mye som skulle vert giort blir dessverre
utsatt. Vi fArllpe pA bedre tider. Mist ikke motet,les
artikkelen pl side 10 om tiltak vedrprende vannkva-
liteten.

Spesiell takk til
Bryn Vel som har gitt

foreningen kr. 10.000,-
til tiltak i Ostensjp-omrldet. ",

styryqi Ovv

Ta vare pA
nermilj Qet -

Bruk din lokale
bokhandler

Bgker -Papir
Spill- l,eker

Vi leverer BBB-reolen
Fraktfritt - ogsl p[ kvelden

Ring og be om brosjyre i posten

Velkommen til.

ThnumaLibris
Oppsal senter Tlf.:26 30 95

Skilting rundt
Ostensisvannet
M a nge etterlyse r i nf ormasj o nstavle r

rundt vannet, ag toreningen
arbeider med saken.

Detvilkomme en ellerannen form forstatligvem av
@stensj@mridet. Informasjonstavler mi derfor la-
ges etter en mal som er godkjent av Miljgvemdepar-
tementeL

Ostensjgvannets Venner, Sgndre Aker Historielag
og bydelsutvalgene rundt vannet samarbeider om
dette. Vennerforeningen har ansvarct for i utarbeide
tekster for plante- og dyrelivet. Historielaget er an-
svarlig for tekster ang{ende historien i omrAdet.

Defie eren langprosess dertekstene mA godkjennes
av Fylkesmannen. Det vil bli lagt vekt pA at tavlene
plasseres fomuftig i terrenget. Uwalget som arbeider
med saken har hatt 4 m6ter og to befaringer.

Skiltene blir tidligst satt opp i 1992.

Hilsenfra Finn.



Sedgas ijanuar
Ostensjovannets Venner har innledet et samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF}

Det planlegges systeratiske tugleregistreringer utover viren.

and 3, fiskemike 13, mange grlm{ker, svartbak 10,
byduer, grgnnspen 1, grltrost 9, fuglekonge 2, stjert-
meis 1, granmeis 2, blf,meis 20, kjgttmeis 25, spett-
meis 2, trekryper 2, skjerer, kaie 4, kriker, grgnn-
fink 10, gidsisik40, dompap 3 og gulspurv l0 ... i alt
24 arter, noe som er absolutt brukbart pi en januar-
dag.

I tillegg noterte vi oss ekom-, rAdyr- og harespor(!).
gstensjpvannets Venner ser fram til et fruktbart
samarbeid med NOF 15. mai arrangerer vi felles
ekskunjon for alle interesserte mndt @stensj6van-
net. Se omtale under Aktiviteter.

Hilsenfra Finn

Derfor foretok Yngve Kvebek, leder av Nordre Oy-
eren Fuglesatsjon, Knut Eie, Per Ole Syvertsen,
Oyvind Syvertsen fra NOF og undertegnede en befa-
ring rundt Ostensjgvannetlgrdag 5. januar. Vi la vekt
pA A gA en rute der vi opplevde flest mulig ulike leve-
omrlder (biotoper). Deltakeme var imponert over
den store naturvariasjonen som er i omrldel

Hensikten med turen var I planlegge observasjonsru-
ter som skal gles regelmessig utover varen.

I rAken mellom Ospnsjpvannet og Bogerudmyra
sv6mte en sindgAs blant alle stokkendene. SedgAs er
en slrbar art i Norge.

Knut Eie noterte ivrig og rutinert ned alle fugleartene
vi sl: sadgls 1, canadagAs 93, stokkand438, kvin-

Det viste seg imidlertid at
Park- og Idrettsvesenet
hadde kommetoss i fork-
jgpet. Med en stormaskin
med ekstra brede dekk
hadde de sl6tt hele enga
en tprrvrcrsdag fer vlr
aksjon skulle ta til. Der-
med var det bare foross i
ta med oss matpakke og
pledd, og sette oss pl
kollen for A beundre ver-
ket.

Det ble en riktig hyggelig
piknik i deilig solskinn-

Sleilenga en vakker hsstdag
Det var klart tor ny "aksjon" pd sldttenga den 30.9.1990. Da var de! meningen

at Sldttenggruppa skulle ta en skikkelig dugnad pl enga. Nd begynner det d ligne en
sllfteng igjen, og hsstens sldtt skulle duke til vakker eng til vdren.

syntes selvfplgelig at det
var mye hyggeligere A
kunne sine og prate, spi-
se niste og leke med 2-
Arige Glen Kristoffer iste-
denfor I sll oss vei gienn-
om krattene som hadde
vokst seg til i lppet av
sommeren.

Til vlren blir det nok ny
aksjon, og da er det ikke
sikkert maskinen kan
brukes - da kan vi nok fA
trimmet av oss en del av
jule-"spekket" og tatl en\

sver. Tilsammen var vi ca.. 10 stykker og vi delte nyhyggeligpratmedgamlekjente.JeghAperdetblir
broderlig p6 hjemmebakst og vanne drikker. Solen man"ge flere i SlAttenggruppa - det er sA fint i vere
skinte og livet var deilig denne hostdagen. r . mange til slike oppgaver, og samveret har vi alle sA

Visaikkesporettermaskinen. DetteerfordiPark-og 
godt av'

Idrettsvesenet er noye med at bakken ikke skal vere
v6tnAr de slArmed maskin. Skal si det varfint - og vi Velkommen til Slittenga tit viren!

En hqstsldtt eng - til glede for store og smd

il



Arvingenes sider
Presentasjon av Bj6rn:

I neste "Soth6na"
presenterer vi nye arter.

Send oss tegninger fra OstensjOvarmet. Tegninger tas inn i "Sothpna" etter loddtrekning.

Hei!

Torsdag 7. mars arrangerervi fgrste mdte for Ostensjgvannets Arvinger.
Bj6m Jakobsen heter lederen for Arvingene. Han har vert larer i 8 [r
og arbeiderplTrasop skole. Bjgm erbiolog. (Biologi=leren om livet).
Han er veldig interessert i fugler, og han har skrevet spesielt om
PerJeugla. De voksne kaller deq Bj6m har laget for hovedfagsoppgave.

BjOm er 32 Lr, er fra Oppsal og er styremedlem i Norsk Zoologisk
forening. Hvor tror du han ble s[ fugleinteressert?

Vil tlu vere med 7.mars, ml du selv konnkte Bjgrn pd tlf.74 07 93.

Stokkand

516 opp i en fuglebok og fargelegg stokkanda. Er det en han eller hun det
er tegning av? Stokkanda er den vanligste gressanden i Norge. Hvorfor
tror du den kalles gressand?

Fuglene er flinke til i stelle fjerene sine. Fjerene blir likevel slitt. De
skiftes ut som regel dn til to ganger pr. Ar. Dene kalle$ myting.
Stokkandhannen er nesten lik hunnen under fjerskiftet. Se npye pA
nebbfargen! Hannen har gulgrgnt nebb. Dette "trikset" gi6r at du kan se
forskjell p[ han og hun nAr de ellers er like. Se godt pA stokkendene nAr
du er ved vannet til sommeren. Da vil du se nAr mytingen er i gang. N[r
hannen har grgnthode, sier vi at den har praktdrakt.

Takrgr

Takrgr er kanskje den vanligste planten ved Ostensj0vannet. De kan bli
hele 3 m h@ye her. Den brunaktige blomsterdusken kommer pi euer-
sommeren og er ikke til 6 ta.feil av. Planten liker naringsrike vann. Det
tar lang tid fgr veksten fAr fart p[ seg om vlren. Takrpnkogen gir et
inntrykk av jungel og girfuglene godbeskyttelse til reir, egglegging og
rugrng (hekking). Hvorfor tror du at det er viktig at vi ikke gAr i
takrprskogen?

Ta en tur rundt vannet og se hvordan takrprene er om vintercn.

Fugleforing

Smifuglene v Are finner ikke si leff m at om vinteren. Her er noert tips til
deg som vil fore fuglene. Det er smart med en foringsautomat. Da kan
ikke fuglene gjpre fra seg i maten. I foringsautomatene kan vi legge hele
hvetekom, solsikkefr6, brpdsmuler eller sikalt villfuglblanding. Ellers
er meiseboller, -ringer, nptteposer m.m. populert hos smAfuglene.

. Viktig!. fuglene tAler ikke salt eller mat som sveller. Unngl derfor smgr
og havregryn. Spekt og matfett er derimot flott.

Fugleforingen m6 holde pl fram til viren, hvis du har startet. Det er
morro A notere ned fugleartene du flr besgk av.



Notter og barnekrYssord

Familien:' Hverspsterharlikemangebrpdresom' 
s6strc.Hverbrorhardobbeltslmange
sostrc som brPdre. Hvor mange brod-
re og sostre er det i familien?

Indianeme: En stor og en liten indianer sto og sA p[

solnedgangen Den lille indianeren var

den stores spnn, men den store var
ikke den lilles far. G&r det an?

Mynter: Ftyn en mynt og lag et
kors hvor det er 4 mynter
i hver rekke.

Fyrstikker: II=VI Hytten fyrstikk og lag en
sann ligning. '

. , \
Arvingenes sider er ved Marianlte og Finn
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Hvor mange kvadrater bestir
mannens hode av?

Svar til ngttene stlrnede pA side 30.

Premier til barnekrYssordet

1 kosepanda, 1 kosePinnsvin og
1 pandapuslespill fra Verdens Naturfond.

"Bamas Fuglebok 2" fra Aventura forlag.

"61dliste for alle, bokmAl,"
fra Universitets-forlaget.

I' 
I LOsning sendes Sothgna;

I
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Plante:

sS-H r-,-D
Hvor mange kvadrater bestAr
mannens hode av?

Svar til nottene stlrnede pA side 30.

Premier til barnekryssordet

1 kosepanda, 1 kosepinnsvin og
I pandapuslespill fra Verdens Naturfond.

"Bamas Fuglebok 2" fra Aventura forlag.

"Ordliste for alle, bokm61,"
fra Universitets -forlaget.

Familien: Hvers9sterharlikemangebgdresom
sostre. Hverbrorhardobbeltslmange
sostre som brpdre. Hvormange brod-
rc og s6stre er det i familien?

Indianeme: Enstorogenlitenindianerstoogsipf,
solnedgangen. Den lille indianeren var

' 
den stores sonn, men den store var
ikke den lilles far. G0r det an?

Mynter: Flyn en mynt og lag et
kors hvor det er 4 mynter
i hver rekke.

Fyrstikker: II-W Hytt en fyrstikk og lag en
sann ligping. ."

r : .

Arvingenes sider er ved Marianne og Finn

Ldsning sendes Sothona innen 30. mai.

Navn:

Adresse:

Nstter og barnekryssord
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Stort oljeutslipp til 0stensjovannet!
Fredag 11. januar var det pd ny oljesol ut til Ostensjovannet. En nyrehabilitert oljetank i

Bslerskrenten 45 ble tsmt for kanskje sd mye som 21.000 liter olje. Noen fugler ble tilgriset
av fyringsoljen, men forelopig har det ikke vart konstatert noen dsde tugler. God innnts

fra de tleste inpliserte gjorde at dette ikke ble en katastrote.

Den 9. januar ble den nyrehabiliterte tanken i Bglersk-
renten 45 fylt med olje. Tanken som rommer 30.000

'liter ble fyllt med cirka 26.000 liter. Grunnet sterk
oljelukt varslet vaknnesteren Oslo Vann- og Avlgps-
verkklokken 10.15 fredag I I.1.91 ogdetblerasktslAtt
fast at her var det en storlekkasje.

Vannverket kontaktet Brannvesenet, Politiet, Viltrem-
da,Znologpsk museum, Miljgetaten, SFT og Falken.

Grunnet sen rcaksjon fra rehabiliteringsselskapet, rant
det ut flere tusen liter mer enn ngdvendig. Dette
forhold, og mistanker om manglende kontroll med
rutinene i forbindelse med rehabilitering av tanken gjgr
at politiet ne er koblet inn i saken. I skrivende stund er
et uavhengig selskap i gang med underspkelser pl

Nt"l, Oljesanering A/S
Stubberudveien 12,

0668 Oslo 6

Ttf. (02) 30 21 20

lDognvakt: (02) 21 53 76 - (02) 30 21 20
lMobiltlf.: (094) 20 664
lPersonsokere: (096) 28 425 -(096) 43 102-(096) 43 098

GODKJENT INNSA MLER AV
SPESIALAVFALL I

ALLE 1 7 AVFAI,LSGR UPPER
Rengjaring og kontroll av alle typer tanker.

Glassfiberbelegging av tanker, siloer,
betongkummer etc.

Utrykking ved
olje- bensin og kjemikalie lekkasjer.

TV-inspeksj on, rensing og haytrykkspyling
av rorledninger.

Tomming av olje- og bensinutskillere.
Supersuger for suging av vdtt og tart, l
slamkummert murstein, grus, pukk,

stubbloftleire og fra siloer.
Alt i graving.

"istedet", og Soth6na vil bringe mernytt om resul-
tatene i neste nummer. @619 ogsA med i dagspres-
sen.)

Ifplge det Sothgna f&r opplyst, har cirka halvparten
av oljen gAtt i spillvannsledningen og videre til et
renseanlegg. Resten av oljen har rent ut i grunnen
og funnet veien til @stensjovannet. Selv om mye er
blitt fanget opp av lenser og bark, mA man regne
med at det ogsi ligger en god .del olje under
Ostensjgvannets isdekke. Denne oljen vil vi fgrst fA
oversikt over nAr isen gir. I mellomtiden"er det en
viss sjanse for at oljen kan svekke isen, og 6VV er
ogsA oppmerksomme pA at plantelivetlrrannet kan
ta skade. Den viftelige faren ligger i langtidsvikr-
ningen - plante- og dyrelivet i Ostensjgvannet er
meget sirbart ved en forgiflning eller tilgrising
som f.eks. oljeutslipp.

Bente Ihlefeldt i Oslo Vann- og Avlgpsverk under-
streker at beboeme og vaktmesteren i Bglerskren-
ten 45 mi bergmmes for den ansvarlige opptreden
de harvist. Ihlefeldt forteller at mange meta[tanker
ble, som i Bglerskrenten, nedgravd i lppet av 60- og
70-ta11et. Disse tankene er nl ved slutten av sin
antate levetid, og borettslaget i Bplerskrenten gjorde
det helt rette i 6 rehabilitere tanken. Trist er det da
at rehabiliteringen kan vare den direkte flrsaken til
utslippet.

Vi takker alle som har vert oppmerksomme og
innsatsvillige i forbindelse med utslippet, og opp-
fordrer de som mAne ha opplysninger eller obser-
vasjonerangiende den oljen som nA erigjeni Os-
tensjgvannet og eventuelle skadede fugl eller andre
skader til A ta kontakt med foreningen. Ved even-
tuelle uregelmessigheter, lekkasjoner o.1., fugler i
ngd eller fare ring Dyrevemsnemda ved Storsveen:
tlf. 094-33870 eller 09-950841 (siste uwei tlf.
691s89).
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L9sning sendes Soth@na innen 30. mai.

Navn:

te'2 &<l 6 \

VANNRETT

1 KAre Willoch
8 Fisk

13 Anne Olsen
la P{ (pe engelsk)
15 Alfabetnaboer
16 Kant
18 Vann
22 Kooperasjon
26 Likestilt
29 las(dialekt)
30 To like
32 Fisk
33 Skipsforkortelse
34 Haakon
37 Tresort
38 Yrkestittel (fork.)
40 Art
43 Tall
45 Popgruppe
46 Gnrdsbygg
49 Parti (fork.)
50 Luring
52 Motsatt av seier

53 Minefase
54 Unnskyldning
57 Tallord
59 Il4 av Stortinget
62 Holde vakt
63 ........ Haug
64 Stjele
65 Telt
66 Tall
68 Uklar
69 Avlukke
70 Uro
72 kidium
73 Is
75 Midtlinjen
76 Rom
78 Omrlde
79 ....,...ranke
80 Mysterier

Kryssord

LODDRETT

1 Asyl
2 Vem av omride
3 Hygge
4 ........... i knarne
5 Skimt
6 Aroma
7 .......... saga
9 Oppsikt

10 Kommando
11 Solgud
12 Trollmannen fra ....
17 Kommentar
19 Tall
20 Bonde
21 Svimmel ':

22 .........bilt
23 .........du orker!
24 Hvilested,'
25 Skjul
27 Skipsforkortelse
28 Sy
31 Langsomme
35 ............kost

36 Etappevise
37 l.ofte
39 Radium
41 Oppdren
42 Reist
44 EN
47 Gi i varmet
48 Guu
49 Stro
50 Roar Davidsen
51 Innrommer
54 Labb
55 Vendehoy
56 Pronomen
58 Gripe
60 Fire (romertall)
61 Geir Olavesen
63 To like
64 Dis
67 Elv (p[spansk)
68 Mesterskap
69 Svdm
7l Drett
74 Sjarm
77 Flatemil

Premier
1. Tirnums Stor Rettskri

vingsordbok.
2. Keramil*-lykt fra Kera-

miker Ingegerd Aldar,
Enebaklsm.235.

3. Ostensj6-akvarellen
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Vil  du'strammes opp litt '
elfer ske ditt
muskelvolum,
kan vi hjelpe deg.
- Men det viktigste mAlet med
det individuelle trenings-
opplegget er 6 forebygge
belastningslidelser som rygg-
og nakkeplager.
Vi har den nadvendige fag-
kunnskap ti l  A hjetpe degi

Spes. fysioterapeut
Hans Petter Faugli

TRENINGSINSTITUTT
Enebakkvn. 275
1 1 8 7  O s l o  1 1
Tlt.: 28 80 44
SOLARIUM

Abilds6 skoles 1. klasses - Ostensj6vann-sang
(Urfremfprt 17. mai 1989)

Her pA Abildsd
ligger Ostensjo.
Vi er stolt av dette vannet.
Her er fugleliv
her er sang blant siv
et kjent fuglested i landet

Refreng:
Vi er glad i vannet vArt,
og vi trenger det sA s6rt.
Alle fugler smA - la dem leve fA -
la oss vakt om vannet stA.

Se pA andemor
med en flokk sA stor
av smA gylne andeunger!
GAsa sprader kry
snadrer hoyt mot sky
mAkeskrikene de runger.

Refr.

Det mA stelles pent,
det mA holdes rent.
Da vil fugl og fisk bli glade.
Ikke kaste skrot,
trA med varsom fot
slik at ingenting tar skade.

Refr.

Kan vi unger smA
virk'lig stole pA
at vi ffu beholde vannet?
Vil de voksne nA
alvoret forstA?
Vi skal arve dette landel

OSTENSJOVANNSANGEN
Melodi: Jeg er en liten teddybj6m ,n
Tekst: Gerd Kvelland

Jeg er en liten stokkandgutt sA t6ff som bare det
Og hver gang skolebarn jeg ser begynnerjeg A le.
De tegner og de skriver og de mater meg med br6d,
og sier: "Se den s6te der" - jeg ror de er litt spr6!
For at jeg er en tpffing ja det mener alle her.
Og fargerik - det ser du vel av mine valre fjar:' I dyreriket er det sAnn at'ngutta" penest er.
Ja, se deg om rundt Vannet vArt og finn beviset her!

NA skal du h6re litt om fugle-livet rundt vArt Vann.
For det er sv&rt mangfoldig - se i sj6en og langs land.
PA hettem6ke, toppdykker og gAs fra Canada.
Det wimler, ja det yrer, og det synes jeg er bra!
Man sier dette Vannet vArt mA passes riktig pA.
Men maten er blitt dArlig - drikkevannet likesA.
En svanefr6ken var fortvilet, tenk hun sa til meg;
at "blir det ikke renset, ja sA flyr jeg snart min vei."

Og @stensjO og AbildsO er gArder rundt vArt Vann.
Ja, tenkt deg midt i byen at man gArdsbruk drive kan.
Der dyrkes korn, og ellers kan jeg nevne at det gror
no'n talr6r, groblad, andemat og dunkjevle sA stor.
I vannet svOmmer mange fisk som gjedde og karuss.
Og ingen liker gifter i fra biler og fra buss.
Ei heller vil vi ha no'n boligblokker pA vAr strand.
Vi fuglene er enig i at det gAr ikke an.

NA vil jeg slutte visa mi om Ostensj6 sin vann.
Kun en ting vil jeg nevne: rundt her trimme godt du kan.
For sykling, jogging, turmarsj er jo virkelig blitt ,.IN".

SA kom deg ut! FA fart pA laopp og ro i hverr et sinn.
Ja la oss sammen fugler, men'sker bruke dette Vann.
Ta hensyn til hverandre, ja sA godt som det gAr an.
En perle vi i st6ket har - jeg hevde vil til slutr
Med hilsen fra en t6ff og pen og sliten stokkandgutt
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Arbeidsgruppa for 0stensio GArd
I tjor vinter ble det dannet seks arbeidsgrupper innen Ostensiovannets
Venner : Ostensjovannets Aruinger, Standgruppen, .Overvdki ngqruppen,

Abildso gdrd gruppen og Qlstensio gfird gruppaen Hver gruppe iobber
selvstendig innen sine respektive telt, og har hver sin kontaktperson' Liste

over arbetidsgruppenes kontaktpersoner finner du pd side 2.

Arbeidsgruppa for @stensj@ GArd bestAr av syv per-
soner. Vi hadde fire mpter i lppet av fjordAret. Selv
om vi i utgangspunktet skal jobbe med saker ang.
Ostensjg GArd, har vi ogsi vrcrt engasjert i andre
oppgaver fo r QY Y . Under mar{<eringen av I 25 - Ars
jubildet for Minna WgtleSens husmorskole 17. mars
i fjor,varmedlemmer av gruppatil stede pa shnden
ved Smedbergbekken og delte ut informasjonsma-
teariell om husmorskolen som engang ble drevetpe
Abildso GArd. Sverre Stubberud var mester for de
flone plakatene pA standen.

Under Ostensjg-aksjonen 1990 jobbet flerc av oss
med organiseringen av innsamlingsaksjonen, og de
fleste stilte ogsi opp som bpssebrcrere.

HUSK
ARSMaTETI
Skullerudstua tirsdag

12. februar klokken 19.00,

Etter selve arsmptet er avsluttet blir det det en pause
hvor medlemrnene kan nyte kaffe og kaker og kjppe
lodd. Etterpausen blir det et interessant lysbildefore-
drag ved Knut Eie, Finn Gulbrandsen og Erik Dams-
gaard.

Foredraget tar for seg bAde Nordre @yercn,nord-ed-
ropas stgrste innlandsdelta, og Ostensjovannet, et
stykke villmark i Norges hovedstad. En titt pA likhe_-
tene og forskjellene som er.

Bli medpAen "tur" ivakre omgivelserog lermerom
fugler, historie, natur og vemeverdige kulturland-
skap

Roar Prytz og Sverre Stubberud har snust rundt p4
biblilotekene i Oslo og funnet fram til en mengde
interessant lineratur om @stensjpvannet og omegn.
Det flnnes mye stoffblde om Ostensjg GArd og de
andre glrdene rundt vannet - dette harPrytz og Stub-
berud samleti en fin perm.

Planene vfue fremoverer 6 skrive en artikkelserie om
gArdene rundt Vannet, som vi Mper I utgi i "Sothgna"
og lokalpressen. Dersom noen av "Sothpnas" lesere
har stoff, informasjon eller billedmateriell A bidra
med, hgrervi gjeme fra dere. 

"i.
Kontakt Kari Lonstad,tlf .29 87 67.

Fra Ostensjovannet gAr turen til

SLutt"erudswa

Mstelokaler
Catering

4 km godt skiftet gangvei.
Kaf6 Dusj
Selskapslokaler Garderober

Badstue
Badekulp

Apningstider Aret rundtl
Mandag til torsdag kl. 1 1-21
Fredag stengt
Lordag kl. 1 1-16
Sondag kl. 10-17

Skullerudstua Kafd
0laf Helsets vei2, 0694 Oslo 6
Tll.:298282
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Postkassa
GRATIJLERER!

La oss gratulere hverandre med SOfiIONA, vArt
medlemsblad som nu er blitt en realitet.

Jeg er mektig imponert over fgrste nummer som
presenterer seg med et aldeles nydelig naturfoto pA
omslaget, en velskrevet leder og mange artikler,
inspirerende og tankevekkende.

Vi begynner I s$pnne at vi har p6tatt oss et stort
ansvar ved A forsvare og bevare dette fantastiske
naturomrAde som Ostensj6vannet er, og hvilken
skremmende katastrofe som truer hvis vi ikke lvkkes
i vAr kamp.

En kamp krever noe ui orr, som medlemmer kan vi
gjgre vir innsats og styrke vAr forening ved 6 skaffe
flere medlemmer.

Jeg oppfordrer alle til A sikre oss minst to nye
hovedmedlemmer hver. Be foreningen (v/ styremed-
lemmene) om postgiroinnbetalingskort. Vedlegg re-
turporto.

Tor Jacobsen.

PS. Mine tre voksne bam har h@yridelig lovet omgA-
ende innmelding. Det gikk glan I overtale dem - gode
argumenter ligger jo oppi dagen -. sA jeg slapp I sette
inn reserven: den bittelille rest av faderlig autoritet.

Kjare lor Jacobsen,

Font og fremst takk for rosen! Vi har fltt mye av 0et,
men fA kommentarer om ting som ikke var sd bra (det
vil vi ogsi hgre om).

NAr det gielder din oppfordring er vi helt med ! Desto
flere medlemmer OVV har, desto tyngre veier det vi
kommer med til politikere m.fl. Det A melde seg inn
i en slik forening betyr ikke ngdvendigvis annet enn
at en stptter saken. Dog er vi veldig glade for alle de
som har tid og anledning til A vare aktivt med pA et
eller annet vis (vi har mange mutgheter til det!).

Send frankert og adressert konvolutt (med antall
gnskede blanketter) til:

@stensjgvannets Venner
Postboks 15 - Abelsg
1105 Oslo 11

sA sender foreningen medlemsblanketter omgeende.

Bladet "Soth6na" var finfint! AngAende Ostensjp-
vannet si erdet synd at plakatene med opplysninger
ble s0 fort borte.

Vennlig hilsen
Else Dolva

Kjrere Else Dolva

Vi er helt enige, skiltene var fine, og det er synd de er
borte. Mange blb reu og slett stjalet og nmponert.
Resten ble tatt inn igien. Styret har planer om 4 lage
og sette opp nye skilt, men dette m[ ta tid, da det er
sA mange andre ting som mA gA foran, og mannskapet
ikke rekker alt.

'" 
Red.

L
HERSLEBSGT.20C

POSTBOKS 4E+2 SOFIENBERG
0506 oslo 5

Oslolererne har
benyttet Ostensj ovannet

i undervisnlngen
i 40 tu !
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c) fastsette kontingenten'

d) velge leder og styremedlemmer med vararepresentanter'

e) velge revisor,

f) velge en valgkomite p[ 3 medlemmer (hvorav ett kan v@rie
' 

-"d1"- av styret) som senest 5 ulrcr fPr neste irsmgte skal

tilstile styretskriftlig fonlag tilkandidater til valg av tillits-

valgte' 
tilling frag) utnevne eresmedlemmer etter enstemmrg [rns

styret,
h) dele ut Sothdne-Prisen.

Forslag til vedteksendringer og andre saker som medlemmene

gnskeibehandlet Pe fusmotet, ml vare styret i hende senest

1 . feb,ruar. Det er anledning til i fremsette forslag til kandidater

til valg av tillitsvalgte senest 1 - en - uke for ersmotet'

VeOtak fattes med alminnelig flertall, dog krever endring av

vedtektene minst 2/3 flertall.

Ved stemmelikhet giOr lederens/ordstyrerens stemme utslaget'

unntatt ved valg hvor saken avgjdres ved loddtrekning' Det

igres referat fra forhandlingene.

Ekstraordinart ksmdte innkalles nlr det skriftlig forldhges av

minst 50 medlemmer, eller nir styret finner det plkrevet'

Innkallelse skjer som for ordinert ersmote' r i

$ 5. Styret
Styret bestir av leder, nestleder og 4 styremedlemmer med 4

varamedlemmer.
Styrets leder velges for eu lr' og de gvrige styremedlemmer for

2 L. Nestlederen velges av og innen styret. 2 av styremedlern-

mene og varamedlemmene uttrer hvert er. Loddtrekning nyttes

hvis flere har lik funksjonstid.
Styret er beslumingsdyktig nlr lederen eller nestlederen og 3

styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet &ior motelede-

rens stemme utslaget.
Lederen eller nestlederen' s:urunen med et styremedlem for-

plikter foreningen.
Styret sammenkalles sl ofte lederen eller et annet styremedlem

firurer det nPdvendig.
Styrbt representerer foreningen og fatter alle beslutninger som

ikke etter vedtektene er tillagt ersmgtet. Det ansetter forenin-

gens funksjonererog bestemmerderes arbeidsvilklr' Detfores

referat over forhandlingene.

$ 6. Sekretariatet
Sekretariatet ledes av en sekreter. Styret utarbeider sekrete-

rens instruls og gir derme ngdvendige fullmakter'

$ 7. Revisor
Revisor, sombdrver€ statsautorisert, velges av og er ansvarlig

overfor lrsm9teL

$ 8. Kontingent og regnskaP
Kontingent for medlemmer innbetales direkte til OVV'
Regnskapslret folger kalenderiret.

$ 9. Opplosning
Fonlag om opplosning av foreningen behandles pA samme

mite som ved vedtektsendringer. Beslutring om opplgsning

mi stadfestes meA2l3 flertall pi neste irsmote'
Blir foreningen o,pplpst tilfaller dens eiendeler, midler, rettig-

heter og andre aktiva Norges Naturvernforbund'

Vedtekter for Ostensiovannets Venner
(Ajour i henhold til irsmstet 1990)

g 1. Formll

brt"rrrjo.,ontt"ts Venner (@W) har som formil gjennom opi-

nionsdannende virksomhet A vekke forstlelse hos allmennhet

og myndigheter fornpdvendigheten av vern av Ostensj6vannet

med omgivelser.

6Ws arLia byggerpiokologiske grurmprinsipper, p[ erkjen-

nelsen av at menneskets fremtid er avhengig av at naturens

funksjoner, produksjonsevne og mangfold opprettholdes'

OW vil arbeide for:
- at Ostensjovannet slik parkvesenets skjoselsplan * ,1979

avgrenser oruldet fredes i henhold til naturvernloven'
- & fremme tiltak for I bgte pi skader som alleredo er oppstltt

som fplge av tekniske inngrep eller forurensninger,
- i verne om naturens estetiske, rekreative, pedagogiske og

vitenskapelige verdier, og i sikre naturomrldet med kultur-

landskap, naturforekomsth og arter av vekster og dyr'

- i arbeide for menneskevennlig miljo.

$ 2. Organisasjon
Foreningen er partipolitisk uavhengig. Foreningen samarbei-

der med Norges Naturvernforbund. Distriktet omfatter Oslo

Ost.

g 3. MedlemskaP
Som medlemmer av QYY opPtas:

a) Hovedmedlemmer. Personer som betaler den irlige kontin-

gent eller en engangskontingent som er minst det 20-

dobbelte av den irlige kontingent'

b) Familiemedlemmer. Hovedmedlemmers Owige familie-

medlemmer som betaler en redusert kontingent' Disse fir

ikke tilsendt informasjon, og ansees innkalt til @Ws aran-

gementer via meddelelse til hovedmedlemmet'

c) Stgttemedlerlmer. Organisasjoner, foreninger, klubber'

institusjoner, bedrifter og kommrurer betaler en 6rlig kon-

tingent som erminst 10 gangerden irligekontingentforho-

vedmedlemmer.

Som eresmedlemmer kan utnevnes Personer som har gjort seg

serlig fortjent ved 6 fremme foreningens formll.Videre vil det

kunne tildeles en Sothone-pris tilmedlemmer som styretmener

har glort seg serlig bemerket'

,Eresmedlemmer utnevnes av i.rsmotet etterenstemmig innstil-

ling fra stYret.

g 4. Arsmotet
Anmgtet holdes hvert lr innen 15. februar og kunngjgres med

minst 2 ukers varsel ved direkte melding til medlemmene'

I kunngidringen nevres de saker som skal behandles pt lnm-

ptet, samt valgkomiteens forslag til tillitsvalgte.

firsmdtet er beslutningsdyktig nAr det er lovlig innkalt

Alle medlemmer har adgang til irsmdtet'

Stemmerett har alle medlemmer over 16 ir som er nevnt under

kategoriene a) og b) i $ 3. Stgttemedlemmerhar ikke stemme-,

relt.
Medlemmer over L5 ir under kategoriene a) og b) i $3 er

valgbare til tillitsverv i foreningen.

ArJmOtet ledes av styrets leder eller en ordstyrer vatgt at'

fusmdtet.
Arsmgtets funksjoner er i:

a) behandle styrets fusberetning og regnskap,

b) behandle andre saker som fremlegges av eller gjennom

styret,
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Aktivitetsplan
Arsmote tirsdag lz.z.glklokken 19.00
Mgtested: Skullerudstua

LysbildekAseri: "Fra Ostensjpvannet til Nordre @yeren". Knut Eie fra Nordre Oyeren fuglestasjon
vil Sammen med Finn A. Gulbrandsen og Erik Damsgaard vise bilder og fortelle om fugler,
historikk og natur.

Wettesendagen sondag 17 .3t.glklokken lZ.3O
M@tested: Nar Smedbergbekkens utl6p

Det er I 26 Ar siden Minna lVetlesen startet Europas forste husmorskole pl Abildsp gard. Vi m6tes
ved smedberg$ft<9hs utl@p, mellom Ostensjgvannet og dkermarka ost for Abildsg gard. stand,
kaffe, kaker, loddsalg og musikk. Kontaktperson: IngerJohanne Amesen.

Medlemsmote onsda g 17 .4.91 klokken I 9.00
M0tested: Skullerudstua 0""..

"Kulturlandskapet - vakkert og vemeverdig". Foredrag ved landskapsarkitekt og fylkeskonserva-
tor Vidar Asheim som forteller om endringer i natur- og kulturlandsiapet, trva dJt er og og hvorfor
det er sl viktig. Vel mott til et nytt, spennende oglererikt mgte til glede for ny-" og gamte
medlemmer. Det vil bli musisert og det vil vere loddsalg med fine pte-ier.

Fugletur onsdag 15.5.91 klokken I 8.30
Mgtested: Ved brua i sydenden av Ostensjpvannet

Iofk Omitologisk Forening ogQYY tar dere med pA en spennende og lererik tur rundt vannet
for A se og hgre pl fuglelivet. Husk kikkert, kamera og notisblokk. Kontaktpenoner: Finn og Erik.

vandring i Ostensjovannets storstue sondag 26.s.glklokken lz.3o
Motested: Sydenden av vannet ved informasjonstavlen og lekestativet

Finn og Erik tar dere med pA en tur rundt i v{re alles storstue og forteller om historien og nanrren
omkring Ostensjovannet Ta gieme med noe varmt 4 drikke, en matbit, en kikkert, godtiottpy og
noe varmt tpy. Husk det kan viDre surt og kaldt ved @stensjovannet.

Fugletur tirsdag 4.6.91 klokken 1 8.00
Motested: Brua i sydenden av Ostensjovannet

For alle stol€ og smA med interesse for vlre b+ivingede venner. Hva vil dukke opp? Ta med en
kikkert og du vil sikkert fA oppleve noe nyn og spennende. Kontaktpersoner: Finn,Erik og Bjgm.

S$ret onsker alle velkommen tit vdre aktiviteter og mster. BIi kjent med
Ostensjzomredet - ditt narnitjo. VELL MCITTI



Medlemsmster pn Skullerudstua
Medlemsmstet 26.9.90 ble viet Slstensio-

Aksjonen og Herman Berger ga
inf o r masj o n o m Ostensiovannets

Kulturtond.

Verten p6 Skullerudstua hadde gjott hyggelig i stand
til medlemsmgtet for mer enn 60 av @stensjovannets
venner. VAr travle leder, Erik Damsgaard, kom ilen-
de fem minutter f6r start i fars bil full av lysbilder'
lerret og gevinster til utlodningen. Da var allerede Per
Mathisen pA plass med trekkspill og hyggelig mu-
sikk, mens Erik monterte lerretet pA oppstablete
bruskasser for at alle s]rulle fA se godt.

Vi fikk vart tjere Ostensjgvann anno 1990 presen-
tert fra KirkeAsen ved Bpler, i fugleperspektiv og i
alle andre tenkelige vinkler. Vi, vennene av Ostens-
jovannet, ble nok en gang.overbevist om at @stens-
jovannet med Abildso og Ostensjg gLrd mA fA ligge
uber@rt uten videre utbygging til glede foross selv og
generasjonene etter oss.

Hervar soth6ner, hettemAker, canadagjess og svaner,
men ogsA sjeldne dyrearter som spissnutet frosk og
bekkasin. Vi fikk se og h@re at insektlivet rundt Os-
tensjpvannet er rikt pA sjeldne arter og at tettheten av
levende vesener pr. kvm bunn er hgyest i verden! I
halvannen time trollbandt Erik forsamlingen, og da
Herman Berger etter pausen fortalte om @stensjo-
vannets kulturfond som har Verdens Naturfond,
Akershus 4H, Fortidsminneforeningen og Oslo bys
Vel i styret ved siden av Ostensjgvannets Venner - ja

da ble vi imponert.

Herman Berger appellerte til innsats for i samle inn
penger under @stensjo-aksjonen. 3 millioner kroner
trengs for A hindre forfallet av Abildsp g6rd. - @stens-
jpvannets kulturfondvil samarbeide medeieme for I
redde Abildso glrd fra A forfalle, sa Herman Berger.

Gerd Kvelland, lrrer p[ @stensjo skole hadde diktet
Ostensjpvannets sang. Der var Ostensjgvannet sett
fra penpektivet til en stokkandgutt. Klappsalvene
ener allsangen viste at det var liten forskjell mellom
synspunktene til stokkandgutten og venner av Qs'
tensjOvannet!

Det koin inn over 2.500 kroner pA utlodningen.
Klasse 2A pA Ostensjp skole hadde malt et stort, flott
maleri av Ostensjpvannet der mennesker, planter,
dyr, fugler, girder, veier, skoler og biler hadde f6n sin
riktige plass. Maleriet var montert i gangen og vinket
farvel til Ostensjpvannets venner etter en innholdsrik
kveld.

Rundt 100 av medlemmene i
Ostensjovannets Venner troppet opp pe

Skullerudstua ansdag 7.11. klokka 19. Her
var ogse khsse 6b tn Ostensio skole og

Iareren deres, Svein Olsen.

Klassen v ar midt fuirre i et forskningsprosjekt om Os-
tensjgvannet som bidrag til Norges Allmennviten-
skapelige Forskningsrlds Nysgjenigper- konkunan-
se. Tydeligvis foregAr forskning i lokalsamfunnet
med modeme hjelpemidler nA for tida. Elevene had-
de med seg videokamera og tok opptak av mgtet.

Denne gangen var "Fugleri bymiljg" i brennpunktet.
Per-G0ran Bentz fra Zrniloglsk museum pl Tpyen
klserte og viste lysbilder i over en time. Vi fi-kk vite
mye vi ikke hadde hgrt eller lest om fu gler vi kjenner
godt. Men Bentz slo ogsl fast at det er mahge flere
fuglearter i byer, parker, ved vann og d4mmer enn
folk flest vet om.

Visste du at stokkender farter mellom mange v ann og
dammer i Oslo? NAr isen legger seg pA Ostensjpvan-
net flyr stokkendene derfra til Frognerpatten- Der er
vannet Apent lengre. Stokkendene flytter fra Ostens-
jgvannet i god tid fOr den siste kulpen fryser til- De
vet det mA vare nok Apent vann til at ikke reven kan
nA dem fra kanten av isen-.

Om vinteren er det tid for forelskelse blant stokken-
der. NAr vlren kommer tar stokkandhunnen kjrres-
ten sin med til det v annet der hun v ar fpdt. Her bygge r
de reir og fir familie.

NA er det tid for I bygge fuglekasser, hevdet Bentz.
En god idd for skoleelever i omrldet rundt Ostensjg-
vannet?

Euer kAseriet var det pause. Mange smakte pA Skul-
lerudstuakaffen og alle var rause med I kjope lodd til
inntekt for foreningen.

7. sanser ble delt ut for salg, og solgt til de tilstede-
varende medlemmer. Almanakkene er en gave til
foreningen, og vil gi penger i kassa. Erik Damsgaard
orienterte om resultatet av @stensjp-Aksjonen og
fortalte at foreningen nA er i ferd med I danne en
bame- og ungdomsgruppe, Ostensjpvannets Arvin-
ger.

Noen gikk hjem en gevinst eller to rikere, men alle
var blin en god del rikere pA kunnskap om fuglene i
vert bymiljO.

Inger Johanne Arnesen.
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Losning til l0 spgrsmit i Sothgna nr. 1

l. AbildsO, @stensjg,Bakkehavn.
2. Grlgls, Canadagis, Hvitkinngls
3. Smedbergbekken, BOlerbekken,

Oppsalbekken, Ulsrudbelken.
4. 17. mars 1865.
5. Finn A. Gulbrandsen.
6. Svaberget ved benkene i sydenden av vannet.
7. HettemAke.
8. Svanen!
9. Bogerudmya.

10. Erik Damsgaard.

Premievinnere for kryssord i Sothlna nr.l
l. premie ftit*ert)

2. premie (x-ord leksikon)

3. premie (film/album)

OleMellem
90(X) Tromsg

Kjell Torgeir Stokke
0685 Oslo 6

Elsa Dolva
0679 Oslo 6

Da det kom inn fi svar p[ kryssordet, og flere ikke hadde lost
oppgaven riktig, ble vi enige om ar fgrste rukfe feillgsning
skulle fi gWs akvarell.

Vinnerne ble:
Familien Rickertsen, Werlesensv. 48, 0681 Oslo 6.

Kryssordlgsningen

Svar til Arvingenes sider, dette nummer
Familien: 3 bnOat" og 4 sOsre.
Indianerne: Ja, den store var moren.
MyntBr: Du mi stable to mynter i midten.
Fyntikken I=VT II=)fl

Marurens hode bestAr av 11 kvadrater.

Svar til rebusene: Sokkand, hetremlke, dunkjevle

' 
Jotmob og

B E G R A V E L S E S B Y R A

ABILDSO
Enebakkvn.287

lI87 Oslo 11
29 38 00

Avdelingskontorer:
GREFSEN 15 10 50
GRORUD L6 64 OO
SMESTAD 49IO 02
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Forts.fra side 12

Hvorfor er det fukeforbuil? GjQr det virkelig noe
for fuglene at folk ftsker?

Vinterfiske pA Ostensjpvannets is ertillatt. Ellers om
iret er fiske ikke tillatt. Dette skyldes bl.a. den fare
som fremfor alt sluk og fiskesnprerutgiprforfugle-
ne. I Ostensjgvannet hekker mange toppdykker-par.
Denne arten spiservesentlig sm6fi sk, men ogsA endel
frosk, rumpetroll, vanninsekter og krepsdyr. Det har
hendt fiskere har fltt toppdykkere pA sluken. A
sveive inn en kjempende og baksende fugl pA vel en
kilo er neppe noen hyggelig opplevelse. Enda vene
m0 det vere A f[ tjemet fuglen fra kroken. En annen
fare for vannlevende fugler i fiskevann er de fiskes-
nprer eller sluk som sitter fast pA sjpbunnen eller
henger i overvannsvegetasjonen. Hvert Ar d6r mange
fugler en smertefull dbd pA grunn av etterlatte fiske-
redskaper av forskjellige slag.

En annen meget viktig grunn til E opprettholde
fiskeforbudet i Ostensjfivannet, er de stier som
blir trampet opp giennom takrorskoger, dunk-
jevlebestander og seljekratt nir fiskerne skal ta
seg ned til den ipne vannflate. Disse stiene frister
seinere bl.a. katter, rever og mennesker til6ta seg
ut til fuglenes hekkeplasser hvor forstyrrelser i
aller hgyeste grad er ugnsket.

Hvorfor er dkermarka s& viktig for fuglen?

Akerarealene rundt Ostensj6vannet, blde plvest- og
pstsiden av vannet, fungerer som rasteplass for mange
fuglearter under v6r- og hgsnrekket P& disse Apne
omrAdene finner trekkfugler og lokale hekkefugler
mye spiselig, alt fra insekter og spillkom til meite-
mark og mus. Siden det er et minimum av menneske-
lig ferdsel ute pe disse jordene kan fuglene hvile
relativt uforstyrret her. De har fin usikt alle veier og
kan i god tid oppdage farer som truer. I sommerhalv-
fuet er det flere fuglearter som hekker ute pA jordene
eller blant kratt og busker langs Aker-kanten.

Per-Gdran Bentz og Svein Dale
hologiskmuseum,TPyen

Det er observert 193 fuglearter ved bstens-
jgvannet, hvorav hele 1 14 stAr p[ Bernkon-
vensjonens liste over totalfredede arter.

KanadagAs og grAgis kan fl bam sammen.
Sommeren 1990 var det faktisk 3 slike
"GrAkanadag6s" (hybrider) ved @stensj6-
vannet. Slike hybrider er sterile og blir
utstott av sine artsfrender p[ "begge si-
der". Se godt etter til sommeren, kanskje
du ser noen av disse artige skapningene
med fonkjellige kombinasjoner av trekk
fra sine foreldre.

INTERIOR SENTER A.S
LANGBOLGEN 9 - P.B. 57 LAMBERTSETER

l l 0 1  o s l - o  1 l  . T L F .  ( 0 2 ] , 7 4 2 2 2 5
Alt i  tepper - Gulvbelegg -,Tapeter

Gard iner  og  Mal ing
EG EN H AN DV ER KS AV D ELI N G

Avd. OPPSAL SENTER Tlf 26 32 94
AVd. TASEN SENTER TII 23 07 15

Lsp rundt Ostensjovannet
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BENYTT SJANSEN NAI

Dere har sikkert ikke ungAtt A legge merke til at vi holder
pA A rehabilitere hovedledningen i OstensjsomrAdet med
inffTffi@Bm'-systemet.

Med dette systemet kan vi "stope" et nytt rsrlrastakeluke
i kjeller og ut t i l  hovedledningen uten A grave opp.

Stikkledningene er ikke bedre enn hovedledningen.

Forebyggende vedlikehold er allt id fornuftig.

En akutt reparasjon som vil bety oppgraving vil i mange .
tilfeller bli dyrere enn en rehabilitering med ifi$lTllF
av hele ledningen.

Vi gir fast pris og garanterer utfsrelsen.

@nm'

RING OG BESTILL!

Kristian Olimbf
Furuholt, 1640 Ride, Telefon (09) 28 10 05
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