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Forsiden: Husmannsplassen Holtet under Østre Holmen 
15. august 2019.

Redaktørens spalte
Lars Saabye Christensen kom med siste bind i sin trilogi «Byens spor» nå i 
august. På forsommeren var vi så heldige å få et intervju med ham. Da var 
fortsatt handlingen i siste bind strengt hemmelig, og det er først nå det er blitt 
kjent at han på grunn av sykdom kanskje har skrevet sin siste bok. La oss bare 
håpe at det ikke blir slik. I over førti år har han gledet oss med så mange gode 
romaner, de fleste lagt til Oslo. Ellers i dette bladet kan dere lese om hus-
mannsplasser i bydelen og livet til husmenn og deres familier. Sist, men ikke 
minst, anbefaler vi å lese referatet fra Ris vel sitt årsmøte i mai, hvor temaet 
var bymessig fortetting på Slemdal. Oppmøtet var stort og temperaturen høy.  
 
Vi ønsker alle våre lesere en god høst og god lesning, og håper flest 
mulig av dere har lyst og anledning til å være med på tur til Soli Brug 
og/eller turen langs Ankerveien den 8. oktober. Se mer på side 36. 
Ingeborg Wiese

Nytt fra leder
På forsiden ser du et bilde av husmannsplassen Holtet ved krysset Dalsveien/ 
Dagaliveien. Den klarte så vidt å overleve rivningstrusselen og ble satt i stand i 
2001. Husmannsplassene i Norge finner du hovedsakelig på Østlandet. Her var 
storgårdene som trengte billig arbeidskraft, og her var et befolkningsoverskudd 
som trengte jord og arbeidsplasser for å livnære seg. De husmannsplassene som er 
igjen i dag, har ikke noen tilknytning til gårder. Privatpersoner har overtatt dem. 
På hver plass bor det en eller noen få personer. Annerledes var det for 100-150 år 
tilbake i tid. Både på Persbråtan og på nedre Makrellbekken husmannsplasser vet 
vi at det bodde flere familier i det lille huset. Til sammen kunne det bli over tjue 
unge som gamle under samme tak. Bortsett fra jordene omkring Voksen gård, er 
det lite igjen av jordene i vår bydel som brukes til å dyrke mat. Det rurale Vestre 
Aker har blitt til en del av byen, av hovedstaden. Noen meget få borgere står 
igjen som matprodusenter. Historielaget har som oppgave å knytte fortellinger fra 
fortiden til samtiden. Har du en historie å fortelle forankret i vår bydel? Ta kontakt 
med en av oss i styret. Til sammen blir mange små fortellinger og erindringer til en 
felles lokal historie. En historie som er med på å forme oss som moderne borgere. 
Clemens Saers



Følg oss gjerne på Facebook, og meld deg inn i Vestre Aker 
Historielag ved å betale inn kr. 250 på konto 7874 05 98 200

Vandring sammen med Ullern, Røa og Bygdøy historielag
Søndag 22. september kl. 13.30. Historisk vandring ved Gressbanen. 
Fremmøte i nordenden av Holmendammen. Avslutning på Holmen 
skole. Guider er Knut Bryn og Øyvind Reisegg.

Nr. 4,  2019, kommer ca. 25. november!

Noen få av våre medlemmer har ennå ikke betalt inn kr. 250 for årets 
medlemsskap. Står det   "Bet 2018"    ved ditt navn i denne forsendelse 
har vi ikke registrert din betaling. For å ikke gå glipp av neste num-
mer og program, vennligst betal inn 250.- straks til kontoen som over.
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