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Redaktørens spalte

Nytt fra leder

For mange generasjoner siden var det særlig om vinteren at man hadde tid 
til å sitte sammen og fortelle historier. Om minner fra fjern familiehistorie 
og om viktige begivenheter i nære omgivelser. Om sommeren var det arbeid 
som gjaldt, fra morgen til kveld. Norge som et homogent bondesamfunn 
er historie nå. I dag har vi ikke de samme arenaene til å formidle historier. 
Facebook dekker noe, men langt fra alt. Vi lar oss underholde av fjernsyn, 
og radio som medium er på retur.Vestre Aker historielag presenterer i hvert 
nummer historier som aldri før har blitt fortalt. Vi er stolte av alt det vi graver 
fram. Hanne Groths beretninger over dem som har sine navn på Ris-bautaen, 
inneholder mye nytt materiale. Når alle er presentert, planlegger vi et særtrykk 
om historiene til alle  de unge mennene som står på bautaen.Det aller meste 
av hverdagshistorier går i glemmeboken etter hvert. Derfor må vi ikke vente 
med å dokumentere vår nære fortid. Vestre Aker Historielag vil gjøre noe med 
det. Kommer du med dine opplevelser slik som Lajla Heyerdahl gjør i dette 
nummer? Velkommen med ditt bidrag. 

Før mange generasjoner siden var det særlig om vinteren at man hadde tid 
til å sitte sammen og fortelle historier. Om minner fra en fjern familiehisto-
rie og om viktige begivenheter i de nære omgivelsene. Om sommeren var 
det arbeid som gjaldt, fra morgen til kveld. Norge som et homogent agrart 
samfunn er historie nå. I dag har vi ikke samme fellesrom for å formidle 
historier. Facebook dekker noe, men langt fra alt. Vi lar oss underholde av 
ulike fjernsynskanaler. Radio som media er på retur.
Vestre Aker Historielag presenterer hvert nummer historier som aldri før 
har blitt fortalt. Vi er stolte av alt det vi graver fram. Hanne Groths historier 
om dem som står nevnt på Risbautaen inneholder mye nytt materiale. Når 
alle de er presentert, planlegger vi et særtrykk av alle de som gav sitt liv for 
landet og står oppført på Risbautaen. Det aller meste av hverdagshistorier 
går i glemmeboken etter hvert. Men vi må ikke vente med å dokumentere en 
nær fortid.  Vestre Aker Historielag vil gjøre noe med det. Kommer du med 
dine opplevelser slik som Lajla Heyerdahl gjør i dette nummer? Velkommen 
med ditt bidrag.
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