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Trykk: Polinor - DrammenForsiden: Kong Haakon 7. ankommer Oslo 7.juni 
1945. Hele kongefamilien er samlet igjen. Foto: 
Oslo museum.

Redaktørens spalte

Nytt fra leder

Dette nummeret av bladet er i sin helhet viet 75-årsjubileet for 
frigjøringen i 1945. De aller, aller fleste som kjempet mot tysk ok-
kupasjon av Norge, er døde. Men svært mange av dem som opp–
levde krigen som barn, lever fortsatt. Derfor har vi dette bladet 
først og fremst artikler fra noen som husker maidagene 1945, 
sett med barnets øyne. De har alle noen felles og noen ulike min-
ner om maidagene 1945 i Vestre Aker og på Karl Johan i sentrum. 
 
I tillegg har Jan Høeg skrevet om da freden kom til Tennisveien. 
Bak den tittelen avdekkes en spennende historie som aldri har 
blitt gjengitt i noen historiebøker. Som kjent ble jo flere vil-
laer i vårt distrikt rekvirert av tyskerne under annen verdenskrig, 
blant dem Tennisveien 1. Les hele historien på de neste sidene. 
Med dette ønsker vi alle våre lesere en god sommer i Norge!  
Ingeborg Wiese

Vi lever i koronaens tid og passer på slik at vi ikke blir smittet. Pandemier har 
vært en del av vår historie. I snitt regner vi med fire større pandemier hvert 100 
år. På 1800-tallet var ved siden av tuberkulosen, kolerautbruddene folk flest 
fryktet. De største kolerautbruddene kom i 1833 og i 1853 med hen–holdsvis 
800 og 1400 døde i hovedstaden. Også lepraen eller spedalskhet var en fryktet 
sykdom som deformerte mennesker. I 1856 var 2858 nordmenn av en befolk–
ning på ca. 1,5 millioner smittet. For hundre år siden ebbet spanskesyken ut et-
ter at 15 000 nordmenn, mange av dem unge menn var døde. Pandemiene lærer 
oss å stå bedre rustet neste gang. Koleraen lærte oss hvor viktig kroppshygiene 
var. Lepraen gav oss en viktig vaksine. Mange moderne sykdommer har sitt 
opphav i at mennesker har for nær kontakt med ville dyr. Koronaen førte til at 
vi måtte utsette vårt årsmøte og avlyse vårens utflukt. Men vi kommer tilbake 
med nytt program i en virusfri framtid. Se nærmere informasjon i blad 3 og 4. 
Clemens Saers
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Mange av oss har hatt ekstra mye tid hjemme etter koronautbruddet i 
mars i år. Mye er ryddet, mye er kastet. Men kommer du over gamle 
bilder og dokumenter som kan interessere andre borgere i bydelen, 
del dem gjerne med noen i styret slik at vi får satt dem i en større 
sammenheng. Bilder er ofte vanskelige å oppdrive til tekstene vi får 
inn til bladet.

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.

Adresseforandringer, spørsmål om medlemskap og din e-post adresse 
meldes til Hanne Groth på e-post:    grotium@msn.com 
eller mobil tlf: 454 29 130

Har du husket å sende din e-post adresse til Hanne? Takk!
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