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Redaktørens spalte

Nytt fra leder

Det er med stor optimisme vi nå sender dere blad nummer to for i år og samtidig 
ønsker dere en god sommer. Alt tyder på at den skal bli god, og at vi kan møtes 
til forsinket årsmøte i september uten munnbind og to meters avstand.Bladet 
åpner med en inspirerende og interessant artikkel av Carl Huitfeldt om dyre- og 
fuglelivet i bydelen, nærmere bestemt i områder tett på Marka.Festlig lesning! 
På vårparten fikk redaksjonen også en artikkel om resultatet av Frederik Zim-
mers jakt på Slemdalsbekkens, eller Slima som bekken opprinnelig het, utløp 
og vei gjennom bydelen, før den ble lagt i rør under bakken.Og sist, men ikke 
minst, er det på sin plass å igjen rette en takk til Finn Holden, som til tross for 
sine mer enn 90 år er en uvurderlig ressurs for Vestre Aker Historielag. Ikke bare 
skriver han artikler, som den om undergrunnsbanen i dette nummer, han skriver 
også bokomtaler, holder foredrag og er en kløpper på korrektur. Ingen kan kom-
mareglene bedre enn den tidligere lektoren. God sommer og god lesning til alle! 
Ingeborg Wiese

Vi som er opptatt av historie får jevnlig høre at det er bedre å ha fokus på 
framtiden. Gjort er gjort og spist er spist. Fortiden kan vi ikke få gjort noe 
med, blir det sagt. Det ligger meget i det, satse, se framover, finne muligheter 
for å realisere drømmer. Andre hevder at vi bør lære av historien, kjenne vår 
egen families bakgrunn og fortellinger. Jeg tenker at historie kan være som 
røttene til et stort tre. Steller man pent med treets røtter og gir dem plass og 
næring, vil treet har gode vekstmuligheter. I en kultur jeg kjenner, blir det 
sagt at et menneske dør to ganger, en gang når hjertet stopper og enda en gang 
når mennesker som har kjent en slutter å snakke om en, eller ingen lenger 
husker hvem man var. Som lærer brukte jeg å oppfordre mine elever til å ha 
samtaler med sine besteforeldre, ikke bare om da krigen kom til landet, men 
om hverdagslige ting, som det å vokse opp i en annen tid, en tid som ikke 
kommer tilbake. Jeg vet at de elever som gjorde som jeg sa, ikke angret på det. 
Den beste historien fortelles av dem som opplevde den på kroppen. Det blir 
min oppfordring til historielagets medlemmer. Din historie er verdt å fortelle. 
Start med din.   Clemens Saers
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