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Forsiden: Holmendammen sett mot nord en sommerdag i 1902. Foto: Anders Beer Wilse og 
Oslo Bymuseum. Se ellers sidene 35 og 36 i dette blad.        Trykk: Polinor - Drammen

Redaktørens spalte

Nytt fra leder

Under pandemien, og før vi fikk våre vaksinedoser, var det ikke bare, bare å 
ringe og melde seg på døren til et intervjuobjekt. Nå er dette mulig igjen, og 
valget falt på sosialantropolog Unni Wikan. Hun tok godt imot i den gamle 
villaen i Rødkleivfaret, hvor hun og ektemannen Fredrik Barth hadde mange 
gode år sammen. Som enke har hun valgt å beholde huset, selv om hun bor i 
en leilighet i byen. Deler av det er utleid og resten benytter hun til rekreasjon 
og hyppige besøk. Det er fullt av minner fra alle reisene og feltarbeidene ekte-
paret gjorde under fjerne himmelstrøk. Unni Wikan er en opptatt 77-åring og 
noe pensjonisttilværelse har så langt ikke vært aktuelt og heller ikke ønsket. 
Møt henne på bladets første sider. Forslag til nye intervjuobjekter mottas med 
takk, kjente eller ukjente fjes i offentligheten, alle har en historie å fortelle. 
God lesning!

Vi nærmer oss slutten på covid-19  pandemien. Frivillighetsarbeidet har gått 
på sparebluss de siste 20 månedene. Til våren er VAH tilbake med flere ak-
tiviteter. Det blir fint å feire lagets 30 års jubileum med en bok med gode og 
varierte artikler fra medlemsbladet gjennom disse årene. Den er tenkt som en 
gave til alle medlemmer. I årenes løp har laget spart opp nok midler til både 
å gi ut denne boken og til å feire at vi har vært i gang i 30 år. Flere av oss har 
vært med helt fra starten. Vi nærmer oss slutten på rekken av falne slik de 
står nevnt på Ris bautaen. Et omfattende arbeid er gjort av flere bidragytere,  
særlig fra Hanne Groth. Et forslag er å samle alle artiklene om Ris bautaen 
i en egen bok. Barndom og oppvekst, livet på 1950- og 60 tallet i vår bydel 
må vi også få dokumentert bedre. De beste kildene til dette er våre medlem-
mer. Har du spesielle opplevelser og gode minner du gjerne vil dele med oss, 
ønsker vi deg velkommen med din historie. 

Ingeborg Wiese

Styret i Vestre Aker Historielag ønsker alle medlemmer en  
God Jul og et Godt Nytt År 2022.

Clemens Saers
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av vedtaket.
Nedtappingen av dammen startet 
opp i august i år, med ca. 15 cm per 
døgn for å skåne fiske og fuglelivet 
mest mulig slik at den nordlige del av 
bunnen av demmingen ble blottlagt. 
Deretter startet et omfattende arbeid 
med å legge til rette for at tunge 
maskiner kunne bevege seg over den 
løse, forurensede bunnen. Det viste 
seg raskt at massene var langt mere 
forurenset enn man trodde og måtte 
derfor kjøres vekk for bearbeiding 
og rensing. Slik forsvant de tre mil-
lioner som var avsatt til prosjektet 
som dugg for solen. Slik stoppet det 
hele opp lenge før man hadde kom-
met til bunns i all løs masse som 

hadde samlet seg over 120 år. 
I stedet for raskt å sikre seg en 
ekstra bevilgning, ble utstyr og 
tilkjørselsveier fjernet og vannet 
fylt opp igjen. Nå risikerer man 
at vannet tar med seg forurenset 
masse nedover hele veien mot 
Bestumkilen. Fortsatt vil vi ikke 
anbefale noen å bade i Holmen-
dammen. Forurenset masse som 
ligger igjen setter en stopper 
for det.

Register over tidligere artikler finner du på: 

www.v-aker-historielag.no
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