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NYTT FRA LEDER
Historie handler om de lange linjer gjennom generasjonene og århundrene og om 
menneskenes liv i tiden. Jeg tenkte på dette da jeg i sommer var til stede i bryllupet 
til foreldrene til mitt hittil eneste oldebarn. Lille Even kom til vielsen sammen med 
sin mor og morfar, begge mennene i kjole og hvitt. Men det ble varmt i hagen, og 
mens alle fire besteforeldre og oldefar sa noen ord etter hverandre, løp den lille gutten 
naken rundt på plenen. Hva sier man og hva tenker man på ved en slik anledning? 
Mye om varme og kjærlighet, mye om takknemlighet for hva livet har gitt, og mye 
om tilhørighet.
Historielagenes oppgave er nettopp å bidra til opplevelsen av tilhørighet. Hver som-
mer tilbringer jeg to-tre uker i Lofoten der min kone har vokst opp. Vi bor 50 meter 
fra barndomshjemmet, og jeg opplever hvordan hun puster inn barndommens luft og 
tilhørigheten til stedet og slekten.
Mange av medlemmene kjenner den samme tilhørighet til dette strøket, til banestrøket 
langs Holmenkollbanen. Et av de menneskene som sterkest ga uttrykk for denne 
tilhørigheten, manges gode venn Else Madsen, døde i sommer. Hun sa ofte at hun 
var født med Heming-genseren på!  Vi minnes henne med glede og takknemlighet. 
Vinderen Historielag forsøker å arbeide for å forsterke denne tilhørigheten til ett av 
de mange fine strøk i Oslo og landet vårt.
Finn Holden    
 
E-postadresser
Det hender at vi i Historielaget har behov for å komme raskt i kontakt 
med medlemmene, for eksempel hvis bladet er forsinket før et medlems-
møte. Vi vil derfor gjerne samle inn e-postadressene til medlemmene 
våre, for både raskt og billig å kunne sende informasjon til dere.  
Send den til:    harald@ulvestad.no

Redaktørens spalte
I skrivende stund er det fortsatt varm og flott sommer i hovedstaden, men når dette 
bladet havner i postkassene deres er det så vidt høst, og vi inviterer til høsttur til Bogstad 
gård. En liten oppladning før det braker løs med 200 års-jubileet i 2014. Også til dette 
nummeret har vi fått interessante bidrag fra lesere og medlemmer. Vi bringer blant an-
net en artikkel om Hoffselven, som vi syntes hørte hjemme i vårt blad, fordi nesten alle 
tilførselsbekkene går gjennom bydelen. Dessuten tror vi at dere vil ha glede av å lese 
om vannets mangslungne veier mot fjorden. Nok en gang vil jeg takke for alle innsendte 
bidrag, og oppfordre dere alle til å ta pennen fatt. God lesning og gode høstdager!  Prospektkort fra Besserudtjernet for 109 år siden - vannet som ble 

borte med den siste utbyggingen av Holmenkollanlegget.

Trykk: Uniquetrykk, Larvik  
Sats: SaerS Rådgivning

Forsiden: Fra Hoffselven ved Hoff gård. 
Foto: Ingeborg Wiese
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