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NYTT FRA LEDER
Siden Vinderen Historielag ble stiftet i 1992, har trofaste medlemmer gått ut med bladet 
og lagt det i postkasser over hele distriktet. De siste årene har Gunnar Sandsbraaten 
bestyrt denne distribueringen av bladet til rundt 800 medlemmer. Medlemmer som bor 
utenfor Vinderen-området, har fått sitt medlemsblad med posten. Nå går historielaget 
over til å la trykkeriet pakke og adressere bladene mens Posten sender dem ut som 
massebrev B-post. Dette vil øke våre utgifter fra og med dette nummer. Derfor må vi 
øke kontingenten allerede fra og med 2008. Styret foreslår en kontingentøkning til 
200 kroner i året, noe vi håper at medlemmene har forståelse for. Da vil vi ligge på 
linje med de fleste historielagene i Oslo. 

Vinderen Historielag legger i disse dager ut på en bildedatabase over 400 bilder 
fra Bydel Vestre Aker, særlig fra området Vinderen-Ris-Slemdal-Holmenkollen- og 
Voksenkollen. Dette gjøres i samarbeid med Deichmanske bibliotek, som har gitt 
god hjelp. Hjemmeside www.deichmanske.no, klikk på Bildebaser og videre på 
Historielag. Dere vil også kunne gå inn på databasen gjennom vår egen hjemmeside 
www.vinderenhistorielag.no.

Historielaget vil sette opp premie til det medlem som har funnet, og gjort opp-
merksom på, flest feil i opplysningene i databasen. Premie deles ut på årsmøtet.

Som dere ser av regnskapet, var det mange som ikke betalte kontingent for 2007 
i løpet av året. Vi har varslet samtlige, og over 100 av dem har nå betalt. Vi takker 
disse for rask reaksjon. De resterende mottar ikke lenger bladet. 

         
Finn Holden

REDAKTØRENS SPALTE
I artikkelen om Ris kirke har forfatteren gjort arkitekt Greve 
urett. Det utkastet til Slemdal kapell som var avbildet på 
side 5, var nemlig Greves seirende utkast fra 1913. Emanuel 
Vigelands utkast fra 1908 kan sees på bildedatabasen på 

Deichman. I artikkelen om Faunveien 1 har det også sneket seg inn feil. Det eldre 
ekteparet er Halfdan og Olivia Bødtker-Næss, Jan Dietrichsons besteforeldre. Og 
huset vi ser nede fra Frognerseterveien, er Faunveien 1. 

Det heftet du holder i hånden, er et vinternummer. I forbindelse med planene om 
nytt hoppbakkeanlegg til VM på ski i Oslo i 2011, ser vi også litt Holmenkollbakken 
gjennom tidene. 

Historielaget tar med takk imot alt artikkelstoff og bilder til bladet. Som følge av 
ny leveringsavtale med Posten (se over) må vi ha stramme tidsfrister for levering av 
manus og levering til trykkeriet og Posten. Tidsfrister for manus til: nr. 2 – 18. april, 
nr. 3. - 6. juni (pga. sommerferien) – nr. 4 – 20. oktober. 

          
Finn Holden



STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 2007-2008
Leder/redaktør: Finn Holden, Apalvn. 4, 0371 Oslo, 22 69 91 45
Nestleder:  Finn B. Bendixen, Biskop Grimelunds v 13 0374 Oslo 22 14 51 63
Sekretær: Anita Kildal, Dr. Holmsvei 19 C, 0787 Oslo 22 14 70 17
Kasserer:  Harald Ulvestad, Frognerseterv. 40 B, 0776 Oslo 22 14 26 85
 “ Bjørn Christophersen, Gulleråsveien 15g, 0779 Oslo 22 14 23 50
Styremedlem:  Lajla Heyerdahl, Eddavn 18B, 0772 Oslo, 22 14 74 17
 “ Clemens Saers, Lillevannsveien 51 D, 0788 Oslo 22 14 67 97
 “ Seyna Sønnichsen, Skogryggv 13, 0781 Oslo 22 14 57 83
 “ Frank Ødegaard, Brekkevn. 3B, 1430 Ås 64 94 08 83

Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår bydels his-
torie. Det er viktig å ta vare på gamle minner i vårt nærmiljø som en kulturarv vi 
ønsker å gi videre.

Laget arrangerer medlemsmøter og gir ut et medlemsblad som kommer ut fire 
ganger i året. Laget ønsker å arbeide aktivt for å verne og merke fornminner og alle 
slags kulturminner i vår bydel.

Alle våre tidligere blad fra 1992 kan kjøpes ved henvendelse til kasserer Harald 
Ulvestad. Register over tidligere artikler finner du på vår hjemmeside www.vinder-
enhistorielag.no.

Bladene koster kr 25,- per stk unntatt for nr 2/98 til kr 50,- og  SKIBAKKE SPE-
CIAL til kr 40,- Vanlig porto kommer i tillegg.

Vi vil gjerne nå flest mulig av bydelens beboere og ønsker at de støtter laget med 
medlemskap eller deltar i vår virksomhet. Er du interessert i vårt arbeid, kan du ta 
kontakt med Harald Ulvestad, harald@ulvestad.no, eller Finn Holden, finnhold@
online.no.

KuLTuRmINNEDAGEN 14. SEPTEmbER 2008
På Kulturminnedagen 2008 settes søkelyset på fritid. Hvor og hvordan har vi brukt 
og bruker fritiden vår? Hvilke spor viser fritiden i landskapet?

Nasjonalkomiteen for Kulturminnedagen håper at årets arrangementer vil vise 
hvordan fritiden er blitt brukt opp gjennom tidene. Ordet fritid er et begrep som i første 
halvdel av 1900-tallet nærmest var ukjent for de fleste, og det var store forskjeller 
mellom ulike sosiale lag og mellom by og land. Kommunikasjon og økonomi satte 
klare grenser for hvor og hvordan fritiden ble brukt. Kulturminner som bygninger, 
byggverk, navn og andre spor i landskapet kan fortelle om fritidsaktiviteter som vi i 
dag kan identifisere oss med, men de kan også formidle og stå som dokumentasjon 
på en tid det ikke var klare skillelinjer mellom fritid og arbeid.

Har noen av leserne forslag til hvor og hvordan vi skal arrangere dagen?
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