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NYTT FRA LEDER
I 1814 var Norge først i union med Danmark, så en selvstendig stat i noen måneder 
før vi ble tvunget inn en union med Sverige til 1905. De siste tiårene av denne unio-
nen ble i Norge preget av en veldig vekst i norsk nasjonalfølelse og selvbevissthet. 
Holmenkollen var et ledd i denne nasjonsbyggingen.

Fra 1830-årene utløste jakten på en nasjonal identitet stor aktivitet. Hva var det 
norske? Det gjaldt både interessen for gammel norsk historie, for norsk natur og for 
norsk språk. På slutten av århundret samlet to ildsjeler, Anders Sandvig på Lilleham-
mer og Hans Aall i Christiania, gamle hus og stuer til det som ble til, Maihaugen, på 
Lillehammer og Norsk Folkemuseum på Bygdøy. 

Spesielt for Norge var hvor sterkt nasjonalfølelsen var knyttet til naturen. Verdens 
eldste fotturistforening, Den norske Turistforening, ble stiftet i 1868. I 1870-årene 
ble Jotunheimen og Rondane oppdaget og toppene besteget. 

Nordmenn har gått på ski i århundrer, mellom gårder og husmannsplasser og til 
kirken. Men det var først fra midten av 1800-tallet at det ble vanlig med skikonkur-
ranser i hopp og langrenn. Skikonkurransene vakte interessen for skigåing, og Chris-
tiania Skiklub ble stiftet i 1877 for å fremme skiløping i hovedstadsområdet. Fridtjof 
Nansens tur på ski over Grønland i 1888 vakte en enorm begeistring og stolthet over 
hele landet og styrket nasjonalbevisstheten før 1905. 

Det er i denne sammenheng vi må se oppslutningen om Holmenkollrennene helt 
fra de første år. Institusjonene som ble bygd på Holmenkollen og Voksenkollen i denne 
tiden, var jo også bygd i den norskeste stilart – dragestilen, inspirert av stavkirkene. 

Finn Holden

REDAKTØRENS SPALTE
Vinteren 2008 har vi ikke noen Holmenkollbakke og ikke 
noe Holmenkollrenn. Helt siden hoppbakken ble anlagt på 
Holmenkollen i 1892, har vanskene vært store. De første 
årene var avstanden enorm til byen og til offentlig transport. 

Det har dessuten vært vanskelig å utvide bakken i tråd med utviklingen i skisporten. I 
den korte artikkelen har jeg lagt vekt på to forhold: de stadige endringene av bakken 
og problemene med tjernet.  

Året 2008 er utpekt som kulturminneår i Norge. Vinderen Historielag vil naturlig 
nok være preget av dette. Hva har vi av kulturminner i vår bydel? Selv om Hol-
menkollbakken formelt sett ligger i Marka og ”bare” er omringet av bydelsgrensen 
på tre kanter, har den likevel hatt så stor betydning for bydelen at den fortjener en 
omtale i bladet, særlig det året hvor området gjennomgår en så stor forvandling. Dette 
vil også avspeiles i utstillingen i glassmontrene på Vinderentorvet.

Neste nummer vil dreie seg om Frognerseteren og institusjonene på Holmenkol-
len og Voksenåsen. Planene for høstnumrene er ennå ikke ferdig utformet. Ideer fra 
leserne mottas med takk.

Finn Holden
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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 Clemens Saers, 
clemens@saers.com. Hver årgang selges samlet for 50 kr. Register over tidligere 
artikler finner du på vår hjemmeside www.vinderenhistorielag.no.

Bladene koster kr 25,- per stk unntatt for nr 2/98 til kr 50,- og  SKIBAKKE  
SPECIAL 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.
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