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NYTT FRA LEDER
Persbråten videregående skole fyller 50 år i år. I løpet av disse årene har rundt 7000
ungdommer gått på skolen, de aller fleste fra vår bydel. Selv om jeg og ett av styremedlemmene i historielaget er ansvarlige for en bok om jubileet, fortjener likevel
både skolen og boken en nøktern omtale. I et senere nummer av bladet vil vi ha en
anmeldelse av boken.
Styremedlem Henning Krogh Stabell har foreslått en busstur til høsten gjennom
Krokskogen. Vi ser veldig fram til denne turen.
Temaet for Kulturminnedagen er i år ”Vann og dagliglivets kulturminner”. Vi planla
å legge møtet i år til Nye Oset vannrenseanlegg ved Maridalsvannet for orientering om
drikkevannsproduksjonen og vannforsyningen til bydelen. Men Vann og avløpsetaten
er ikke ferdig med ombyggingen av renseanlegget og dermed ikke klar til å ta imot
grupper til omvisning. Vi skal imidlertid komme tilbake til dette senere på høsten.
De som ikke har betalt sin kontingent siden 2007 (angitt som tallet 07 sammen
med adressen), vil bli strøket fra medlemslisten om kontingent for 2009 ikke betales
snarest. Vi ser gjerne at også de som er oppført med 08, betaler sin kontingent for
2009. Vi ber om at alle medlemmer som skifter adresse, også melder fra til Vinderen Historielag, postboks 187 Vinderen, 0319 Oslo, eller til anita@kildal.no eller
harald@ulvestad.no.
Finn Holden

REDAKTØRENS SPALTE
Den store artikkelen om Thaulows tårn samler opp stoff fra
to gamle artikler i bladet. Bakgrunnen for artikkelen er at
ved gjennomgang i gamle årganger av Akersposten kom jeg
over naboen Hans Mehlums artikkel fra 1928. Her har vi
en ny førstehånds kilde om tårnet, som var en kuriositet i byen som alle skulle se og
bestige. Eieren, apoteker Harald Thaulow, var en generøs mann, som ga allmennheten
adgang til sin eiendom. På sett og vis var dette en parallell til en annen av datidens
store menn i byen, konsul Thomas Heftye, som kjøpte først Sarabråten i Østmarka
og så Frognerseterskogen i Nordmarka og åpnet begge stedene for byens innbyggere.
Frognerseteren er et av de viktigste kulturminnene i vårt område. Selv om det ikke
ligger i bydelen, ligger det i den del av Marka som administreres fra Bydel Vestre
Aker. Frognerseteren og Frognerseteren har i over hundre år betydd mye for byens,
særlig for bydelens, befolkning. Terje Bergersens beretning forteller om hva som
kunne ha skjedd med Frognerseteren.
Notisen om Gressbanen som landskamparena kommer som følge av et innspill
fra et medlem av historielaget. Vi tar gjerne imot flere innspill!
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
“
Henning Krohg Stabell, Jegerv. 8, 0777 Oslo
22 14 46 47
Historielaget har til formål å vekke interesse og skape forståelse for vår bydels historie. 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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