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NYTT FRA LEDER
I forrige nummer nevnte jeg at temaet for kulturminnedagen i år var ”Vann og daglig
livets kulturminner”. Vi kommer tilbake til dette temaet til våren.

Vi hadde håpet på et foredrag på julemøtet om bydelens maler Frits Thaulow, men 
dette må dessverre utstå til neste år. Erstatningen i år blir et foredrag med bilder i 
power point av meg om Antikkens, renessansens og dagens Roma. Jeg hadde gleden 
av å være fire uker i Roma i høst uten annet å gjøre enn å vandre rundt med åpne 
sanser og kamera.

Vi minner igjen om mulighetene til å se bildesamlingen til Vinderen Historielag.
Gå inn på www.vinderenhistorielag.no, klikk på Lenker i kolonnen til venstre, klikk så 
på Deichmanske nederst i kolonnen til venstre. Der finner du bildebasen til Vinderen 
Historielag og kan søke på stikkord, motiv, sted osv. Hvis du mener det er mangler i 
bildesamlingen og du har bilder som kan utfylle den, vær vennlig og ta kontakt slik 
at vi kan få kopiert bildet. Det samme gjelder hvis du har et maleri med lokalt motiv.

Historielaget arrangerte i oktober en svært vellykket tur med buss gjennom 
Krokskogen. Initiativtaker og reiseleder var vårt styremedlem, Henning Krohg Sta-
bell. Han forteller med tekst og bilder om skogsturen. Turen fortjener å bli gjentatt.

        Finn Holden

REDAKTØRENS SPALTE
Rundt år 1900 ble det bygd flere sanatorier i Holmenkollen-
området. Formålet var å skaffe tuberkulosepasientene frisk 
og ren høyfjellsluft som kunne kurere sykdommen. Men 
virket disse sanatoriene etter formålet? Ble mange av de 

syke helbredet? Bjørn Christophersen, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, 
reiser dette spørsmålet.

Finn Bendix Bendixen forteller om planene til vårt medlem Erik Sture Larre om 
et friluftsssenter på Frognerseteren. Det har budt på noen problemer å arbeide med 
artikkelen, fordi 95-åringen har så mange jern i ilden. Det er all grunn til å være 
imponert og takknemlig for innsatsen. Det ligger i Nordmarka en rekke klubbhyt-
ter. Styremedlem i Historielaget, Lajla Heyerdahl, har skrevet om Ull-hytta. Andre 
er velkomne til å skrive om andre hytter i Marka. To tidligere ledere av Vinderen 
Historielag har også bidratt til dette bladet.

Tidligere rektor i Osloskolen, Finn Egeland, anmelder boken om Persbråten vi-
deregående skole. Redaktøren har ikke lest anmeldelsen før den kommer i trykken.

Som medlemmene vil registrere, har fem medlemmer i styret bidratt til dette num-
meret. Det er en aktiv redaksjon, men vi slipper gjerne andre til.  

Finn Holden 



STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 2009-2010
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 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.

Holmenkollbanens første direktør,  
Halvor Emil Heyerdahl, evt H. E. 
Heyerdahl (18401917). Han brukte 
aldri bare fornavnet Halvor slik jeg 
skrev i forrige blad.
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