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NYTT FRA LEDER
Da jeg gikk av som redaktør av medlemsbladet, var jeg så ubetenksom at jeg 
nevnte at jeg kunne ha lyst til å skrive en serie om oppdagelser som har hatt 
betydning i vår hverdag. En årsak til påfunnet var at som alle andre registrerer 
jeg hvor fort «alt» går i vår tid. Som en gammel mann har jeg, som mange av 
leserne, opplevd at masser av dagligdagse ting i dag ikke eksisterte da vi vokste 
opp. Ingen annen generasjon før oss har opplevd så mange epokegjørende en-
dringer i dagliglivet på så kort tid. Dette hadde jeg lyst til å skrive om. Og ennå 
har jeg ikke skrevet om de aller viktigste oppfinnelsene!
Vi har ikke hatt mange bokanmeldelser i bladet, men dette nummeret inneholder 
to anmeldelser av nye bøker om Oslo. Det er to svært gode bøker, gode julegaver 
til interesserte venner og familiemedlemmer.

Finn Holden 
    
 
Riktig adresse
I høst fikk vi 13 eksemplarer av blad nummer 3 i retur. Årsaken til det var 
feil adresse. Derfor ber vi dere vennligst om å melde fra til oss ved flytting el-
ler dødsfall. Noen få av dere har ikke betalt medlemskontingent for 2013. Vi 
oppfatter det som utmelding, og disse vil derfor ikke få bladet tilsendt i 2014. 

Redaktørens spalte
Vi nærmer oss jubileumsåret 2014, og vi tjuvstarter litt med temaet for vårt julemøte 
i Menighetshuset den 5. desember i år. Vi håper så mange som mulig finner tid 
til å komme, selv om jula er like rundt hjørnet. Ellers kan dere lese om russiske 
krigsfanger i vår bydel under Den andre verdenskrig. Ennå lever mange som husker 
leirene ved Gulleråsen. I september feiret vi 100-årsjubileet for Holmenkollen kapell. 
Øyvind Gaukstad har skrevet en meget interessant artikkel om 100-åringen, som 
vi gir et gjentrykk av i dette nummeret.

Til slutt gjenstår det bare å ønske alle medlemmer og lesere en riktig god jul!

Trykk: Uniquetrykk, Larvik  
Sats: SaerS Rådgivning

Forsiden: Holmenkollen kapel en dag i juni 2000. 
Foto Clemens Saers

Knapt noen forfatter har opplevd en feilfri bok. Butenschøn nevner (s.130) at bare 
to torg i byen skrives med v, nemlig Stortorvet og Vestkanttorvet, men på siden 
foran har han skrevet om Christiania Torv. Formuleringen på s. 7 gir inntrykk av 
at forfatteren mener at det i dag bor 850 000 mennesker i byen. Det er heldigvis en 
stund til! Boken anbefales varmt.
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