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Forsidebildet er Frognerseteren på postkort 1892, utlånt av Ivar Ulvestad.

NYTT FRA LEDER
Utstillingen i glassmonteren på Vinderentorvet har stått lenge nå. Styret har ikke hatt
nøkkelen til monteren, men vi har nylig fått den. Vi skifter nå utstilling, og vi tar sikte på
å skifte den 2-3 ganger i året og da følge årstidene. Har noen av leserne bilder som kan
egne seg til utstillingen, er det bare å ta kontakt med styret.

I år er lederen ikke på valg, og styret foreslår endring av Historielagets vedtekter,
både for vervene som leder, redaktør og kasserer.

Med dette bladet følger en giro for betaling av kontingent for 2007. På blanketten
vil det stå om du har betalt kontingent for 2006 eller 2007. Kontingenten innbetales for
ett år ad gangen. Det er anledning å betale mer, men da blir det regnskapsmessig
betraktet som gave og ikke fremoverbetaling av kontingent.

Finn Holden

REDAKTØR SØKES!
Redaktøren av medlemsbladet ønsker å gi seg etter 15 år
som redaktør for Vinderen Historielag. Det er en interessant
og takknemlig jobb med arbeid med forskjellig stoff, generelt
og knyttet til Bydel Vestre Aker. Redaktøren har hittil arbeidet

med stoffutvalg og journalistisk arbeid, mens layouten av bladet har vært satt bort.
Dette kan endres etter en ny redaktørs ønske.

Henvendelse til redaktøren, finnhold@online.no.
Finn Holden

Vi gratulerer Astrid Uhrenfeldt Jacobsen, Heming,
som verdensmester i sprint langrenn 2007.



STYRET I VINDEREN HISTORIELAG 2005-2006
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

“ Seyna Sønnichsen, Skogryggv 13, 0781 Oslo 22 14 57 83
“ Lars Thue, Skådalsveien 7d, 0781 Oslo 22 49 30 41
“ Frank Ødegaard, Prof. Dahlsgt. 31 g, 0353 Oslo 22 43 10 32

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 sekretæren. Register
over tidligere artikler finner du på vår hjemmeside http://www.vinderen.historielag.org.

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 Finn Holden, 22 69 91 45 eller finnhold@online.no.

HAUGE OM SKJØNSBERG
AV JENS CHR. HAUGE JR.

Selv om jeg kjente litt til Skjønsberg gjennom min far, var det mye nytt i Lajla Heyerdahls
artikkel. De gutta forsnakket seg ikke, - de hadde gjennomlevd et skjebnefellesskap
som ikke betinget så mange ord. Bedre fåmælt enn snakkesalig var visst omkvedet.

Min far satte Skjønsberg høyt, kanskje for høyt, mente noen. Mannen hadde alt;
kultur, mot og beskjedenhet, alt sammen riktig dosert, sa min far. Han var særlig svak
for at Skjønsberg nektet påskjønnelse i forbindelse med sitt arbeid under krigen. Det
ble også hans ledetråd, og det holdt han helt til Gro Harlem Brundtland kom med
medalje i 1995 (selv om det også gjaldt andre ting). Jeg tror jeg var mer stolt av hans
mange nei, enn hans ene ja.
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