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NYTT FRA LEDER
”Konten”, Conditoriegården, Jeppegården – kjært barn har mange navn. Det var for-
ferdelig trist at gården brant ned noen augustdager i år. Vi må bare håpe at noen av 
ytterveggene, som står igjen, kan bevares. Dette var det første store bygget i bydelen, 
fra 1901, og det mest sentrale bygget i den tidligere Bydel Vinderen. (Holmenkoll-
bakken ligger, som kjent, like utenfor bydelen.) Med Kontens sentrale beliggenhet 
og særpregede utseende var det kjent av de aller fleste i Oslo. Bygningens skjebne 
avgjøres etter at dette bladet går i trykken.

Vi har nok en gang julemøte i Holmenkollen kapell. Vi er klar over at det ligger 
langt fra Holmenkollbanen. Men vi håper at medlemmer som vil møte opp, kan ordne 
seg med venner eller naboer som biler. Hvis ikke, ring til Finn Holden 997 43 866 eller 
Harald Ulvestad 952 00 911, så kan vi ordne henting fra Holmenkollen stasjon.

       
Finn Holden   

REDAKTØRENS SPALTE
Vi har fått flere henvendelser angående artikkelen til Else 
Tønnes Nielsen om Slemdal skole under krigen. Jeg burde 
ha nevnt i en etterskrift at dette er et håndskrevet manus 
som jeg har fått av Jan Høeg og som nå ligger forvart i 
historielagets arkiv.

Dagboksnotatene til Bjørn Sundt fra Voksenlia vinteren 
1920 bekrefter bemerkningen til de de første utflytterne fra Kristiania til området 
langs Holmenkollbanen: ”Vi flytter ut på landet.” Vi tar gjerne imot slike beretninger, 
førstehånds eller annenhånds. 

Artikkelen om Villa Hjørungli på Heggeli begynner med en beretning om Norges 
jubilæumsutstilling 1914 i Frognerparken til minne om Grunnloven av 17. mai 1814. 
Det er skrevet lite om Jubilæumsutstillingen, så det var ren flaks at jeg kom over 
fotografiet av Villa Øgle i Vestre Aker i en bok om kunst og kultur 1814-1914 på 
Deichman. Norsk arkitektur var representert med fotografier på utstillingen, som er 
gjengitt i kapitlet Arkitekturavdelingen i denne boken. Her er bilder av kirker (bl a 
Prestenes kirke (= Majorstuen kirke), skoler, forretningsgårder, jernbanestasjoner, 
hallen på Kongsseteren og mange villaer landet over.

Artikkelen om Sporten på Frognerseteren forteller om en bygning, som ligger 
avsides, er mørk og lite brukt. I mellomkrigstiden var det annerledes. Akerne hadde 
fester her før de akte ned til byen. 

Styret (= redaksjonen) minus redaktøren vedtok å skrive en omtale av redaktøren 
i anledning av 80 årsdagen nettopp.       
         

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 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.

I 1240 sluttet borgerkrigene i Norge. Det ble fred i landet, og folketallet økte. Over 
hele Østlandet ble det ryddet mange gårder som ender på rud, for rydning. I bydelen 
har vi Gullerud og Steinerud. Den første har navnet etter den første bonden, Gulli, 
den andre fordi bonden måtte rydde en mark full av stein. 

Historielagets leder 
på trikketur med 
Anne Mellingsæter i 
Aften (foto).  
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