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NYTT FRA LEDER
Riksantikvaren har nå lagt ut landets kulturminner i en søkbar database, www.kul-
turminnesok.no. Gå inn på databasen, klikk på Oslo, og du vil kunne lese om 374 
arkeologiske kulturminner, 235 fredede bygninger, 68 kirkesteder, 43 kulturminner 
under vann og 10 tekniske kulturminner, i alt 729 i Oslo. Du kan bevege deg rundt på 
kartet over Oslo, klikke på markeringer på kartet og lese om stedet. Noen av kultur-
minnene er også avbildet, og du kan skrive kommentarer om stedene eller legge inn 
bilder. Snart vil også stedene på Byantikvarens Gule Liste bli lagt inn.

Som de fleste av historielagets medlemmer har sett, får den nye Holmenkollbakken 
en stor åpen utsiktsplattform, gjett om dette blir en turistmagnet!

Valgkomiteen har foreslått Per Undrum som setterevisor for regnskapsåret 2009 
ved siden av Tore Holst etter at Jon-Erik Naalsund trakk seg etter årsmøtet 2009.    

Ut fra historielagets omfattende virksomhet og regnskapsføring og erfaring med 
tidligere års regnskap, ønsker styret profesjonell regnskapsføring og revisjon av 
fremtidige regnskaper. Begge valgte revisorer som fratrer i år, anbefaler valg av en 
utdannet revisor. Styret foreslår at punkt 6 i nåværende vedtekter; «Årsmøtet velger 
2 revisorer for 2 år, idet en utgår hvert år», endres til: «Årsmøtet velger revisor med 
bevilling som statsautorisert eller registrert revisor.» 

Finn Holden 

REDAKTØRENS SPALTE
Vi har til hensikt å vie dette nummeret og nr. 1/2011 til 
Holmenkollanlegget og Holmenkollrennene. I dette bladet 
har vi en historisk vinkling, sett både innenfra, hoppere og 
funksjonærer, og utenfra, tilskuerne. Neste gang regner jeg 
med at det blir mer om selve anlegget og at endringene 
de siste årene skal vektlegges. Men det sier seg selv at 

innholdet i det nummeret er helt åpent for innspill og bilder fra leserne. Hvem skal 
og vil bidra, hvem skal vi intervjue, hvem har spennende bilder og interessante kom-
mentarer? Alle forslag og bidrag tas imot med takk.

Denne gang har vi med artikler fra tidligere årganger av Snø og Ski, som fortjener 
å bli trukket fram. Har dere forslag til andre artikler derfra, si fra til et av styremed-
lemmene.

Finn Holden

Omslagsbildet: Vinderenborgen. 
Illustrasjon: Meinich arkitekter.
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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.
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