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NYTT FRA LEDER
Vi tar nå fatt på en ny sesong. Det viktigste som har skjedd siden sist for Historielagets
del, er at vi har skrevet en avtale med Deichmanske bibliotek om å lage en database
over bilder fra den gamle Vinderen bydel. Dette vil omfatte både offentlige og private
bilder. Alle bilder vil bli gjengitt med navnet på rettighetshaveren, slik at personer
som vil bruke dem, vet hvor de kan henvende seg. Bymuseets bilder vil for eksempel
være gjengitt med en sladd over, som sier at bildet bare kan brukes med tillatelse av
Oslo Bymuseum. Historielaget er takknemlig for at Eckbos Legat har gitt oss 10.000
kroner til innkjøp av en bærbar PC til bruk under registreringen av bildene.
I første omgang vil vi legge inn bilder vi allerede har på CD, fordi de har vært
brukt i min egen bok ”Vinderen fra fangstboplass til moderne bydel”, i medlemsbladet eller i jubileumsskriftet til Ris Vel. Private bilder vil vi spørre om tillatelse til
å legge ut på nettet.
Hvis dere vil se hvordan dette virker i praksis, kan dere for eksempel gå inn på
www.deich.folkebibl.no, trykk på bildebaser til høyre.
Kulturminnedagen har i år som motto ”Fra slegge til mus”, om den teknologiske
utvikling fra hardt slit med slegge til mindre hardt arbeid med PC og mus. Vi har valgt
kommunikasjonssiden ut fra det faktum at en av de første telefonsentralene i landet
var Slemdal telefonsentral i Frognerseterveien 23. Foredragsholder Arve Nordsveen
var ansatt på den sentralen.
Finn Holden

REDAKTØRENS HJØRNE
Vi fortsetter i dette nummer med artikler om Vinderen
skole, og disse bør være av allmenn interesse, for de forteller en del om tiden og distriktet. Men vi vil, som i dette
nummeret, fortsette med artikler om andre deler av bydelen.
Jeg kom for et par måneder siden på at vi ikke har
skrevet ett ord om ett av de mest spennende byggene i den gamle Vinderen bydel.
Dette til tross for at medlemsbladet til Vinderen Historielag har kommet med nesten
14 årganger. Jeg håper å få tatt dette igjen i neste nummer av bladet. Hvilket bygg
dette er, får være en hemmelighet til det nummeret.
Finn Holden
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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.
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