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Nytt fra leder 
Å være kasserer i en stor forening krever mye tid og arbeid. Vi gikk for 
noen år siden over til å dele tillitsvervet i to, en kasserer for utgiftene, 
en for inntektene. Det gikk godt i noen år, men spesielt inntektssiden 
tar mye arbeid fordi inntektene kobles sammen med medlemsføring. 
Betalingen av kontingenten skal føres inn i medlemsregisteret; med rundt 
ett tusen medlemmer tar det tid, selv om dette skjer via nærmest daglige 
overføringer og månedlige datalister fra banken. Som mange andre store 
foreninger kommer vi nå til å ta i bruk et mer omfattende dataprogram for 
denne tjenesten.  
 
Finn Holden  

Redaktørens spalte 
I bydelen vår bor det mange kunnskapsrike og interessante mennesker. 
Mange av dem har hatt synlige og profilerte jobber, men når de blir pensjon-
ister kan det fort bli stille rundt dem. Sosialantropologen Fredrik Barth er et 
godt eksempel, og det er derfor med glede at vi i dette nummeret har med 
første del av et stort intervju med ham. Vi slår også et slag for Ris Vel, og 
oppfordrer alle som trives og bryr seg om nærmiljøet om å melde seg inn i 
Ris Vel. I skrivende stund er det fortsatt bare tidlig november, men som seg 
hør og bør i siste nummer i 2014 ønsker vi alle våre medlemmer og lesere 
en god jul og alt godt i det nye året. Men før jul håper vi å se mange av dere 
på vårt tradisjonsrike julemøte i desember.
Ingeborg Wiese

Trykk: Uniquetrykk, Larvik  
Sats: SaerS Rådgivning

Forsiden: 
Nordmenn i bob-konkuranse for første gang og 
Fredrik Barth i Ny-Guinea 1968. Les mere her!

Se nøye på din adresselapp. Står det Bet 2013 må du raskt betale inn 200.- for 
ikke å bli strøket som medlem. Står det Bet 2014 får du ny giro i nr. 1, 2015, 

fortsatt 200.-.for blad og medlemskap i Vinderen Historielag 2015.
Nytt er at du har fått et medlemsnummer. Ved all innbetaling er det viktig at du 

oppgir hvem medlemskapet skal stå på, adresse og medlemsnummer. For mere 
informasjon se foreningens hjemmeside: www.vinderenhistorielag.no

Julegavetips. Gi en venn et gaveabonnement. 
Slik gleder du ham/henne fire ganger i året!
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Noen ganger gir bøkene forskjel-
lige opplysninger. Vinderenbok-
en har et bilde av Voksenkollen 
Hospits, hentet fra katalogen til 
Strømmen Trævarefabrik uten 
oppgitt arkitekt så vidt jeg husker. 
Jubileumsboken nevner at det var 
tegnet av arkitekt Halfdan Berle, 
uten å nevne ferdighusfabrikken.

Det forundrer meg at det i jubi-
leumsheftet for Holmenkollen 
Vel ikke er stilt dette spørsmålet: 
Hvorfor ble velforeningen stiftet 
i 1914? Hva var vellets oppgaver 
den første tiden? I alle Aker kom-
munes «nybyggerstrøk» ble det 
fra 1878 (Ladegaardsøens Vel) og 
senere stiftet velforeninger for å ta 
seg av de problemer alle nybyg-

gerne erfarte. Arbeidsoppgavene 
var de samme. Se Oslo byleksikon 
og Vinderenboken side 110-112.
Når dette er sagt, dette er en 
opplagt julegave for alle som har 
tilknytning til Holmenkollen-
området. Uansett kunnskaper man 
har om området, her er det mye 
nytt å lære. 

Kilder:
Finn Holden: Vinderen fra fangst-
boplass til moderne bydel, Oslo 
2000.
Oslo byleksikon, Oslo 2010.
Anmeldelsen er gjort på basis av 
et korrekturtrykk.
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