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Leder:    Beate Krogh Løseth  (Fagforbundet)  
Nestleder:     Arild Eriksen   (MFO) (døde i september 2013) 
Medlemmer:    Arne Bernhardsen   (HK)      

  Ole Henry Bøe   (NTL)  (trakk seg august 2013)
  Kjersti Johansen   (Fagforbundet)        

Odd Mikkelborg  (Postkom)  
Marianne Næss   (Fagforbundet) 
Tom Willy Petterson  (SL)   
Trond Ydersbond  (NTL) 
Unni Øgård    (NTL) 
 

    Ingunn Gjerstad    (Sekretær fra LO i Oslo) 
    Lill Sæther   (Sekretærvikar fra LO i Oslo) 
 
Sammensetningen er endret fra sommeren 2013 da Bøe og Eriksen søkte permisjon. Bjørg 
Spillum og Idar Burheim ble invitert med som observatører fra november 2013. Disse ble 
valgt inn i januar 2014 sammen med Dag Andreas Vargset, NTL.  
 
Arbeidet i utvalget 
Utvalgets mandat er å være et rådgivende organ i kulturpolitiske saker overfor styret i LO i 
Oslo. Utvalget skal være handlingsrettet med hovedmål å sette kultur og kulturpolitiske saker 
på dagsorden innad i fagbevegelsen. Utvalget skal arbeide for kultur som et inkluderende 
begrep og en naturlig del av samfunnsutviklingen og arrangere medlemstilbud. Det er 
ønskelig at utvalget har medlemmer med kulturell erfaring eller bakgrunn. 
 
Utvalget har konstituert seg selv med leder og nestleder. Nestleder Arild Eriksen søkte fritak 
fra og med styremøtet 28.8.13 grunnet sykdom. Etter dette har Odd Mikkelborg møtt for 
utvalget i representantskapet og fungert som vara for Beate.  
I perioden har utvalget hatt 6 utvalgsmøter. Møtene var 16. januar, 12. mars, 14. mai, 28. 
august, 23. oktober og 26. november. 38 saker er behandlet og det blir fortløpende rapportert 
til styret gjennom protokoller og også muntlig.  
 
Arbeidsgrupper har fulgt opp tiltak mellom møtene, en av disse er sanggruppen. I Arild 
Eriksens sykefravær og etter hans bortgang har Bjørg Spillum kommet inn som en ressurs 
sammen med Trond Ydersbond og Knut Kjeldstadli.  
 
Sangkvelder 
I 2013 må vi konstatere at vi mistet en av utvalgets ressurser og drivkraft – både som 
utvalgsmedlem i en årrekke og som medansvarlig for at arbeiderbevegelsens rike sangarv blir 
kjent for nye generasjoner. Vår pensjonerte operasanger Arild Eriksen gikk bort i september 
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etter en tids sykdom.  I LO i Oslo savnes hans historiekunnskaper, fortellerevne og gode 
humør i tillegg til hans kvalifiserte sangerevner på våre kvelder. Trond Ydersbond gjør en stor 
innsats i planlegging og gjennomføring, gitarakkompagnement og vokal. Utvalget arrangerte 
18. november en godt besøkt sangkveld der stemmerettsjubileet og kvinnekampen ble markert 
med vekt på kampsanger fra ulike epoker. Bjørg Spillum assisterte Trond som forsanger samt 
litt på gitar. Historiene bak våre arbeidersanger ble fortalt av professor i historie ved 
Universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli. Som støtteforelesere inviterte vi historikerne Hilde 
Sandvik om stemmerett og Trine Rogg Korsvik for å foredra om den nye kvinnebevegelsen. 
Både sangutvalget og innledningene falt i smak hos de frammøtte. LO i Oslos revitalisering 
av allsangkvelder startet i 2011 og på den siste kvelden var det om lag 38 sangglade. Det er 
gledelig at også yngre krefter oppdager og støtter opp om tilbudet. Utvalget har kjøpt inn et 
antall av sangboken ”Gå inn i din tid”, utgitt av Fagforbundet og AOF. Boken er utstyrt med 
Knut Kjeldstadlis kommentarer til sangene etter inspirasjon fra LO i Oslos sangkvelder. 

Ta sangen tilbake 

For andre år på rad arrangerte LO i Oslo også en større allsangkveld 30.april sammen med 
Sosialistisk Kor. Oslo arbeidersangerforbund (OAS) var invitert, som året før, men kunne 
ikke komme grunnet andre forpliktelser. I år fant kulturarrangementet kvelden før 1.mai sted i 
Litteraturhuset. Arrangementet var åpent for alle, med kr 100,- i entré. 147 løste billett og 
nesten 200 til sammen fylte Wergelandsalen. Eivind Reiersen spilte gitar sammen med Trond 
Ydersbond. Knut Kjeldstadli gav oss som vanlig bakgrunnen for en del av sangene. Vår 
internasjonale palestinske 1.mai appellant Salma Abudahi fra Union of Agricultural Work 
Committees, Gaza var til stede og det var et sterkt øyeblikk da forsamlingen sang «Fadayine».  
LO ga oss underskuddsgaranti som vi slapp å benytte da arrangementet gikk akkurat i balanse. 
Odd Mikkelborg deltok på vegne av utvalget i forberedelser til samt holdt appell om parolene 
for dagen i Oslo Domkirkes 1. mai arrangement. 
  

Arbeidermuseumsarbeid 

Under den rødgrønne regjeringen ble det over kulturbudsjettet bevilget 2,5 millioner kroner til 
å etablere en form for arbeidermuseum. Museetholder til i Sagveien 28 og er i tillegg 8 km 
langt langs Akerselva der arbeiderleiligheten i Sagveien 8 er et element. Museets høytidelige 
offisielle åpning var 17. juni i år med LO i Oslos kulturutvalg og leder på gjestelisten. Gro 
Røde, er ansatt prosjektmedarbeider for arbeiderkultur i Oslo Museum. Andre drivkrefter er 
Frank Meyer som leder Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Arne Bernhardsen som 
holder tak i arbeidet i referansegruppen for oss.  
I 2013 har partnerne sammen søkt LO om støtte til en utstilling som heter ”Svenskene 
kommer”: Vi fikk innvilget kr 200 000 til dette i 2014.  
Etter oppstart i desember 2012 har utvalget i 2013 arrangert to seminarer der ulike lokale 
historielag samt lag med yrkestilknytning til Oslos arbeider- og byhistorie som for eksempel 
lokaltrafikkhistorisk forening har vært invitert. Møtene var 12. mars og 26. november. I 
møtene har en drøftet muligheter for å få fram lokal håndverks- og arbeiderhistorie i ulike 
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deler av byen, samt hvordan en bygget byens store infrastrukturanlegg. Ansvarlig for 
seminarene var Arne Bernhardsen.  
 
I perioden har utva

Kulturstund 14. mai med foredrag ved Arbeiderbevegelsens arkiv (Arbark) 

lget gjennomført følgende arrangementer: 

Samarbeidet, som startet i 2006 med omvisning og foredrag i Arbeiderbevegelsens arkiv og 
bibliotek (Arbark), videreføres. 12 interesserte fremmøtte fikk glede av å høre historikerne 
Solveig Halvorsen og Vivi Aaslund fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek forteller om 
arbeiderkvinnene under tittelen. ”Vaagn op, kvinder”, arbeiderkvinner for 100 år siden  

Teaterkveld 10.september om Vålerenga på Oslo Nye 

Teaterstykket var denne gangen Vålerengas jubileumsforestilling, «Neste kamp, en 
hundreårskrønike om Vålerenga» på Oslo Nye Teater. Det var felles middag på Oriental 
restaurant (over Bohemen Sportspub) før forestillingen for de som ønsket det. Stykket handlet 
om Vålerenga bydel og fotballklubben, men også om forholdene og levekårene for folk på 
Oslo øst. Teaterforestillingen og middagen kostet kr. 150,- for deltagerne.  

Omvisning i det nye arbeidermuseet onsdag 23. oktober 
Arbeidermuseet, som åpnet våren 2013, formidler industri- og arbeiderkultur. Virksomheten 
langs Akerselva var en del av grunnlaget for det moderne Oslo og elvas historiske miljø og 
bygninger står sentralt i formidlingen. 18 personer deltok på omvisning i Arbeidermuseet 
onsdag 23. oktober.   

Allsangkveld 18. november i LO i Oslos lokaler.  

Trond Ydersbond var ansvarlig i samarbeid med Bjørg Spillum NTL og Knut Kjelstadli. 
Historikerne Hilde Landvik og Trine Rogg Korsvik snakket om stemmerettsjubileet, 
fyrstikkarbeiderne og den politiske bevegelsen på 70-tallet. Det møtte ca. 40 personer.  
 

Framtidig bibliotekstruktur og nye Deichman. 

Til utvalgsmøtet 26. november var Astrid Werner og Åshild Svartis fra Deichmanske 
bibliotek invitert og snakket om situasjonen for bibliotekene, deres tjenester og fremtid i Oslo. 
 
I tillegg har utvalget forsøkt å arrangere kurs om kvinners økonomi 12. og 29. oktober. Dette 
ble utsatt til 2014 grunnet få påmeldte.  
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