Arbeidernes Historielag i Rogaland – medlemsbrev mai 2017

Til historielagets medlemmer
LOs kulturpris for 2015 – 2016 ble på LO-kongressen 12. mai tildelt Arbeidernes Historielag i
Rogaland.

LO-sekretær Renee Rasmussen begrunnet tildelingen bl.a. som følger:
-Arbeidernes historielag i Rogaland ble stiftet i februar 1984. Ved siden av å utgi årbøker og andre
bøker, 25 i alt, så har de samlet inn og tatt vare på faner og dokumenter fra fagforeninger og
arbeiderlag. De driver også med formidling i form av studieturer og seminarer, og har tatt initiativ til
og fått reist en skulptur av hermetikkarbeiderkvinnen.
- Industriens historie i Norge er en viktig historie, sa Rasmussen. -En del av den er oljens påvirkning
på det norske samfunnet, på vår organisasjon og lokalsamfunnet. Årets prisvinner har produsert er en
nyttig bok om Den norske oljemodellen. Hvem andre enn de som levde midt oppe i den store
oljeboomen kan fortelle historien bedre?
- Uten slike lokale entusiaster hadde vår historie vært fattigere, og mange gode fortellinger og
engasjement hadde gått tapt, sa Rasmussen og oppfordret kongressen til å la seg inspirere av
Arbeidernes Historielag i Rogaland.
Vedlagt følger lenk til LO-presentasjonen av tildelingen:
http://www.lo.no/kongressen-2017/Highlights/LOs-kulturpris/
Forslagsstiller var LO i Stavanger og omegn.

Vi takket som følger:
En stor ære for oss å motta denne prisen fra LO Norge
Å få denne prisen fra norsk fagbevegelse nasjonalt oppleves spesielt og sterkt. Dokumentasjon og
formidling knyttet til arbeiderbevegelsen i Rogaland er formålet vårt. Dette er et sterkt uttrykk for at vi
er på riktig vei.
Så er det også viktig å understreke at dette arbeidet er gjort mulig ved den generøse støtten vi har fått
fra arbeiderbevegelsen i Rogaland gjennom mer enn 30 år. Uten den hadde dette arbeidet ikke vært
mulig. Vi vil gjerne nytte også denne anledningen til å takke for den.
Prisen forplikter til videre arbeid. Vi tror at vi har et aktuelt formål som vil være i prisens ånd, et
forslag om å skrive en arbeiderbevegelsens kulturhistorie for Rogaland, og som nå i vår presenteres
som forslag overfor arbeiderbevegelsen i hjemfylket vårt. Prispengene kan bli en veldig god start på
et slikt prosjekt.

Arbeiderbevegelsens kulturhistorie for Rogaland:
I takketalen for prisen viser vi til et notat som i brev fra LO-sekretær Øystein Hansen ble sendt LOavdelingene i fylket med forslag om utarbeidelse av en arbeiderbevegelsens kulturhistorie for
Rogaland med Gunnar Roalkvam som forfatter og med invitasjon til drøftingsmøte om saken 7. juni.
Vi viser til vedlegg m/notat utarbeidet av Gunnar Roalkvam, og vedlagt styrets vedtak i saken.

Som vedlegg følger også LO-Aktuelts reportasje fra pristildelingen og med presentasjon av
foreningens arbeid.

Historielagets styre nytter også denne anledningen til å opplyse medlemmene om at styret har vedtatt
å ta opp igjen arbeidet med årlige tildelinger av arbeiderbevegelsens kulturpris i fylket. Dette
gjøres med støtte fra LO sentralt og lokalt og fra Fagforbundet Rogaland. Flere tilslutninger i saken er
ventet. Hugo Frank Wathnes skulptur «10 øre timen» - hermetikkarbeiderkvinnen som står på
Lervigtunet i Storhaug bydel – er utgangspunktet for statuetten som kunstneren har i arbeid for oss.

Årets bok 2017 er i arbeid og presenteres i nytt medlemsbrev i juni. Utgivelsen er berammet til
23. august.

