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Forord
Arbeidet med å skrive denne jubileumsberetningen har vært utfordrende, spennende og
ikke minst lærerikt. Å sitte på lesesalen på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og bla i
de gulnede papirene i de originale beretningene fra korets 25 første år, var som en reise
tilbake i tiden. Etter hvert som jeg leste, ble jeg fylt av en respekt for alle de som har vært
en del av korets 100-årige historie. Gjennom de personlige betraktningene i
medlemsavisen Tempo, ble våre formødre i koret levende.
Alle jeg har henvendt meg til for å få informasjon og historisk materiale, har vært
usedvanlig hyggelige og hjelpsomme. En helt spesiell opplevelse var det da Haakon Lie i
en alder av 103 år besvarte vår henvendelse allerede dagen etter at brevet til han var
postlagt. Selv om han ikke kunne hjelpe oss med noen konkrete opplysninger om koret,
syntes han det var stor stas å bli kontaktet og ønsket oss lykke til med jubileet.
Imponerende!
Jeg har forsøkt å sette noe av korets historie inn i et sosialt og til tider politisk perspektiv.
Det var disse faktorene som var bakgrunnen for at Arbeiderpartiets Kvinnesangforening
ble stiftet i 1910. Denne jubileumsberetningen gir ikke det fulle og hele historiske bilde,
men forhåpentligvis har jeg klart å formidle noen bruddstykker.
Lite ante jeg den januarkvelden i 2004 da jeg for første gang møtte opp på øvelse i
Damekoret Tonetreff om hva fremtiden ville bringe. Et år senere var jeg valgt til leder. Jeg
har blitt kjent med mange mennesker jeg aldri hadde blitt kjent med om det ikke var for
koret. Nye og nære vennskap har oppstått gjennom felles sang- og musikkglede.
Damekoret Tonetreff gir seg ikke ut for å være noe annet enn et amatørkor som liker å
synge og har det hyggelig sammen. Det er kanskje det som er grunnen til at koret har
overlevd i 100 år.
Takk til alle de flotte damene som hver onsdag kommer på øvelser og bidrar til at
Damekoret Tonetreff er unikt. Takk til Tage, du er en fantastisk musikalsk inspirator, og
den beste arrangøren og dirigenten noe kor kan ønske seg.
Jeg er stolt og glad for å være korets leder i jubileumsåret.

Oslo, januar 2010.

Inger Sveen Skaug
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Begynnelsen

Arbeiderpartiets Kvinnesangforening 1910
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Arbeidersangen og arbeidersangerkorene har en lang historie i Norge. Det fortelles at det
første arbeiderkoret ble dannet i Kristiania rundt 1850 under Tranitterbevegelsen. Tidlig
på 1860-tallet oppstod tanken om å danne sangforeninger innen de forskjellige
arbeiderforeningene. Ikke før var de første fagforeninger dannet, så ble spørsmålet om
egne arbeidersangforeninger reist. Frem til begynnelsen av 1900-tallet var det flere
mannskor innen arbeiderbevegelsen, men ingen kvinnekor.
I oktober 1909 fremmet Sigrid Thomassen, medlem av Grünerløkkens politiske
kvinneforening, forslag om å danne et sangkor for medlemmer av Arbeiderpartiets
kvinneforeninger. Forslaget ble senere vedtatt på et fellesmøte for Kristianias
kvinneforeninger, og dermed var landets første arbeiderkvinnesangkor en realitet.
Korets formål var å vekke kvinnenes interesse og forståelse av sangens betydning for
arbeiderklassens frigjørelse. Koret skulle opptre på fester, agitasjonsmøter og lignende.
10. desember ble det avholdt konstituerende møte i Kristiania Arbeidersamfund hvor 17
kvinner deltok. Etter diskusjon ble navnet Arbeiderpartiets Kvinnesangforening vedtatt, og
koret ble konstituert med Sigrid Thomassen som formann og Helga Karlsen som kasserer.
Begge var politisk aktive for Arbeiderpartiet, Sigrid Thomassen som medlem av Kristiania
Arbeiderpartis styre og Helga Karlsen i Arbeiderpartiets kvinnebevegelse. Hun ble senere
den første kvinne som representerte partiet på Stortinget.
13. januar 1910 hadde det nystartede koret sin første øvelse hvor 24 kvinner deltok.
Allerede 27. januar var antallet sangere steget til 37.
Lærer Johan Hansen påtok seg oppgaven med å være korets første instruktør/dirigent, en
oppgave han gjorde uten å ta betalt det første året.
Korets øvelser ble holdt i Torggata 14, hvor Kristiania Arbeidersamfund hadde sitt eget
forsamlingshus. Leien var 2 kr pr. kveld inkl. piano.
Ettersom koret hadde som formål å synge på agitasjonsmøter og arrangement i regi av og
for Arbeiderpartiet, var titler som ” Vår fane vi døper”, ”Arbeiderskarer fremad i dag”, ”Gryr
i Norden” og ”1. mai” å finne på korets første repertoar.
Sangforeningen hentet sitt motto fra et av Bjørnstjerne Bjørnsons dikt:

Syng naar du alene gaar,
syng naar flere skal sammen bindes,
uten sang er ingen vaar
og i sang den siden mindes.
I tillegg til eget motto, var det viktig at sangforeningen hadde sine egne lover. Sigrid
Thomassen og Helga Karlsen utarbeidet lovforslaget.
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Sangforeningens lover fra 1911

§1.
Foreningens formaal er, at søke vække arbeiderkvindernes interesse for og forstaaelse av sangens
store betydning for arbeiderklassens frigjørelse, samt
at assistere ved agitasjonsmøter, fester og lignende.
§2.
Som medlem kan optages enhver kvinde, der
medlem av foreninger, tilsluttet ”Det Norske arbeiderparti”
§3.
Kontingenten er 30 øre pr. maaned og 10 øre
i indskrivningspenger. Hvis et medlem resterer
kontingent for mer end 2 maaneder, ansees hun
som uttraadt av foreningen; dog kan et medlem
fritages for kontingent naar vedkommende sender
skriftlig begjæring derom til bestyrelsen.
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§4.
Foreningen ledes av et styre paa 5 medlemmer,
Formand, Viceformand, kasserer, samt 2 styremedlemmer, der vælges paa generalforsamling i januar.
a. Forslag, der ønskes behandlet paa generalforsamlingen maa være styret ihænde mindst 14
dage i forveien.
b. Styret har for øvrig at ta stilling til ethvert forslag før det behandles paa generalforsamling.
c. Alle forslag avgjøres med almindelig stemmeflertal, i tilfælde stemmelikhet avgjør formandens
stemme utslaget.
§5.
Kassereren har at føre nøiagtig regnskap over
foreningens midler, utstede medlemstegn, motta kontingent samt utmeldelser. Hos kassereren kan bero
et beløp indtil 20 kroner, det overstigende skal indsættes i en bank.
§6.
Motarbeider eller skader et medlem foreningen
sin vandel o.l, kan vedkommende efter forutgaaende advarsel utvoteres med 2/3 majoritet.
§7.
Hvis denne forening opløses, skal midlene
overlates kvindeforbundet til opbevaring, saa foreningen senere kan optages.

1911 - 1920
Etter 1½ år som dirigent måtte Johan Hansen trekke seg på grunn av sykdom. Ny dirigent
ble lærer Hulaas fra Tøyen skole. Også han måtte slutte etter kort tid på grunn av sykdom.
Kvinnesangforeningen bestemte seg da for å spørre Gustav Kongslie om å bli
sangforeningens nye dirigent. Kongslie hadde allerede i 1884 dannet en sangforening
innenfor Sagene Arbeidersamfund. Han var selvlært og hadde ingen formell sanger- eller
dirigentutdannelse, likevel ble han regnet som en pioner innen norsk arbeidersang. Han
var positiv til arbeiderbevegelsen og tok lave honorar. Gleden var stor i
kvinnesangforeningen da han ble korets dirigent fra høsten 1913.
Kvinnesangforeningen slet med økonomien, og i 1913 søkte de byens kvinneforeninger
om støtte. De fikk inn totalt 35 kr. I tillegg arrangerte koret en utlodning som gav hele 111
kr i overskudd, en relativt stor sum etter datidens forhold.
Året etter søkte sangforeningen Kristiania Arbeiderparti om økonomisk støtte, og i en 5års periode fikk koret 100 kr pr. år fra partiet.
I januar 1915 ble øvingslokalet flyttet fra Kristiania Arbeidersamfund til Folkets Hus, hvor
sangforeningen feiret sitt 5-års jubileum. På tross av dystre spådommer i 1910 om at en
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sangforening av og for arbeiderkvinnene var dødsdømt, hadde kvinnesangforeningen
overlevd de 5 første årene. De hadde bevist sin rett til eksistens og var blitt etterspurt på
årsfester og agitasjonsmøter innen Arbeiderpartiet. Sangforeningen kunne ha opptil 4
oppdrag på en kveld.
27. november 1915 avholdt kvinnesangforeningen sin første offentlige konsert sammen
med Sangforeningen Arbeidsmand. Kvinnene opptrådte for første gang i sangerdrakter,
hvite bluser og sorte skjørt. På brystet hadde de sitt nye sangermerke i sølv på en rød
silkerosett. Sangermerket var laget av billedskjærer Thomassen og forestilte en kvinne
som spiller harpe.

Koret måtte innstille øvelsene noen måneder vinteren 1917 på grunn av mangel på brensel
til oppvarming av øvingslokalet. Øvelsene startet opp igjen etter sommerferien. Dette var
det eneste avbruddet koret hadde i sine øvelser i perioden rundt første verdenskrig.
Norsk Sangerforbund ble stiftet 1. mai 1908. Selv om arbeidersangerne hadde valgt et
nøytralt navn på sitt nye forbund, var det organisatorisk tilknyttet arbeiderbevegelsen.
Sangerne måtte være politisk eller faglig organiserte. Frem til 1918 var det kun mannskor
som kunne være medlemmer i forbundet, men på landsmøtet i jubileumsåret kom det
forslag om å ta inn damekor. Forslaget ble vedtatt under forutsetning av at de var
tilknyttet arbeiderbevegelsen eller at ektemennene deres var det. Arbeiderpartiets
Kvinnesangforening ble det første kvinnekoret som meldte seg inn i Norsk Sangerforbund i
april 1919. Året etter var sangforeningen med på å stifte lokallaget i Kristiania, Oslo
Arbeidersangerforbund.
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Arbeiderpartiets Kvinnesangforening 1920

29. februar 1920 feiret sangforeningen sitt 10-års jubileum med konsert i Folkets Hus,
store sal. Konsertlokalet var overfylt og konserten ble svært vellykket. Etter konserten var
det jubileumsfest. På festen ble 7 kvinner hedret for sitt medlemskap i koret fra starten av.
Dirigent Kongslie fikk overrakt 100 kr i gull for sin innsats for koret. Jubileumsfesten ble
beskrevet som stilig og hyggelig, med taler, underholdning og sang. En sang, forfattet til
jubileet, ga et tidsbilde og beskrev korets betydning for medlemmene:

I 10 år vi sammen har sunget,
Og hygget oss mangen en kveld
Den skatt vi i sangen har funnet
må kjennes fra dal og til fjell,
i hytte som i borg,
i glede som i sorg,
er sangen benyttet og alltid med hell,
vi synge vill oss fri
fra alt tyrani
fra sorger og skatter, basiller og gjeld.

1921 - 1930
På grunn av interne stridigheter i Arbeiderpartiet på 1920-tallet om partiets ideologiske
retning, besluttet sangforeningen 24. januar 1921 å melde seg ut av partiet. På
generalforsamlingen
samme
år
ble
navneendringen
fra
Arbeiderpartiet
til
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Arbeiderpartienes Kvinnesangforening vedtatt. Sangforeningen ønsket ikke å blande
politikk og splittelse av partiet inn i sin virksomhet.
Arbeiderpartiets Kvinneforeningers Feriehjem på Svestad, Nesodden ble åpnet i 1920. Det
var Carl Jeppesen, en av Arbeiderpartiets grunnleggere, som først kom på tanken om et
feriehjem for husmødre. Arbeiderkvinnene samlet inn betydelige beløp til driften av
feriehjemmet. Kvinnesangforeningen viste sin solidaritet ved å holde en konsert i Folkets
Hus til inntekt for ”Feriehjemmet for slitne husmødre”. Koret fikk inn 300 kr på denne
konserten, en gave som var et kjærkomment bidrag til feriehjemmet.
Frem til 1922 hadde koret deltatt på mange arrangement og konserter, men alltid sammen
med andre kor. Først 19. mars 1922 holdt sangforeningen sin første selvstendige konsert i
Calmeyergatens Misjonshus.

Social-Demokraten (senere Arbeiderbladet og Dagsavisen) skrev blant annet etter
konserten:
”Arbeiderpartiets kvinnesangforening under G. Kongslie er vel kjent fra tidligere
opptreden. Søndag la den i Calmeyergatens Misjonshus nye fortjenester til sitt før så
anerkjennelsesverdige virke. Det er forbausende hvor rent og vakkert dette damekor
synger. Det kunde tjene som mønster for mange mannskor. …. ”
Koret reiste på sin første tur i pinsen 1918. Turen gikk til Fredrikshald (Halden). Dette var
starten på mange korturer i årene fremover. I juni 1920 reiste damene på tur til Kapp og
derfra videre til Gjøvik. Kvinnene brukte sangerluer for første gang ved konsertene på
denne turen. I 1922 satte de kursen mot Notodden og Rjukan hvor koret i tillegg til å
holde konserter, besøkte Hydros fabrikker. Ved utendørskonserten i Rjukan var det over
1000 fremmøtte. Korturene ble ofte lagt til pinsen, og målet var som regel steder hvor
arbeiderbevegelsen var aktiv og sto sterkt.
I forbindelse med turene kom behovet for et sangerbanner. Fanen hadde stor symbolverdi
som samlingsmerke innen arbeiderbevegelsen, og sangforeningen ønsket et banner til
bruk ved konserter, opptog og lignende. Sangforeningens fane ble første gang vist frem
29. mars 1923. Banneret var et rødt silkeflagg med lyre.
Etter å ha vært dirigent siden 1913, ga Gustav Kongslie høsten 1922 beskjed om at han
ikke lenger kunne dirigere koret. Det ble holdt en avskjedsfest for korets dirigent gjennom
9 år, hvor også den nye dirigenten, Ole Ekhaugen deltok.
Fra starten i 1910 og frem til 1925 hadde kontingenten økt fra 30 øre til 2 kr pr. mnd.
Basarer og utlodninger var en viktig inntektskilde for sangforeningen. Pengene ble brukt til
å betale medlemsavgift til Norsk Sangerforbund, finansiere sangerturer/stevner og betale
dirigentens lønn. Fra å ha hatt gratis dirigent det første året var dirigentens lønn kommet
opp i 75 kr. I tillegg ga koret blant annet bidrag til Østkantens Folkets Hus og streikende
jernarbeidere.
24. november 1925 holdt koret 15-års jubileumskonsert i Aulaen. Koret hadde 55
medlemmer, flere hadde vært med fra starten av.
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”Fra å være en liten beskjeden flokk som ikke stillet høiere mål enn å underholde ved
fester og agitasjonsmøter, var vi nu nådd så høit at vi med glans feiret vårt jubileum i
byens fremste konsertlokale” (fra Beretning om foreningens virksomhet 1910 -1935).
Konserten fikk meget gode kritikker i byens aviser. Få dager senere var sangerne samlet til
fest på Parkkafeen.

Arbeiderpartienes Kvinnesangforening 1925

Siste halvdel av 1920-tallet fortsatte kvinnesangforeningen å delta på sangerstevner og
konserter, samt reiste på turer i Østlandsområdet.
I tillegg til å dirigere koret begynte Ole Ekhaugen i november 1926 å holde foredrag over
de forskjellige komponisters arbeider, noe sangerne satte stor pris på.
På generalforsamlingen i november 1927 ble det vedtatt ny navneendring
Arbeiderpartiets kvinnekor og koret meldte seg inn i Det Norske Arbeiderpartiet igjen.

til

Korets 20-års jubileum ble feiret 23. februar 1930 med konsert i Margarethakyrkan med
påfølgende fest i Turnhallen. I tillegg til taler og sang, ble medlemmer med 15 og 20-års
medlemskap hedret med gaver. Dirigent Ekhaugen fikk overrakt en blomstervase i sølv
med korets merke for sitt arbeide med koret. Inger Kristiansen ble hedret for sitt arbeid
som korets formann i 10 år. Inger Kristiansen var en energisk og initiativrik formann som
ledet koret frem til sin død i 1943.
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1931 - 1940
Utover 1930-tallet fortsatte koret sitt virke. De deltok på 1. mai feiringer, valg- og
partimøter, Oslo Arbeidersangerforbunds årlige konserter, landsangerstevner i regi av
Norsk Sangerforbund og jubileumsfeiringer for andre arbeidersangerkor. Hvert år holdt
koret sin tradisjonelle julekonsert på Ullevål sykehus.
14. april 1932 sang koret for første gang i Kringkastningen.
I beretningen i forbindelse med 25-års jubileet, ble samholdet i koret beskrevet som svært
godt. Det ble bemerket at de fleste var husmødre og var opptatt med det daglige strev. De
fikk ros for å ofre tid og penger på sangens alter. Beretningen viser også at kvinnenes
ektemenn tok aktivt del i korets virksomhet i form av dikting av sanger til ulike
arrangement og som talere ved jubileumsfeiringer.
Litt forsinket holdt koret sin 25-år jubileumskonsert 28. januar 1936, og som ved 15-års
jubileet foregikk konserten i Aulaen.

Arbeiderpartiets Kvinnekor 1935

I juni 1937 etablerte kvinnekoret sin egen interne avis som fikk navnet Tempo. I en sirlig,
håndskrevet protokoll beskrev medlemmene øvelser, aktiviteter og arrangement, samtidig
med humoristiske dikt og fremtidsvisjoner for koret. Tempo var et supplement til korets
offisielle årsberetninger/protokoller og gir for ettertiden et tidsbilde både av kvinnenes
dagligliv og interne forhold i sangkoret. Fester og turer ble beskrevet, og det kommer
tydelig frem hvor viktig det var for kvinnene å ha et sosialt fellesskap i koret. Tempo nr 1
tar for seg perioden juni 1937 til april 1949, nr 2 perioden 1950 – 71, og nr 3 perioden
1972 – 91. Tempo nr 2 er dessverre sporløst forsvunnet, mens nr 1 og 3 fortsatt er
tilgjengelige og har vært nyttige kilder under skrivingen av denne jubileumsberetningen.
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Hjørdis Blegstad var redaktør for avisen, en oppgave hun hadde frem til 1972. Også etter
den tid skrev hun sine humoristiske og levende skildringer om stort og smått i damekoret.
I tillegg til redaktøroppgaven var hun korets formann i perioden 1951 – 58. Hun steppet
inn som visedirigent ved behov og hadde diverse tillitsverv i Norsk Sangerforbund. Med
sine 58 år i koret, var Hjørdis Blegstad en av mange viktige kvinner i korets historie.

Tempo nr 1, 15. juni 1937 starter med et dikt av redaktøren:
Ja, så fik vi den endelig,
jeg mener avisen.
Den kommer litt sent,
men forhåpentlig godt.
Ja, her skal vel skrives
om alt som oss tynger,
om sorger og gleder.
om stort og om smått.
Sommeren 1938 ble håndverks- og industriutstillingen ”Vi kan” arrangert i Oslo. Navnet
”Vi kan” var ikke tilfeldig valgt, ”Vi” var symbolet på fellesskapet og ”kan” den moderne
tids prestasjonsnivå i håndverk, industri og sosialpolitikk. Utstillingen var trolig det største
offentlige arrangement i Oslo i mellomkrigstiden. Utstillingen presenterte nye
forbruksvarer i tillegg til planer og arbeid med nye velferdstiltak lansert av Arbeiderpartiet.
Utstillingen hadde også et stort fornøyelsesområde. Notater i 24. november viser at koret
deltok sammen med Oslo Arbeidersangerforbund på en konsert på utstillingen 22. mai, og
kvinnene var svært stolte av å ha sunget på denne utstillingen.
Koret rakk å feire sitt 30-års jubileum med konsert i Aulaen og fest i Turnhallen 16. mars
1940 før krigen brøt ut.

1940 - 1945
Av naturlige årsaker hadde koret et opphold i øvelsene fra 9. april, men damene bestemte
seg for å begynne å synge igjen i september.
25. september 1940 ble alle politiske partier unntatt NS forbudt. Det fikk umiddelbare
konsekvenser for de arbeiderkor som hadde partibetegnelsen i navnet. Ledelsen for koret
ble innkalt til politiet og fikk beskjed om å innstille sin virksomhet. Korets midler og
protokoller ble beslaglagt. På grunn av sin tilknytning til Arbeiderpartiet ble koret formelt
oppløst. Koret sto da uten penger og navn, men sangerne forsatte sin virksomhet under
navnet ”Kvinnekoret Samhold”. Koret skaffet seg erklæringer fra Viggo Hansteen i LO og
fra Arbeidersangerforbundets forretningsutvalg om at koret ikke befattet seg med politikk.
Ettersom korets økonomiske midler var beslaglagt, måtte de samle inn penger for å
opprettholde korets aktiviteter. En løsning som til tider ble brukt, var å sende en hatt
rundt blant sangerne på øvelsene for å få inn penger til å betale for kveldens husleie.
I juni 1941 var politiet igjen ute etter koret. Dets eiendeler, fortegnelse over medlemmene
og deres sivilstand ble kontrollert. Koret fikk etter dette lov til å holde på ”inntil videre”, og
dette holdt gjennom resten av krigsårene.
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Det ble arrangert kurs i notelære, og kvinnene hadde sosiale arrangement i form av små
utflukter innenfor Oslos grenser. Arbeidersangkorene sluttet med offentlige konserter i
løpet av 1942.
I 1943 opprettet koret sin egen teatergruppe. Denne gruppa ble populær både i og utenfor
koret. Teatergruppa var aktiv utover 40- og 50-tallet.
Gjennom krigsårene hadde koret en aktiv medlemsmasse på opptil 90 sangere.
Aktivitetene innad i koret var mange, selv om reisevirksomheten av praktiske grunner var
liten. Krigen bidro til at samholdet i koret var ekstra sterkt og godt. Likevel pågikk det en
diskusjon internt. Det aktuelle spørsmålet var om sangerne skulle være dis eller dus. Som
vanlig var på den tiden, omtalte man hverandre ofte med etternavn og sivilstatus, i form av
fru/frøken Andersen. I Tempo oppsummerte Hjørdis Blegstad diskusjonen og konkluderte:
”… Det er en uskreven regel at alle sangerne i Norsk Sangerforbund landet rundt er dus
uansett hvor og når ….”

1945 - 1949
Etter krigens slutt tok koret tilbake navnet Arbeiderpartiets Kvinnekor, og feiret sitt 35-års
jubileum med kirkekonsert høsten 1945. Etter 23 år som dirigent sluttet Ole Ekhaugen
etter jubileet.
Året etter gjenopptok koret sin reisevirksomhet. Damene var med på den første Nordiske
Arbeidersangerfest i København. Damekoret Lyria var vertskap for arbeidersangerkvinnene
fra Oslo, og de danske sangersøstrene kom på gjenvisitt i 1947.

Minne fra sangerstevnet i København 1946

Edgar Lorang Kristoffersen overtok som dirigent i januar 1946. Nok en gang var koret
heldig og fikk en trofast dirigent. Kristoffersen dirigerte koret i 27 år, frem til 1973.
Etterkrigstidens bolignød rammet også koret, og damene hadde i en periode en
omflakkende tilværelse i diverse øvingslokaler, før de i 1947 fikk lokaler i ”Gamle
samfunnet”
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Som tidligere nevnt, gir innleggene i medlemsavisen Tempo innblikk i korøvelser og
reisevirksomhet, men gir også en beskrivelse av det sosiale fellesskapet. Flere av
innleggene beskriver hvordan praten av og til tok overhånd på øvelsene. I en blanding av
alvor og humor hadde ”Fru X” følgende innlegg i 1947:
”En øvelse i Arbeiderpartiets Kvinnekor 1947”

En øvelse i vårt kor sett fra dirigentens synspunkt, må være veldig interessant.
Den begynner med at noen kommer presis, ja det er riktig mange, også fortsetter det å
komme sangere helt til vi slutter.
Noen begynner å gå før vi har begynt, mens noen venter litt lenger, men de fleste holder
nok ut til slutt.
Når dirigenten lar sitt rungende ”Ops” lyde over salen, så skulle vi sprette opp fra plassene
våre og løpe over gulvet, men hva gjør vi?
Først tenker vi en lang stund på hva i all verden den mannen står der og maser efter, så
reiser vi oss langsomt fra plassene våre, det gjeller ikke å forhaste seg, går sagte over
gulvet og finner tilslutt en plass der hvor de raskeste er oppstilt.
Men så var det noter. Vi må tilbake til plassen vår for å hente dem, og det tar jo også litt
tid.
Så stiller vi oss der hvor det passer best, og aldri på den samme plassen to ganger efter
hverandre for det er jo kjedelig.
Heller ikke må vi stille oss i ordentlige rekker, side om side, nei litt foran hverandre og litt
bak hverandre så det blir variasjon.
Hvilken sang vi skal synge må koret avgjøre, og det krever jo sin tid å bli enige om det,
men endelig ser det ut som alt er i orden, og dirigenten mønstrer sine stormtropper.
Han har jo hele denne tiden stått og ventet på at vi skulle bli ferdige, men det er jo hans
skyld, for han kan jo ta sig en stol å sitte ned.
På hver øvelseskvell har vi for det meste et større eller mindre medlemsmøte og de foregår
omtrent slik:
Formannen dunker i bordet med klubben,(nå har hun forresten gått over til å bruke en
hammer uten at vi sporer noen fremskritt av den grunn), og så begynner det.
Straks formann begynner å snakke så er minst en fire fem medlemsmøter i gang rundt om
i salen, for det er for langtekkelig med bare et. Når så formann er ferdig med det hun har å
si, forlanger ti stykker ordet og snakker på en gang, det gjelder å bli først ferdig.
Efterpå må formann si alt sammen en gang til, og siden må vi forklare dem alt sammen
som ingenting har hørt.
Ja, det er mye vi har usnakket, for det er jo en hel uke siden vi så hverandre sist.
Men på en eller annen merkelig måte får vi det hele til å henge sammen, og koret vokser.
Det er ikke sa verst vi synger heller, hvis vi skal tro dirigenten. Ja dirigenter er noe for seg
selv. Vi sa i alle år at Ekhaugen var født tålmodig, men det merkelige er at det er
Kristoffersen også. Han skulle vel ikke ha gått et lynkursus i tålmodighet hos Ekhaugen før
han kom til oss? Det kan tyde på litt av hvert når to dirigenter har denne egenskapen. Men
vi har fått en dirigent som både kan og vil noe, men det han ikke vil det er å kaste bort
tiden og stå og stampe på samme flekken bestandig. Vi bør tenke oss litt om nå. Bør vi
ikke forandre kursen i god tid før både dirigent og styre går trett og slapper av?
Ja, jeg bare spør. ”
***
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Fra 1947 ble det fast regel at arbeiderkor fra hele landet sang i Kringkastningen 1. mai.
Arbeiderpartiets Kvinnekor deltok på flere av disse konsertene opp gjennom årene.
1948 var et aktivt år for koret. En spesielt hektisk uke hadde koret i begynnelsen av mars:
Mandag: Besøk av Strømmens Damekor
Tirsdag: Sang for sjømennene i Statens Velferdsforening
Onsdag: Øvelse
Fredag: Ekstra møte
Lørdag: Sang i forbindelse med et av medlemmenes 60-års dag
Flere av kvinnene mente dette tette programmet kunne bli skilsmissegrunn, men
programmet ble likevel gjennomført. Mange av ektemennene møtte opp som publikum på
konserten i velferdsforeningen, for å få et glimt av sine opptatte korsangerhustruer.
I april hadde koret sammen med Sangforeningen Arbeidsmann kirkekonsert i Paulus kirke
hvor både Beethovens ”Lovsang” og Mozarts ”Ave Verum” sto på programmet. Korene
hadde som tidligere nevnt, allerede i 1915 hatt sin første offentlige konsert sammen, og
ettersom korene fra 1946 hadde Edgar Kristoffersen som felles dirigent, var det naturlig at
korene samarbeidet om kirkekonserten.
I juli reiste 50 sangere fra koret til Norsk Sangerforbunds 10. landssangerstevne i
Trondheim.
En invitasjon fra Moss Damekor på høsten resulterte i nok en utflukt, og selvfølgelig kom
damene fra Moss på gjenvisitt til Oslo. Dessuten sang koret på sykehus, pleiehjem og
politiske møter.
Som om ikke dette var nok, var sangerne samlet til festlig lag 1. januar 1949.
Ja, det var ingen tvil om at kvinnene i Arbeiderpartiets Kvinnekor hadde nok å fylle fritiden
med.

1950 - 1959
I jubileumsåret 1950 startet Arbeiderpartiets Kvinnekor sin 40-års feiring ved å innvie sin
nye fane med et arrangement i Bygningsarbeidernes Hus 22. april.
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Ved 40 års jubileet i 1950 skrev Tonens Makt at koret var et av de største og beste
kvinnekorene innenfor organisasjonen.
Jubileumskonserten ble avholdt i Samfunnsalen fredag 17. november.
Aftenpostens medarbeider Leif Halvorsen skrev:
”Koret som teller ca 50 medlemmer viste i til dels meget krevende numre at det hadde
vært arbeidet med energi og god vilje – og så vel de syngende som dirigenten kan være
fornøyd med resultatet”
VG fulgte opp i sin anmeldelse av konserten:
”…Og konserten vitnet da også om alvorlig arbeid og intens interesse. Faner og flagg
kranset tribunen, et stort og feststemt publikum var møtt fram, og det ble
blomsteroverrekkelse i lange baner og mange vakre ord med takk og atter takk. Kort sagt:
vellykket….”
Dagen etter, lørdag 18. november 1950, ble jubileet feiret med fest i K.N.A. Blant de
mange innbudte var sekretær i Oslo Arbeiderparti, Hans Sundrønning, som hilste fra
partiet og takket koret for den støtte de alltid hadde gitt ved møter m.m.

Gave fra sangernes ektemenn til koret i forbindelse med 40 års jubileet.
Fra sangernes ektefeller ble formannen, Ester Andresen, overrakt et ”monument” i nysølv
med korets emblem. Ektemennene holdt tale til sine syngende koner og ønsket koret hell
og lykke i fremtiden. De gav også en pengegave som skulle være starten på reisekassen til
korets store drømmereise til Amerika.
Drømmen om Amerikareisen var ekstra stor etter at koret tidligere på året hadde vært
vertskap for norsk-amerikanske damekor som var på besøk i hjemlandet. Det har ikke
vært mulig å finne noe dokumentasjon på at koret fikk gjennomført drømmereisen, så det
kan antas at det ble med drømmen.
I dette tiåret fortsatte koret med mange opptredener, konserter og turer. Damene var
deltakere på Norsk Arbeidersangerforbunds Lands- Østlands- og distriktsstevner, og
nordiske arbeidersangerfester. Medlemstallet stabiliserte seg på 40 – 50 sangere.
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Mange av damene var svært trofaste mot koret. Ved alle årsfester og jubileer ble
medlemmene hedret for sin lange innsats i koret.

10-års medalje
1923 – 1933

25-års medalje
1923 – 1948

10-års medalje
1947 – 1957

1960 - 1969
I en artikkel i Tonens Makt i forbindelse med 50-års i jubileet i 1960 skrev Hjørdis
Blegstad:
”Samarbeidet med andre kor og med forbundene har alltid vært godt og vi nevner særlig
Fagforeningenes Sangforening, Oslo, og Sangforeningen Arbeidsmand som vi har holdt
konserter sammen med både i Oslo og utenbys.
I årenes løp har vi hatt meget samarbeid med kor utenfor Oslo og har gjestet flere av dem.
Vi er alltid blitt møtt med velvilje og stor gjestfrihet.”
22. november 1960 holdt Arbeiderpartiets Kvinnekor sin 50-års jubileumskonsert i
Universitetets Aula. Ved flygelet satt Johan Øian og Alf Andersen spilte fløyte.
Klaus Egge anmeldte konserten for Arbeiderbladet og skrev:
”Både dirigenten og koret sørget for at 50-årsjubilanten forsvarte sin opparbeidede
posisjon.
Så kom begeistrede hylest-hilsner, med taler og blomster, først fra koret til dirigenten,
dernest fra Norsk Arbeidersangerforbund, Oslo Arbeidersangerforbund og fra en lang
rekke andre kor. Alle uttrykte sin glede og tilfredshet med korets innsats.”
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Jubileumsfesten ble arrangert få dager senere på Hotell Helsfyr. Som vanlig ved jubileer var
det festprolog og taler, blomster- og gaveoverrekkelser, utdeling av utmerkelser for alt fra
5- til 40-års medlemskap og utnevnelse av æresmedlem.

Arbeiderpartiets Kvinnekor 1960

Dirigent Kristoffersen sammen med formann Ester Andersen (t.v.)

Utover 60-tallet fortsatte koret sine aktiviteter med konserter 1. mai, deltakelse på
Sangens- og musikkens uke, ulike stevner og den tradisjonelle julemønstringen ved
Ullevål sykehus. Koret fikk også æren av å synge ved feiringen av Arbeiderpartiets 75-års
jubileum i 1962.
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Med unntak av krigsårene hadde koret hatt navnet Arbeiderpartiets Kvinnekor siden
november 1927. På et ekstraordinært møte i februar ble det bestemt at koret fra 5. mars
1966 skulle forandre navn til Arbeidernes Damekor.
På slutten av tiåret ble alle Norsk Arbeidersangerforbunds kor oppfordret til å delta i
innsamlingen til Toneheim Musikkfolkehøgskole. Folkehøgskolen ble stiftet i 1946 av
ildsjeler fra Det Frivillige Musikkliv. Den gang ble skolen drevet som selvstendig
folkehøgskole, deretter lå skolen nede i noen år, før den ble drevet som en linje ved
Romerike folkehøgskole. Også Arbeidernes Damekor ga sitt økonomiske bidrag til
innsamlingen for at skolen skulle gjenoppstå og få egne lokaler.
Det 12. landssangerstevnet ble arrangert i Bergen i 1968. Over 2000 sangere deltok, men
til manges skuffelse var pressedekningen av stevnet liten. I Tonens Makt nr 5-6 1968
beklaget Aksel Zachariassen at landssangerstevnet ikke hadde fått dekning verken i presse
eller kringkastning og begrunnet det med at ”…korsang ikke lenger er pop.”
Nettopp dette med ”pop” gjenspeilte seg også i et innlegg fra en kvinnelig sanger i Tonens
Makt i 1969. Hun skrev at de fleste kvinnekor sang sanger deres bestemødre hadde
sunget. Hun etterlyste nyere materiell for damekorene og mente at korsangen hadde liten
fremtid dersom utvalget av sanger ikke ble utvidet til et mer moderne repertoar. Hun
advarte mot at korene ble nødt til å synge på engelsk slik som de fleste norske
popartistene gjorde på den tiden. Diskusjonen angående tilgjengelige nyere
korarrangement pågikk over mange år i Tonens Makt. Fra å synge arbeidersanger,
nasjonalromantiske sanger og folkeviser, var ønsket stort om et mer moderne repertoar,
ikke minst for å få yngre sangere med i arbeidersangerkorene.

1970 - 1979
I tillegg til korets egne medaljer, hadde også forbundet utmerkelser til medlemmene. Ved
korets 60-års jubileum i 1970 ble Jenny Jacobsen, som den første kvinne i Norsk
Arbeidersangerforbunds historie, hedret med forbundets 50-års plakett. 2 år senere fikk
også Mary Hellerud denne utmerkelsen. Hun var da 62 år, og en av de yngste som hadde
fått denne plaketten.
At korsang fortsatt hadde sitt publikum var tydelig da Arbeidernes Damekor, Mannskoret
Heimkvad og NTL-koret arrangerte en felles konsert i Håndverkernes festsal 14. april
1972. Det kom så mange tilhørere at Festsalen ble fullsatt. 2 ekstra salonger måtte leies i
all hast. Etter konserten var det sang og underholdning med datidens store og folkekjære
artist Jens Book Jensen og Arnt Haugens orkester. Det er sannsynlig at den populære
”Book’n” bidro til å trekke ekstra publikum til arrangementet.
I månedsskiftet juni/juli deltok koret på Nordisk Arbeidersangerstevnet i Stockholm. 4200
sangere inntok Sveriges hovedstad, og statsminister Olof Palme ønsket deltakerne
velkommen til Sverige og holdt en tale om sangen og dens betydning for menneskene og
samfunnet. Som vanlig var det sangertog, konserter og sangerfest.
Høsten 1973 måtte Edgar Kristoffersen slutte på grunn av sykdom. Han hadde vært
dirigent siden 1946. I 1972 fikk han både Norsk Arbeidersangerforbunds høyeste
utmerkelse i gull for sitt virke for arbeidersangen i Norge og Oslo Arbeidersangerforbunds
hederstegn. Korets nye dirigent ble Wolfgang Olafsen. Han var dirigent for Vestbanens
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Mannskor og skulle etter planen bare hjelpe til som dirigent i en kort periode. Olafsen ble
likevel damekorets dirigent i mange år. Det var Olafsen som i 1975 satte melodi til
Bjørnsons dikt som koret hadde tatt som motto ved oppstarten i 1910.
For å bedre på korets økonomi, begynte sangerne å være bingovakter på Folkets hus,
Grünerløkka, tidlig på 70-tallet. Dette beskrives i Tempo nr 3: ”…. Det var 14 uker i røyk
og damp! Ja, vi som var tilstede hele tiden var nesten nikotinforgifta efterpå! Men det var
moro også. Vi blir kjent med mange, de som kom hver kveld. Og så fikk koret en masse
penger, det var vel fint vel! Så nå er vi rike en stund igjen”.
De periodiske oppdragene som bingovakter ble en kilde til tidvis god økonomi for koret.
Det 13. Landssangerstevet ble arrangert i Tromsø 5. – 7. juli 1974. I forkant av stevnet
skapte oljekrisen stor bekymring for korene fra sør om det ble mulig å reise nordover. På
grunn av denne usikkerheten valgte damekoret å avlyse deltakelsen på stevnet. I stedet
dro koret på en privat tur til Kiel, godt sponset av bingoinntektene.
I november 1975 ble korets 65-års jubileum feiret med Grand galla fest på Økernsenterets
Kafeteria. Den planlagte jubileumskonserten derimot, ble utsatt til våren -76.
Gode inntekter medførte blant annet at koret kunne gå til innkjøp av nytt banner i 1977.
Fanen fra
40-års jubileet i 1950 var både stor og tung, og et lettere banner var svært velkomment.

Banner fra 1977
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Med unntak av 1978 da dirigent Olafsen var syk, var damekoret aktive utover 70-tallet.
Koret deltok i felleskoret som var med å hedre Einar Gerhardsen på hans 85-års dag.
For mange var fremføringen av ”Kavalkaden” i forbindelse med Nordiske Arbeidersangerog Musikerfest i Ekeberghallen i 1977 et høydepunkt. 1500 sangere deltok sammen med
Kringkastningsorkesteret og skuespiller Jack Fjeldstad.
Damene tok seg også tid til å synge på Ekebergrestauranten, som var et av Oslos populære
dansesteder. Når danseorkesteret trengte en liten hvil, stilte Arbeidernes Damekor opp
med korsang i pausen.

I tillegg til de vanlige sangerstevner og turer, begynte koret å reise på utenlandsturer i
sommerferien.
Først til Østerrike, noen år senere et par turer til Jugoslavia. Det har ikke vært mulig å
finne noen beskrivelser eller artikler i Tonens Makt eller Tempo om disse turene, så det
kan tenkes at turene var mer ferie og fornøyelse enn sangertur med konserter og
opptredener. Det er også ting som tyder på at koret levde noe over evne dette tiåret.
Inntektene fra oppgaven som bingovakter ga penger i kassa, men disse gikk også raskt ut
igjen når turer og fester skulle betales av koret. I mars -79 beskriver Hjørdis Blegstad at
økonomien ikke lenger er god og ”… vi bare spender inn livreima, slår av på en del ting vi
har undt oss de siste årene og går i gang. Det eneste vi ikke må slå av på er sangen”
Korets lover ble revidert i 1979. Formålsparagrafen var ikke lenger av politisk karakter,
men:

”Korets oppgave er gjennom sangen å spre glede og kultur”
Å bli medlem i koret betinget ikke lenger medlemskap i Arbeiderpartiet eller tilhørende
foreninger, kun at man anerkjente Norsk Arbeidersangerforbunds lover. I tillegg var det
kommet inn paragrafer om bruk av revisorer, eget musikkutvalg, festkomité, ordensregler
og bruk av hedersbevisninger.

1980 - 1999
Dirigent Olafsen fylte 70 år i -81 og sluttet til nyttår -82. Jakten på ny dirigent startet.
Dette var et stadig tilbakevendende problem gjennom de neste 15 årene. Dirigenter kom
og gikk etter kortere eller lengre tid. Som eksempel kan nevnes at i perioden 1982 – 85
hadde koret 4 forskjellige dirigenter.
Nei, det å få tak i dirigent til koret var ikke lett, og i 1988 hadde formann Else Løvaas et
kreativt forsøk på å skaffe koret nok en ny dirigent:
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Det er usikkert om tilbudet om hybel var det som skulle til for å få tak i ny dirigent. Det er
dokumentert at en nyansatt dirigent skrev brev til formann Else Løvaas og ønsket å leie
hybelen. Ettersom dette arbeidsforholdet ble kortvarig på grunn av de store språkvanskene
som oppsto mellom den bulgarske dirigenten og koret, sier historien ikke noe om hvordan
det gikk med koret som boligutleier.
I håp om å få flere medlemmer skiftet koret navn fra Arbeidernes Damekor til Damekoret
Tonetreff i 1993. Tanken var at et nøytralt navn ville få nye sangere til å melde seg inn i
koret. Ettersom det ikke har vært mulig å finne årsmeldinger fra disse årene, er også
medlemstallet usikkert, men innlegg i Tempo nr 3 viser at det møtte 10 -12 sangere på
øvelser på begynnelsen av 80-tallet, mens koret profilerte seg i KORplakaten i 1998 med
28 sangere.
Uansett antall sangere, det sosiale samværet var godt. Damene hadde hvert år julebord og
årsfester med god mat og godt drikke. 5- og 10-års jubileum ble feiret med fest og som
regel også med jubileumskonsert.
Innimellom tok damene en champagnetur til Danmark. Dessuten reiste de på sanger- og
kulturtreff og besøkte andre kor, enten Tonetreff kunne stille som eget kor eller ikke. I
følge Tempo var lapskaus den vanlige serveringen på slike samlinger, og den smakte alltid
godt uansett hvor og når sangerne møttes.
Opptreden på eldre-og sykehjem var faste oppdrag. Både Markushjemmet, Ensjøhjemmet
og Vålerenga Bo- og eldresenter ble flittig besøkt.
Økonomien var fortsatt varierende ettersom oppdragene som bingovakter varierte. På
slutten av 90-tallet ble det slutt på disse inntektene. Korets regnskap for 1998 viste at
kassabeholdningen bare var i overkant av 1000 kr. Da var det på sin plass med økning av
kontingenten til 75 kr pr. mnd.
Else Løvaas ble medlem i koret i 1945. Hun var korets formann fra 1961 – 68 og i en
lengre periode på 80- og 90- tallet. Ved hennes død i 1999 mistet koret en dyktig og
engasjert leder og samtidig gikk mye av korets historie tapt. Det har vært vanskelig å finne
materiale fra 1980 og frem mot tusenårsskiftet. Heldigvis har vi fortsatt sangere med i
koret som husker tilbake og er villige til å dele sine minner fra diverse arrangement.
Ida Abrahamsen begynte i Arbeidernes Damekor i mars 1982. Hun fikk Norsk
Sangerforbunds nål for 25 års medlemskap i 2007. At Ida er en ivrig korsanger ble tydelig
bevist i 1988, da koret skulle på sangerstevne i Odense samtidig med at Ida og mannen
hadde sølvbryllupsdag. Ida valgte å dra på sangerstevne i Danmark. Ida og korvenninnene
feiret dagen med fruktchampagne, og sølvbruden fikk en stor bukett roser fra koret.
Ida er fortsatt aktiv i koret. Her er noen av hennes minner:

”Det første sangertreffet jeg var med på var til Moss. Vi overnattet i tilfluktsrommet (!) ved
Mosseporten. Det var mange sangertreff den gangen, og vi hadde alltid sangerlua på når vi
var på stevner. I 1984 var vi på Sangerstevne i Kristiansand.
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Damene tar en hvil under sangerstevnet i Kristiansand 1984 (Ida nr. 3 fra ventre)

I 1988 var vi på Nordisk sangerstevne i Odense. Jeg husker hjemturen med Holger Danske,
det knaket og braket i hele båten og det var veldig sjø.

Noen utvalgte sangere i Odense 1988

Vi sang ofte på Youngstorget 1. mai. Vi hadde også en del samarbeid med Nordlys
Damekor og opptrådte sammen med dem.
I 1994 var vi på sangerstevne i Stavanger. Vi reiste med buss, og en fra et annet kor spilte
trekkspill hele natten. Vi var helt utslitte når vi kom fram om morgenen og skulle ut for å
marsjere i sangertog.
I 1997 kom det 16 nye sangere på en kveld etter en annonse i en Osloavis. Da var vi
plutselig dobbelt så mange. Kun en av dem er fortsatt med i dag.”
Ida Abrahamsen
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Evy Sypriansen begynte i Arbeidernes Damekor i 1973. Hun er fortsatt i full aktivitet i koret
og er i dag korets største ressurs på historie og tradisjoner. Allerede 9 år gammel begynte
hun i pikekor i hjembyen Bergen. Hun har siden den gang vært en trofast korsanger og har
fått Norsk Sangerforbunds hederstegn for 50-års medlemskap. Evy var en naturlig
etterfølger som formann da Else Løvaas døde. Her er noen av Evys minner fra sin tid i
koret:

I 1973 hadde vi invitert til sangertreff i november. Starten på høsten var ikke god.
Vår kjære dirigent gjennom mange år, Kristoffersen, måtte slutte på grunn av sykdom.
Da var gode råd dyre. Eva Kristiansen dro til Vestbanen og spurte mannskorets dirigent
Wolfgang Olafsen om han kunne hjelpe oss midlertidig. Han sa ja og ble hos oss i 8 år.
Sangertreffet ble meget vellykket, og vi fikk ros for sangen vår. Godt gjort Olafsen.
Høsten -74 fikk vi en trist beskjed. En av våre yngste sangere, Vivi, var gått bort. Vivi var i
begynnelsen av 20 årene og døde fra en liten gutt og ektemann. Det var et stort sjokk for
oss, og preget koret i lang tid etterpå.
I 70-, 80- og 90-årene fikk vi bingo, og økonomien ble periodevis meget god. Vi fikk ny
fane og reiste på turer med god støtte fra koret.
I 70-årene fortsatte vi med å ha stilige årsfester med kavalerer.
Vi har vært veldig aktive og deltatt på Lands- og Nordiske sangerstevner. I den anledning
må jeg trekke frem Landssangerstevnet i Stavanger 1994.
Osloforbundet, ca. 100 sangere, skulle synge i Stavanger Domkirke lørdag midt på dagen.
Vi skulle bl.a. synge Gloria. Det er en meget krevende sang. Den var vi mildt sagt meget
spent på. Vi ankom Stavanger Domkirke i strålende vær. Åh, du verden. Så mye publikum.
Kirken var ganske fullsatt, så vi måtte sitte på gulvet og stå ute. Dette var moro.
Så var det vår tur. Vi var nervøse. Hvordan skulle dette gå? Men vår dirigent Pål Rullestad
nikket beroligende. Vi hadde med oss et par musikere også, så arrangementet var det
ingenting å si noe på.
Så var vi i gang. Du verden så godt vi sang. ” Gloria” som vi var mest redd for, gikk
strålende.
Det var en opplevelse. Tenk den følelsen vi hadde etterpå. Og vi fikk en fantastisk applaus.
Kirkekonserten var veldig flott med mange gode kor, men med den følelsen vi hadde,
syntes vi selv at vi var best. En stor takk til Osloforbundets dirigent Pål Rullestad. Han
gjorde en flott jobb med oss.
Denne konserten gjorde et veldig inntrykk. Det viser også at vi kan. Konsentrasjon,
konsentrasjon!
Vi hadde korøvelsene i kjelleren i Folkets Hus, og der trivdes vi veldig godt.
Hver 1.mai var vi ute med fanen og gikk i tog. Etterpå var det fest i våre lokaler. Der stakk
sangere fra Oslo-forbundet innom, og det ble både sang og tid til en prat.
Vi var også en del av Oslo-forbundet som sang i Vålerengen kirke under gudstjenesten på
1. mai. Gudstjenesten måtte kortes inn, for vi måtte rekke Youngstorget hvor vi også
skulle synge. I det vi skulle ”løpe” ut av kirken begynte organisten og spille
”Internasjonalen” på orgel. Vi ble stående som ”saltstøtter”. Det var så vakkert.
På 80-tallet fikk vi problemer med sangerlokalet. Vi fikk ikke lenger være i kjelleren. Vi
fikk låne noen lokaler midlertidig lenger opp i etasjene, men det var ikke holdbart. Vi fikk
nye lokaler i Sagene Arbeidersamfunn, Arendalsgaten 3, og var reddet. Men akk etter noen
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år overtok bydelen huset og husleien skjøt i været. Så var det å gå på jakt igjen. Vi endte
på Grønland i 2. etasje over Kafe Asylet, hvor vi er ennå. Husleien var meget gunstig for
vår økonomi, men hvor lenge var Adam i Paradis? Huset ble solgt til en stiftelse, og
husleien gjorde også denne gangen et stort hopp. Men vi har valgt å fortsette å leie her.
I 80- og 90-årene hadde vi vanskelig med å få dirigenter som ble en stund. Vi var godt
vant med å ha stabile dirigenter. På midten av 90-tallet var vi ille ute. Vi hadde ingen
dirigent. Vår utrettelige formann Else Løvaas ga seg ikke. Hun reiste ut til Rud
videregående skole i Bærum, og satt opp en lapp at vi ønsket oss en dirigent. Var det noen
som ville prøve seg? Jammen fikk vi napp. 2 stykker meldte seg. Tage var pianist og Ingvild
skulle dirigere.
De måtte dele på honoraret, og det var greit. For en lykke det ble i koret. De var til og med
russ den våren. Ingvild måtte gi seg etter en stund for hun var engasjert hos Dissimilis,
som tok mye tid. Men Tage ville fortsette. Det ble litt vanskelig i begynnelsen, men gutten
måtte få prøve seg. Og for et varp vi gjorde. Tage er hos oss ennå, og er en fremragende
dirigent. Fullt på høyde med de beste.
Damekoret har hatt mange sterke og flinke damer. De har hatt verv både i Oslo-forbundet
og i Norsk Arbeidersangerforbund. Else Løvaas, Else Henriksen og Mary Hellerud for å
nevne noen. Gode sangere var de også.
Det var høyt under taket i koret når det gjaldt diskusjoner. Her fikk vi si det vi mente.
Og diskusjonene kunne være både opphetet og litt lange. Men vi var som politikere.
Vi gikk på sak og ikke person. Det var et godt samhold og veldig sosialt. Vi unge ble tatt
godt vare på. Det var en flott kultur og god sangerånd i koret.
På 90-tallet forandret vi navn til Damekoret Tonetreff. I april 1999 fik vi den triste
beskjeden at vår kjære formann Else Løvaas var død.
Else gjorde en fantastisk jobb i koret. Hun var formann i mange år. Hun fikk avløsning
av og til, men kom stadig tilbake. Hennes mann Trygve ble også en del av koret.
Han var sanger han også. Ja, Else var Damekoret Tonetreff. Og skulle overta etter Else den
gangen, var som å hoppe etter Wirkola.
Evy Sypriansen

Adventskonsert i Tempelet 1997 (Evy nr. 1, rekke 2 fra høyre)
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2000-2009
Else Løvaas sin død var et stort sjokk for koret. Heldigvis sa Evy Sypriansen ja til å påta seg
formannsoppgaven, i første omgang frem til årsmøtet i 2000.
Evy hadde den erfaring som skulle til for å være en god korleder, og hun ledet koret med
fast og stø hånd til hun i 2005 ba om avløsning.
Koret hadde hatt fast øvingslokale på Asylet siden 1993, og en dyktig og stabil dirigent var
ansatt. Riktignok var damene skeptiske til unggutten som dukket opp på en øvelse i 1995
iført fullt russeutstyr. Damenes skepsis ble kortvarig. Med sin musikalitet og gjennom sine
studier ved Norges Musikkhøgskole har ”Maestro Tysland” blitt en eminent kordirigent. I
tillegg arrangerer han mesteparten av korets repertoar. I jubileumsåret 2010 feirer Tage
15 års jubileum som dirigent for Damekoret Tonetreff. At dagens sangere setter stor pris
på hans musikalitet, kunnskap, pedagogiske evner og ikke minst tålmodighet, kommer
tydelig frem under fremførelsen av 60-talls slageren ”Sussebass”. Dette arrangementet er
arrangert spesielt til Damekoret Tonetreff og har blitt et av korets glansnummer de
seneste årene.
I et forsøk på å få flere medlemmer, ble det foreslått å gjøre koret om til blandet kor. Det
ble annonsert etter mannlige sangere, og et par kom på første øvelse. Flere hadde i tillegg
meldt sin interesse via telefon. Alle de aktuelle navnene var notert og lå trygt forvart i
dirigentens koffert. Ettersom dirigentens koffert forsvant på mystisk vis etter en
øvelseskveld, ble det aldri noe mer ut av planene om å gjøre Damekoret Tonetreff om til
blandet kor.
Tradisjonene med store konserter og jubileumsfeiringer var ikke blitt videreført de siste
10-årene.
Når koret i 2000 kunne feire 90-års jubileum, ble det feiret med bursdagsfest med kaker,
kaffe og sang i Kjelsås Folkets Hus.
En av de mest omtalte konsertene koret har hatt det siste tiåret, må være Grand Prixkonserten i 2003. På programmet sto norske og utenlandske Eurovision-slagere.
Konserten ble avsluttet med at koret fremførte en sang til Tage komponert av en av korets
sangere, Ingunn Sæther. Etter sangen overrakte hver av sangerne dirigenten en rose. Det
ble en flott avslutning på en vellykket konsert.
I løpet av 2003 økte medlemstallet fra 16 til 24. Dessverre var ikke alle aktive og forsvant
gradvis ut av koret.
I tillegg til vanlige korøvelser, begynte koret å ha egne seminarer. Dette ga nye muligheter
for sangøvelser, pedagogisk opplegg og opplæring. Når koret er så heldig å ha en dirigent
med all den musikalske kompetanse som Tage har, er det mye å lære for oss
amatørkorsangere. Disse seminarene har alltid vært svært nyttige, og har bidratt til en
positiv utvikling av koret.
16 sangere satte kursen mot Bergen i midten av september 2004 for å delta på Norsk
Arbeidersangerforbunds 19. landssangerstevne. Koret hadde ingen egen konsert, men
deltok i felleskoret fra Oslo og Romerike Arbeidersangerforbund som hadde konsert i
Johanneskirken.
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Dagen etter var det stor forestilling i Grieghallen hvor damene fra Tonetreff var en liten del
av det store felleskoret på over 1000 sangere som avsluttet konserten. Etterpå var det stor
fest i Bergens storstue hvor sangerne ble ønsket velkommen på rød løper av flotte
buekorps. Alt var fryd og gammen helt til en av våre sangere ble syk og ambulanse måtte
tilkalles. Hjemturen fra Bergen på søndagen var preget at vi ikke var like mange med
tilbake som da vi dro oppover få dager tidligere.
Heldigvis endte det godt, selv om oppholdet i Bergen ble lengre enn planlagt for enkelte.
I forbindelse med årsmøtet i begynnelsen av februar 2005 hadde Evy gitt beskjed om at
hun ikke lenger ønsket å være formann. Ny formann måtte velges og kandidatene var ikke
mange. Etter å ha hatt ledere som Else og Evy var det ikke lett for noen å ta utfordringen.
Løsningen ble å velge en nykommer som var fullstendig historieløs i korsammenheng. Det
var litt av et sjansespill og ikke minst en stor tillitserklæring til en sanger som kun hadde 1
års erfaring i koret. Etter valget var den nyvalgte formannens første sak å bytte ut tittelen
formann til leder, noe som fikk stor oppslutning. Men det var merkelig hvordan gamle
vaner og tiltaleformer hadde fått grobunn, fortsatt helt til 2009 var det enkelte som tiltalte
dagens leder med tittelen formann i stedet for ved fornavn.
I 2005 fylte koret 95 år. Koret ønsket å markere sitt jubileum med en uformell konsert.
Ettersom Nordlys Damekor fylte 70 år samtidig, valgte vi å slå disse 2 jubileene sammen
og arrangerte felles konsert 29. oktober i Nydalen samfunnshus.

Fra jubileumskonserten 29.10.2005

Utover høsten 2005 merket dirigenten en forandring i koret. Alle damene var på plass til
riktig tid og oppvarmingen gikk greiere enn på lenge. Det han ikke visste var at vi hele den
høsten holdt på med hemmelige øvelser før han kom på jobb. Vår kjære maestro Tysland
rundet 30 år i januar 2006 og vi ville gi han en skikkelig gave. Ingunn fikset på tekst og
melodi til sangen hun laget til han i forbindelse med Grand Prix-konserten i 2003. Det var
mye hemmelighetskremmeri, men vi klarte å overraske dirigenten med sang på den første
øvelsen etter hans store dag. Sjelden har vel Damekoret Tonetreff sunget med så mye
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følelse som vi gjorde den kvelden. Det var heller ikke tvil om at dirigenten satt pris på
overraskelsen. Ikke nok med at han fikk sin egen sang, men vi fremførte den til og med
utenat! Takket være Ingunn og hennes utrettelige innsats disse månedene, fikk vi gitt Tage
den gaven han fortjente. Men hemmelighetene var ikke slutt med det. Når vi først hadde
innøvd sangen, ville vi også forevige den. Derfor satte vi kursen mot Lydkjøkkenet for
innspilling av CD. Lydteknikeren gjorde sitt aller beste ut av det sangmaterialet vi
presterte. På sommeravslutningen fikk Tage overrakt en CD som var produsert i et svært
begrenset opplag. Den første og hittil eneste i Damekoret Tonetreff sin lange historie.

CD-cover

CD

Innimellom hemmelige korøvelser og CD-innspilling hadde vi også takket ja til en
invitasjon. Drammensjentene i Sangkoret Samvirke arrangerte Konsert i Vintermørket. Vi
stilte med bare 13 sangere. På oppvarmingen gikk alt galt. Ingen fant riktig tone. Ettersom
vi blant annet skulle synge en sang uten pianoakkompagnement var det krisestemning!
Skrekk og gru! Med nervene i helspenn stilte vi på scenen litt senere på kvelden. Da fikk vi
erfare ordtaket om at en dårlig generalprøve gir en bra fremføring. Vi klarte å fremføre
vårt planlagte repertoar, og i følge årsberetningen for 2006 fikk vi trampeklapp.
Som det kommer frem av bildet fra konserten i forbindelse med 95-års jubileet, hadde
ikke koret noe fast antrekk ved konserter. Antrekk ble avtalt fra opptreden til opptreden,
som oftest sorte bukser/skjørt og overdeler og like skjerf i ulike farger. I 2006 ville vi
prøve noe nytt, sort antrekk var greit, men det var kanskje på tide å bytte ut skjerfene?
Strikkede halskjeder var på moten, og Damekoret Tonetreff ville følge med. Utallige
modeller og garntyper ble utprøvd før det endelige valg skulle tas på et seminar. Etter en
provisorisk utstilling i seminarlokalet, ble valget tatt. Uenigheten var stor, og det ble aldri
en stor suksess med strikkekjeder som en del av korets offisielle antrekk, selv om kjedene
ble brukt ved noen anledninger under stor protest fra flere sangere. Våren 2009 gikk vi til
anskaffelse av like T-skjorter i ulike farger for å få et mer helhetlig inntrykk når vi stiller
på konsert. Foreløpig virker alle fornøyde med dette antrekket, men erfaringene viser at
det evige diskusjonstemaet i koret er hva vi skal ha på oss når vi holder konserter….
Ved årsmøtet i 2006 ble det fremmet forslag om å opprette et jubileumsfond. Det var bare
4 år igjen til koret fylte 100 år. Medlemmene har siden den gang betalt inn til fondet. Det
er disse pengene som gjør at vi nå ved vårt store jubileum kan flotte oss litt ekstra, både
når det gjelder konsertlokale og påfølgende festmiddag.
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Økonomi har vært og er et stadig tilbakevendende tema. Det går rundt, men det har vært
nødvendig med øking av kontingenten med jevne mellomrom. En periode skaffet vi ekstra
penger ved å stille opp som publikum ved diverse tv-opptak. Alle bidro og tok med seg
venner og familie for å få penger i en slunken korkasse.
En ny aktivitet som startet opp i 2006 var Tages korkro. Ettersom Tage er dirigent for flere
kor, kom ideen om at korene kunne møtes og synge for hverandre og sammen. Vi møttes
første gang på Sagene Samfunnshus høsten -06 og etter det har Tages korkro vært en
årlig begivenhet med mye flott sang og hyggelig sosialt samvær.
Det store reiseåret i nyere tid var 2007. En invitasjon til Vinterfestivalen I Bergstaden
hadde vekket reiselysten. Røros i vinterskrud og det å få lov til å synge i Røros kirke hørtes
forlokkende ut. En vintermorgen i mars møtte vi opp på Oslo S. Vi skjønte raskt at alle de
menneskene som tok toget sammen med oss ikke skulle på korfestival, for i så fall hadde
de latt skiene bli igjen hjemme. Heldigvis hadde vi sikret oss plassbilletter, så det var de
spreke Birkebeinerne på vei til Rena som måtte ta til takke med ståplassene. Vel fremme
bar det rett til kirkekonsert med Sissel Kyrkjebø. Røros Ziir er en vakker kirke og Sissel
sang som alltid vakkert. En flott konsertopplevelse, selv om den dro i langdrag på grunn
av TV-opptak. Dagen etter var det korene selv som fikk slippe til med konsert i kirken. I
løpet av generalprøven oppdaget vi raskt at vi nok en gang var det minste koret med kun
15 sangere. Alle de andre korene var nesten dobbelt så mange. Antall sangere er ikke
alltid det viktigste. Vi fremførte ”The Rose” og ”Duett” til stor applaus fra en fullsatt kirke.
Fra Bergstaden på vinterstid til Sørlandet om sommeren. Arendal korfestival ble arrangert
1. – 3. juni. Det ble en hektisk tur for Tage som hadde med seg 2 kor på festivalen,
Rosenhof-koret og Damekoret Tonetreff.
Fint for oss at Rosenhof-koret var med. De var et ekstra entusiastisk publikum ved
konsertene våre både i Pollen på lørdag og på festivalområdet på Hove leir på Tromøya
søndag formiddag. Urfremføringen av ”Sussebass” høstet ekstra stor jubel. Selv om vi
bodde i litt kummerlige rom på leirområdet, satte det ikke demper på verken
sangprestasjoner eller humør. Fornøyde og slitne reiste vi hjem etter en helg fylt med mye
flott sang, flott natur, hyggelig selskap og lite søvn.

Fra Arendal korfestival -07
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Utover høsten var det et hektisk konsertprogram. Vi deltok på Kulturminnedagen på
Asylet, sang i Moss Frikirke invitert av Rygge mannskor, deltok på korkro i november, samt
julekonserter på Nordseterhjemmet og i Romsås kirke. 2007 var et aktivt år for koret.

Under besøket på Røros fikk vi invitasjon til Nordisk Damekorfestival i Trondheim i april
2008. Et stort og flott arrangement vi gjerne ville delta på. 11 sangere reiste med tog
oppover og kom velberget frem til festivalbyen. Verre var det med dirigenten og lederen
som skulle reise med fly. Innsjekkingen gikk greit, men da dirigenten ble nektet boarding
fordi han kun hadde et pass som var gått ut på dato som legitimasjon, var krisen et
faktum. Flyplasspersonalet var urokkelige, ingen gyldig identifikasjonspapirer, ingen
ombordstigning i flyet! At lederen noe spakt men saklig forsøkte å overbevise om at det
var ekstremt nødvendig at dirigenten fikk være med flyet ettersom koret skulle ha
konserter, hjalp lite på de regelfaste flyplassansatte. Heldigvis løste det seg da
flykapteinen fant ut at det ville forsinke avgangen å måtte bruke tid på å finne og få fjernet
bagasjen til den uidentifiserbare passasjeren. Under sterk tvil og til lederens store lettelse
kom derfor dirigenten med flyet. En stor takk til den besluttsomme kapteinen på
Norwegians rute DY768 til Trondheim!
Vi deltok på øvelsen til festivalkomposisjonen og hadde en vellykket konsert i Øysteinsalen
i Erkebiskopgården fredag formiddag. Nok en gang gjorde vi stor suksess med
”Sussebass”.

Fra konserten i Øysteinsalen (Sussebass i forgrunnen)

Om kvelden valgte noen å være med å synge festivalkomposisjonen, mens andre foretrakk
å være publikum.
Vi hadde gledet oss til å synge vårt nye repertoar med Händels vakre sanger ”Lascia chio
pianga” og ”Ombra mai fu” på korvaken i Nidarosdomen. Dessverre ble fremføringen ikke
så bra som vi hadde ønsket. Dette skyldtes nok både at det hadde vært en lang og
begivenhetsrik dag, men også at arrangørene avlyste korenes oppvarming da programmet
i forkant var gått utover oppsatt tid. Uansett, Damekoret Tonetreff fikk sunget Händel i
Nidarosdomen. En historisk begivenhet for koret tross alt.
Dagen etter var vi påmeldt til workshop med Maria Guinand i latinamerikansk musikk. Det
var bare de aller mest standhaftige av oss som klarte å gjennomføre opplegget. Vi andre
inntok publikumsrollen under ettermiddagens konsert. På kveldens festivaltreff var
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Damekoret Tonetreff i igjen i slaget, og festhumøret var på topp. Søndagens hjemreise
forløp greit, til og med dirigenten kom seg med flyet uten mer dramatikk.
Korkroa dette året ble arrangert av Klingende mynt, bedriftskoret til Norges Bank. Verken
før eller siden har vi sangere blitt så godt sikkerhetssjekket i for- og etterkant av et
arrangement. Kvelden bød på mye fin sang og hyggelig samvær med sangerne fra de
andre korene, og med en dyktig dirigent og et Steinway-flygel i sentrum, ble det ekstra
bra.
I månedsskiftet mai – juni 2008 feiret Norsk Sangerforbund sitt 100-års jubileum med
landssanger- stevne i Østfold. Ikke siden landssangerstevnet i Bergen fire år tidligere,
hadde koret deltatt i arrangement i Norsk Sangerforbunds regi, ettersom både
Vinterfestivalen på Røros, Arendal korfestival og Nordisk Damekorfestival var arrangert av
andre kor, forbund og musikkråd.
Jubileumsforestillingen ”Med en stemmegaffel og ei sølvskje” var en fin ramme for 100-års
jubileet. Oppsetningen viste i ord og toner hverdagen og levekårene i Kristiania i 1908 ved
stiftelsen av Norsk Sangerforbund. Etter forestillingen var det fellesøvelse for søndagens
avslutningsnummer. På lørdag deltok Damekoret Tonetreff på konsert i Folkets Hus.
Publikum ble noe overrasket da vi avsluttet med Eurovisionsvinneren ”Hallelujah” fra 1979,
og ikke Leonard Choens kjente sang med samme navn, som mange kor hadde satt på
repertoaret de seneste årene. Overraskelsen gav seg fort, og vi avsluttet vår opptreden
med taktfaste klapp fra publikum.
Deretter hastet vi videre for å rekke neste oppdrag, sang i Olavskapellet på Borgarsyssel
museum. Dessverre var det kommunikasjonsvikt mellom de forskjellige arrangørene, så
publikum hadde forlatt kapellet før vi ankom. Vi valgte likevel å holde vår oppsatte
konsert, og de som tilfeldigvis kom innom kapellet satte stor pris på sangen. Vi satte også
stor pris på å synge for et lite men eksklusivt publikum i den vakre lille kirken.
Etter planen skulle vi delta på avslutningen av stevnet søndag formiddag. Etter å ha ventet
i over en time på at den angitte bussen skulle komme for å frakte oss inn til Kulåsparken,
ble fristelsen for stor da en buss i retning Oslo var det eneste som dukket opp. Vi hadde
ønsket å være med på fellesnummeret og avslutningen av jubileumsstevnet, men da
transporten sviktet, sviktet vi også.
Ved sommeravslutningen i 2008 ble to av korets trofaste sangere noe forsinket hedret
med Norsk Sangerforbunds nål for 25 års medlemskap. Både Ida Abrahamsen og Åse
Grimsrud hadde vært medlemmer i koret siden 1982. Ved juleavslutningen samme år fikk
også Berit Christiansen, korets mangeårige og pålitelige kasserer, denne utmerkelsen.
Sangerne i Damekoret Tonetreff er trofaste mot koret sitt, det er sikkert og visst.
Høsten 2008 feiret våre venner i Groruddalen Arbeiderkor 75 år. Vi ville gjerne overraske
”Grorudgutta” litt ekstra og valgte et noe utradisjonelt repertoar. Vår fremførelse av
diverse drikkeviser ble satt stor pris på, det samme gjorde rosene vi overrakte til hver og
en av 75-års jubilantene.
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Fra 75-års jubileet til Groruddalen Arbeiderkor

(foto fra Groruddalen.no)

Ettersom turen til Røros i 2007 var svært vellykket, satte vi igjen kursen mot Bergstaden
vinteren 2009, nå med 16 sangere. Kirken var stengt grunnet restaureringsarbeider, derfor
ble konsertene avholdt i Falkbergetsalen, i kulturhuset Storstuggu. Nok en gang ble vårt
bidrag godt mottatt. Lokalavisen Arbeidets Rett ga honnør til Damekoret Tonetreff i en
artikkel om festivalen. Skryt i avisa sett vi stor pris på og er alltid like velkomment.
Gjennom 2009 har vi holdt en lav profil med hensyn til deltakelse på arrangementer og
konserter. Vi har prioritert å øve inn repertoaret til jubileumskonserten. Noe tid og arbeid
har gått med til å finne gamle noter, repertoaroversikter og annet historisk materiale. I
tillegg har vi arbeidet med å opprette korets side på internett. Men mest av alt har tiden
gått med til øving, øving og enda mer øving. Nye sanger har blitt øvd inn, og det ble
børstet støv av gamle sanger og gitt de nye arrangement. Ved 100-års jubileet ønsker vi å
ta et tilbakeblikk på korets historie både i ord og toner.

37

”Om hundre år er allting glemt” skrev Hamsun i Paa gjengrodde stier i 1949.
På vei inn i jubileumsåret ønsker vi i Damekoret Tonetreff å gjøre dikterens ord til
skamme. Vi har en målsetting om å ta vare på historien samtidig som vi ser fremover. Mye
har skjedd fra de første 24 kvinnene møtte opp til den første sangøvelsen 13. januar 1910
til dagens kor med 18 sangere. Samfunnet har forandret seg betraktelig, korsangen likeså,
men sangleden og det sosiale fellesskapet er forhåpentligvis uendret. Mottoet fra
Bjørnstjerne Bjørnsons dikt som Arbeiderpartiets kvinnesangforening valgte seg i 1910 er
fortsatt aktuelt:

Syng naar du alene gaar,
syng naar flere skal sammen bindes,
uten sang er ingen vaar
og i sang den siden mindes.

Damekoret Tonetreff juni 2009
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Etterord
Damekoret Tonetreff vil takke vår leder Inger Sveen Skaug for den flotte beretningen hun
har laget om damekoret. Hun har skrevet og vært ansvarlig for hele beretningen. Det har
gått med ufattelig mange timer på denne jobben hun har gjort.
På sin ”reise” bakover i tid har hun møtte hyggelige mennesker som har hjulpet så godt de
har kunnet.
En hyggelig telefonsamtale med Håkon Lie har det også vært.
Snakk om å være kreativ i tankene.
Tusen takk, Inger, vi er veldig stolt av deg.
Damekoret Tonetreff
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Takk til
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Per Fjeld, Norsk Sangerforbund,
for all hjelp til å finne historisk materiale.

Årsmøtet i Fagforbundet Utdanningsetatens Fagforening avd. 072 som gjennom sin
bevilgning har bidratt til trykkingen av denne beretningen.
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