w

%

lo!
SiinoMlii

li
i*

i

Lånarar gjer så vel å
ikkje taka i bøkene med våte elle
skitne hender;
ikkje ha dei med ut i regn- eller
snø-vér utan omslag;
ikkje skriva eller teikna i dei
ikkje bøya permane attover, så hefttrådane brest;
ikkje bretta blada til bokmerke.

m

Er ikkje boka levert attende in
nan forfallsdagen, svarar lånaren
3" øre i overdagspengar for kvar
dag som går over. For vanvyrdnad
med bøkene fastset bibliotekaren
skadebot etter eige skjøn. Bortkom
ne bøker skal betalast etter prisen
i katalogen + kr.
for inn
bindinga.
Framlån er forbodi

a/l biblioteksentralen . Oslo

li

kJ

>>

DEN FRILYNDE
UNGDOMSRØRSLA

Ul SitQTs+lérij!*

DEN FRILYNDE
UNGDOMSRØRSLA
NORIGS UNGDOMSLAG
I 25 ÅR
VED

SVEN MOREN OG EDVARD OS

UTGJEVE AV NORIGS UNGDOMSLAG
PRENTA HJÅ JOHANSEN & NIELSEN, OSLO

B Nasjonalbiblioteket
Depotbiblioteket

MISPRENTINGAR
ide 13,
» 20,
, 109,
„ 126,
„ 141,
„ 149,
„ 156,
„. 169,
, 170,
„ 171,
„ 175,
„ 178,
. 321,

23. lina ovanfrå,
står : Spydeberg.
Les: Eidsberg.
14. „
„
„ L. Trodal.
, L. Trædal.
nedst til vinstre på sida „ Bjørnadal ul.
„ Bjørnådal.
under siste biletet
„ ErlingMoen,spelst.forfat.,form. „ Erling Moen, form.
3. lina nedanfrå
„ desse laga i Inntrøndelag
„ desse laga: Inntrøndelag
8. „ nedanfrå
"„ R. Øverlid.
„ R. Øvrelid.
under biletet
„ Ståande
„ Ståande frå vinstre til høgre
8. lina nedanfrå
„ Rudolf Krogh.
„ Rudolf Krog.
under biletet
„ Leohard Næss.
„ Leonhard Næss.
siste lina
„ Åsetunet.
„ Åsentunet.
under biletet
„ Ivar Kjelstad.
„ Ivar Kjellstad.
øvste lina„ A. A. Drogesæt.
„ Dragesæt.
„
„
„ Tydalen. '
„ Tyldalen.

VMLKftG
FILKEB<HCBAKUiI«
j

15 å J

FORORD
i \et var i 1918 styret for Norigs Ungdomslag tok til å tenkja på eit
*S jubileumsskrift. I møtet den 7. september bad det forma/innen, då var,
Sven Moren, um å fyrebu utgjevinga av eit slikt skrift.
Aret etter, på styremøtet den 7. september 1919, vart underskrivne valde
til skriftstyre, og vi gjekk straks i gang med arbeidet. Eit utkast til plan
vart sendt styret den 27. november same året og godkjent av styresmennene
pr. brev. Den 15. januar 1920 sende vi då i «Norsk Ungdom» (nr. 4, 1920)
eit rundskriv til laga med bøn um å senda oss tilfang, og ei rettleiding um
korleis vi helst måtte få tilfanget tilrettelagt.
Dei fleste laga kasta seg med eldhug over arbeidet. Det var eit over
hendigt stort tilfang som låg til rettes for oss då vi hausten 1920 tok til
med sjølve tilmåtingsarbeidet. Det var ikkje lett å koma til botnar i det,
so vi kunde få oversyn over det vi kunde få med, og gjera upp ein fast
plan over det som måtte verta sett att.
Vi vart likevel tolleg snart klåre over at dei mange hundrad einskildlaga
ikkje kunde få nokon serskild bolk. Det vilde føra oss langt utum den
råma — 20 ark, 320 sidor — som styret hadde sett upp for oss. Der
fylkeslaga i sine sogor hadde teke med noko um einskildlaga fekk dei bli
med. Elles laut vi nøgja oss med å nytta ut bilet-tilfanget so langt
det let seg gjera. Men berre X U — Va av dei innsende bileta kunde koma
med. Når vi gjorde utvalet hadde vi berre lagssogone å halda oss til, og tok
etter dei ut dei som vi kunde skyna hadde gjort mest arbeid. Personkjennska
pen vår rakk sjølvsagt ikkje til på langt nær, andsynes so mange tusund and
let frå alle kantar av landet. Sume tider sakna vi og bilete av ein mann eller
ei kvinne, og vi gjorde då det vi kunde til å fylla ut slike tomrom. Men
endå veit vi vel at biletgalleriet på langt nær er so fullkome som det burde vore.
Eylkeslagssogone er tekne inn i det store og heile soleis som dei er komne til
oss. Strykingar har vi likevel set oss nøydde til å gjera sume stader. Vonleg
vil ingen tykk/a åt-vera for dette, når dei ser at vi likevel kjem med ei bok
som er nær 50 °/o større enn upphaveleg planlagt. Det har elles gått verst
utover landslaget, som etter planen skulde koma sist. Lands-laget si soge er
på mange viktige punkt meir ihoptrengt enn ynskjeleg kunde vera.
Då vi endeleg hadde fått lagt alt til rettes for prenting og skulde gjera
eit utgiftsoverslag stod vi framfor den uppgåva å skaffa um lag kr. 40 000
til verket. Lagskassa rakk ikke til på langt nær til å bera ein slik
kostnad. Og heile arbeidet heldt på stana på pengespursmålet. Det var
dei som sa at vi fekk nøgja oss med noko mykje mindre enn den planen
som vi til no hadde arbeidt etter. — Det arbeidet som dei frilyndte ungdoms

laga har nedlagt gjenom åra hadde vi store tankar um fyrr. Men då vi
hadde samla alle desse lagssogone og i røynda fått det fulle oversynet, vart
vi tekne av ovundring. Og vi tenkte: Skulde desse laga ikkje makta a
reisa eit monument over sitt liv og si verksemd i eit rimeleg samhøve til det
dei fortener? — Det trudde vi at dei både kunde og vilde.
I eit rundskriv dagsett 15. desember 1 920 baud vi so inn til ei fyre
handstinging på boka. Det synte seg at vi ikkje skulde verta svikne i den
tiltrua vi hadde til laga. Innan utgangen av april var det kome inn um lag
kr. 15 000. Vi kunde la klisjefabrikasjonen ta til og gjera avtale um prentinga.
Sidan har summen vakse smått um senn, soleis at no er det nær kr. 20 000.
Hadde ikkje vårstreiken kome, skulde vi havt skriftet ferdig 2 månadar fyrr.
Det er mykje åfått ved arbeidet. Vi kunde sjølve ynskja mangt onnor
leis no. Vi er og budde på at det kan verta misnøgje med både eitt og hitt.
Vår orsaking må vera at vi ikkje er sogeskrivarar av fag, nokon av oss, ikkje
vi i skriftstyret og ikkje — so vidt vi veit — dei som har skrive fylkeslagsso
gone heller. Og at den tida vi hadde til rådvelde stod i mishøve til det store
arbeidet som vart oss pålagt. Men når vi tenkjer på alle dei vanskane vi har havt
å vinna over, er vi likevel lukkelege over at vi kan leggja det fram som det no er.
Uppgåva vi hadde var åfå til eit 25-arsskrift for Norigs Ungdomslag. Vi
har gått noko vidare, soleis at vi har våga å gje skriftet namnet «Den fri
lynd te ungdomsrørsla i Norig». Vi meiner likevel ikkje at dette
skriftet vil kasta fullt ljos over denne rørsla, som har gripe inn på um
lag alle umkverve i kultur- og samfundslivet her heime dei siste 50 åra.
Det må verkelege fagfolk — sogeskrivarar til det.
Til betre å klårleggja fyremål og vegar for denne sterke rørsla, vende vi
oss til ymse gode menner, som vi visste hadde stade i arbeidet, frå fyrst av
eller gjenom ei lengre tid. Det tilfanget som vi på dette viset fekk inn er
skipa i ein serskild bolk (/. Minne), som vi har sett fyrst. Soleis kunde
sjølve fyremålet og åndsinnhaldet i rørsla bli grunntonen i det biletet som
dei ymse lagssogone seinare gjev av sjølve arbeidet.
Til alle som har vore oss til hjelp sender vi vår beste takk. Umfram
alle medarbeidarane som har namngjevne tilskot i skriftet tenkjer vi då helst
på alle dei ute i laga som har sanka inn bilete og skrive lagssogor. Ei
serleg takk til redaksjonssekretær Einar Breidsvoll som har gjort det
mødesame korrekturlesararbeidet, til firmaet Johansen & N ie Is en for
fint bokprentararbeid og til WilhelmScheel & Co. som har laga
storparten av klisjeane.
Oslo 10. oktober 1921.
SVEN MOREN.

ED V. OS.
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1 formaprogrammet
so:
Detgraf
ålmenne
for Norigs Ungdomslag er i lagslova para
«Norigs Ungdomslag vil arbeida for folkeleg upplysning på fullnorsk
grunn og for samhald og samyrke millom landsens ungdom.»
Paa ein sers heppen måte er her klædd i ord den trongen som —
lenge fyrr denne paragrafen vart til — fekk si utløysing i den frilyndte
ungdomsrørsla.
Det er for oss ikkje lett å leva oss inn i kor fatigt, trongt og kaldsleg
livet kunde vera for bondeungdomen vår i tida kring 1880. Det var ei
tid då gamalt tok ryggtak med nytt. Det gamle laut siga i kne. Den
gode, gamle bondekulturen var komen til nedfalls. Men det nye arbeidde
seg ikkje so snøgt fram at det kunde fylla tomromet paa fullnøgjande vis.
Bygdene tok for alvor til å kjenna det økonomiske trykket. Då industri
alismen kom, vart det utflytting. Det var ei «bohemetid» i alle måtar, ei
sers vand tid, serleg for ungdomen som naturleg laut sjå etter kva framtida
hadde å by.
Um sundagane, i den lange jolehelga og dei andre høgtidene samla dei
«vakte» seg. Borna til dei «kondisjonera» kunde sitja i dei ljose embets
mannsstovone so lenge til dei nådde ungdomsalderen. Då for dei ut or
bygda, vanleg til dei høgre skulane.
Men den ungdomen som ikkje var «vakt» og som ikkje var «kondisjonera»,
kvar skulde han gjera av seg? Kva skulde han ta seg til? Kva skulde han
byggja framtida si på?
Noko lyt ungdomen firma på. Det er naturgjeve. Anten noko godt,
eller noko mindre godt, eller noko som er gale.
Det som ungdomen vanleg tok seg fyre vart av dei «rette truande»
d. v. s. den offentlege meining i tida, halde for mindre godt, eller jamnast
beint fram for synd og galskap.
Det var å reka ute på landevegane dei lange helgedags ettermiddagane,
gøyma seg av burt i skogholta med kortstokken eller med øl- og brennevins
flaska. Leid på kvelden kunde det vera dans på ei bru eller ein låve.
1 — Norigs Ungdomslag.
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Um vinteren søkte ungdomen hugnad av liknande slag, men då innan
hyses og helst på dei mest avsidesliggjande gardane, i tronge, myrke rom.
Millom denne ungdomen kunde ein ofte firma dei djervaste, friskaste,
mest framtøkne manns- og kvendeemne. Det var dei som vart drivne ut i
myrkekrærne til slikt som den offentlege meining i tida stempla for «mørkets
gjerninger».
Vi veit vel at diktarar og målarar frå «bonderomantikken» syner oss
«leikarvollen» med sundagsklædd ungdom i dans og leik kring jonsok
brisingen. Dei sette bondelivet og bygdelivet i bengalsk ljos best dei
kunde. Men det var for det meste «teaterbønder» dei synte oss. Den indre
åndelege årsaka til gode og låke tilhøve på landsbygda nådde dei
ikkje inn til. Mange stader var det so og at alt som ungdomen tok seg
til vart rekna til synd og dårlegdom, når det ikkje beint fram kom inn
under «det ene fornødne». Den offentlege meining stempla det so. Og
ungdomen sjølv kjende det so. Den strenge individualistiske gudstru i tida
løyvde ikkje rett og rom for andre åndelege hugmål — utanum det
daglege matstrevet.
Det sterke politiske veret eller uveret som sette inn over folket vårt i
80-åra, hjelpte ungdomen upp or båredalen.
Folket vart vekt.
Ord
skiftet um den stoda landet var kome upp i, greip um seg ned til dei
breiaste og djupaste lag i folket Samfundsånd vart sett over individualisme.
Samskipnad til vern for sams bate over trongen til personleg hugnad.
Samstundes trengde den Grundtvigske åndsretning gjenom folkehøgskulane
inn og sette samfundskristendomen over den individuelle, kristeleg liv og
kristelege gjerningar over dogmetru og teologi. Når kristendomen kan
byggja eit samfund på kristeleg grunnlag, kristeleg humanitet, kristeleg
rettferd, vert han til gagn og folkefrelse. Det Grundtvigske livssyn kom
sjølvsagt i sterk opposisjon til den pietistiske religiøsiteten.
Det Grundtvigske syn gav tilværet her på jorda større mål og høgre
åndsinnhald. Det gav ungdomen mål han kunde ofra seg for og leva
for paa denne sida av æva. Attaat dette kom det sterkt nasjonale, som
etter Sønderjyllands tap vart ein sterk faktor i den danske ungdomsreising
som Grundtvig skapte.
Her vart tendra ljos for ungdomen ute i myrkekrærne. Her synte seg
uppgåvor for stridshug og arbeidshug, uppgåvor som ikkje kravde sterk
drykk eller knytneve eller tollekniv til våpen. Den ungdomen som hadde
vore tjukkhøyrd for svovelprei karen når han forkynte Guds dom over all
«ungdoms dårskap», han kunde lyda med otte til varingsorda um dei
farane som truga heile folket. Ungdom, som hadde sete kald og høyrt
«tekster» um sundagane og utan kjensle mulla med i Kingosalmane, han
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kunde reisa seg i eldhug naar han fekk høyra dei store nasjonale spursmåla
utgreidde, og fylgja med i timelange foredrag og ordskifte um dei brennande
samfundsspursmåla som etter kvart melde seg.
Med dette var vegen lagd um for ideell bondeungdom. Han trong
ikkje lenger søkja ut i myrkekrærne. Han hadde no funne saker å ofra
seg for, som han frelst og fritt våga å setja upp imot den offentlege
meininga i tida. Han hadde fått hugmål som gav samvitsfred, fritt puste
rom og arbeidsglede, endå um dei ikkje høyrde inn under «det ene for
nødne».
Dei som hadde fått den nye ånd i seg kjende trong til å søkja lag
so dei kunde hjelpa og elda kvarandre upp. Dei skipa ungdomslag, leselag,
samtalelag, ordskiftelag osb. Vi finn lagsskiping av ymse former frå denne
fyrste tida. Fyremålet var å finna former for samvære i venelag, der noko
kunde vera å høyra, noko å læra, noko å arbeida for. Utanum dette
freista dei kvar for seg aa stetta vitetrongen sin med nyttig lesnad, helst
soga. Soleis var vilkåra for den frilyndte ungdomsrørsla, og soleis voks ho
fram frå fyrst av. — Det er sjølvsagt at ikkje all bondeungdomen kom
med. Alle er ikkje komne med endaa. Mange går framleis sine gamle
vegar som fyrr dei gjorde. Og dette er ikkje ein liten flokk heller. Ofte
legg den gamle ånda seg som avåt over dei frilyndte ungdomslaga. Til
sine tider kan dei liggja reint under for den gamle villskapen, med dans og
drykk — eller med myrk og tung religiøsitet.
Frå utheimen har vi fleire døme på at det i farlege stunder for fedre
landet vert appelera til landsens ungdom. Soleis voks det i Tyskland fram
ei mengd patriotiske «Jugendvereine» fyre og under fridomskrigane 1813 — 14.
Uppøving i våpenbruk og uppgløding av folket til å bera dei store
tyngslone som ei reising førde med seg var her hovudfyremålet. Liknande skip
nader finn vi i Frankrike under den store revolusjonen, i Italia under
samlingskrigane. Men desse ungdomsrørslone var skapa av krigsstoda for
dagen og hadde uppbyding av landsens ungdom til forsvar til hovudfyremaal,
eller einaste fyremål.
Og fall burt so snart fåren var over. Noko av
dette var med ogso i ungdomsrørsla her heime. Den friviljuge skyttar
rørsla og den frilyndte ungdomsrørsla gjekk lenge hand i hand. Dei greina
seg i åra 1880—83 i tvo sjølvstendige rørslor med kvar sin sjølvstendige
samskipnad
Ungdomsrørsla heldt fram med upplysningsarbeid til einaste
fyremål.
Den frilyndte ungdomsrørsla i Norig er med dette eit sersyn. Ikkje noko
anna land har noko heilt ut tilsvarande. Einast i Finnland hadde dei fyre
krigen ein nokolunde tilsvarande ungdomssamskipnad, som truleg gjorde
mykje til å halda uppe finnlandsk mål og finnlandsk kultur under russe
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veldet. Korleis det er gått denne samskipnaden no etter frigjeringa og
borgarkrigen veit vi ikkje.
I andre land er det helst forneme lag, «societets», av ymse slag, som tek
seg av folkeupplysningsarbeidet; i bygdene står folkeupplysninga vanleg
heller ikkje høgt. Hjå oss har bondeungdomen sjølv teke seg av arbeidet
for si eiga upplysning. Eit målmedvite arbeid for folkeupplysning, serleg i
bygdene vart det praktiske utslaget av den frilyndte ungdomsrørsla i Norig.
Difor kom denne rørsla her i landet til å gripa fortvarande um seg. Det
vart ikkje ei rørsle for dagen til å fremja ei einskild politisk eller sosial
fyreloge. Det vart ei rørsle med lange mål.
Eit folkestyrt land skulde Norig vera. Eit folkestyrt og sjølvstyrt land
skulde det bli. Men fyresetnaden for sjølvstyre og folkestyre er kunnskap
og åndsstyrke hjå kvar einskild borgar. For dei har alle like mykje å
segja i landsstyringa. Folkestyre i eit land med ring folkeupplysning er
venteleg den ringaste styringsform som det landet kan få. Eit godt folke
styre har difor god folkeupplysning til fyresetnad. Å vera med i arbeidet
på å skapa denne fyresetnaden vart hovuduppgåva for den frilyndte
ungdomsrørsla.
Eit oversyn over korleis denne tanken praktisk har vorte sett i verk
høyrer til under ein annan bolk i dette skriftet. Vi vil her berre nemna at
upplysningsarbeidet vårt ikkje har havt til fyremål berre å gje folk til
gjenge til abstrakt kunnskap. Det har vore plan i arbeidet. Kunnskapen
skulde tena eit visst fyremål. Og fyremålet det var å skapa vilje i folket,
ein sterk og levande vilje til nasjonal reising og sjølvhevding, politisk,
økonomisk og kulturelt Denne viljen var sjuk og avstumpa etter eit framand
velde som hadde vara i århundrad. Når denne viljen no atter er levande
og frisk og dådssterk i Norig, so er det i stor mun ei frukt av det arbeidet
som Norigs Ungdomslag har gjort «for folkeleg upplysning på fullnorsk
grunn og for samhald og samyrke millom landsens ungdom».

I. MINNE
FYREGANGSMENNER UM SAMVÆRE OG
SAMARBEID MED DEN FRILYNDTE
BONDEUNGDOMEN

*

DAA NORIGS UNGDOMSLAG VART SKIPA
Berre den heilrende mannen med den naud
turvelege upplæring, sjølvstendekjensle og tame er
før til å halda taumane i ei landsstyring. — Her
i landet var det berre embetsmannen og byman
nen, som åtte denne tame, og det vart då dei,
som tok førarskapen og staka ut stemneleida for
vår politiske utvikling.
Bonden hadde nok makta etter grunnlova. Men
i dei lange unionsbolkane hadde han i mykje vorte
nasjonalt og kulturelt uheil og vanta den tame som
måtte til, skulde han svara romet sitt som førar.
Han vart nok ofte vald inn i stortinget, men laut
Peter Slotsvik.
der som tidast spela si rolle berre som statist.
Dei meir vakne bøndene hadde ofte ei leid kjensle tå dette og totte sty
ringa ikkje gjekk som dei ynskte. Dei gav då embetsmennene og bypoli
tikarane skulda og såg ikkje at veilone låg hjå dei sjølve.
Dei hadde makta, men gløymde å ha umsut for sin eigen skule — si
eiga utvikling og sin eigen tame — so dei kunde makta å gjeva politik
ken den stemneleida dei sjølv ynskte. Dei laut difor lita på andre som i
stor mun hadde ei anna syn både på vår kulturstode og på den poli
tiske stemneleida. Og det syrgjelege var at storfjølden av bøndene var
nøgde med dette — nøgde med at andre tenkte og tala og handla for dei. —
I stor mun vanvyrde ogso bonden sitt eige og såg med age upp til det
framande, som fløymde innyver landet — frå amerikanske økseskaft og
utanlandske motorar til dansk kultur og dansk mål i skrift og tale.
Men den som vanvyrder sitt eige, vanvyrder til slutt seg sjølv. Og so
vart det til det, at den norske bonde, som mange hadde vona skulde bli
beraren av tradisjonen frå Norigs stortid, vart ståande som ein vesalmann
ned med døra — som bad han um orsaking, for di han var til — når
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han kom inn i dei dansk-norske kulturheimane. Han sa t. d. um seg sjølv:
Eg er berre ein simpel bonde diverre: ein mann med simpelt mål, simple
klæde og simpel handtering. For bonden med dette synet galdt det då
sjølvsagt å kasta sitt eige og apa etter det framande so godt han kunde.
Ogso ungdomen vart i stor mun smitta tå dette. — Skulde ein bondeung
dom koma seg fram og bli ein vyrd mann, laut han ut frå bondelivet,
trudde han. Leggja av sitt eige mål og sine eigne nedervde skikkar.
Han
laut umskapa seg; han skyna ikkje at han då vart berre ei uheil halvhempe.
I slutten av den svenske unionstida var det likevel mange bondeungdo
mar som tok til å vakna. Ungdomsskulane og då serleg høgskulane vekte
mange, so dei kom heimatt og brann for heilt norsk sjølvstende
politisk
og kulturelt. Men diverre fann dei tidast ungdomen ikring seg dauvøyrd og
likesæl for slike høgmål. Ein hadde nok lese i bøkene, at det norske
folket var millom dei mest upplyste. Men det måtte vera skrøyt, totte me.
Ein i det heile medviten åndsvaken ungdom hadde me ikkje.
Folkeskulen makta ikkje å gjeva bondeungdomen den åndskveik og
det yversyn han laut ha, um han skulde vera med i striden for heilt sjølv
stende og sjølv taka den politiske førarskapen i landet.
Serleg den kulturelle sjølvstendekjensla låg enno i svime, som prinsessa
i eventyret.
Enno rådde danemålet i mesteparten tå skulane vare. Borna vart inn
piska i det framande målet so lenge, til dei totte deira eige mål var sim
pelt og stygt. Dermed totte dei at alt deira eige var simpelt.
Men endeleg tok då den vakne bondeungdomen til å harmast yver
slik vesaldom. Han såg at folket vårt åtte evnone og det gode toet i
rikt mål. Inkje vanta soleis.
Prinsessa var ikkje død; ho låg berre og drøymde. No laut me få
henne vaken. Og me turvte ikkje leita lenge etter dei vondemaktene som
hadde trolla henne. Det låg berrsynt i dagen, at det var danske- og svenske
unionane, som hadde valda ulukka. Dei var det som hadde nedra folket
vårt. — Og difor vart herropet aat ungdomen: Ut or unionane!
Fyrst den svenske som me då træla under politisk, og so den danske
som me træla under kulturelt. Norsk mål og norsk kultur måtte atter upp
i høgsætet. Bonden måtte atter taka førarromet her i landet. For desse
nasjonale høgmål måtte no ungdomen reisa seg og gå i striden. Men
korleis skulde me få ungdomen med? Dei få som hadde fått sin ånds
dåp på skulane var berre som dropar i havet. Og uråd var det åfå
alle inn på ungdomsskulane. Me laut firma på ei råd, so me kunde nå
alle. Då vart ungdomslaga skipa. — Dei spratt upp i dagen som av seg
sjølve på ymse kantar av landet. Det var som den store tanken låg og
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brann i lufta. Helst var det lærarane, som samla ungdomen ikring seg kvar i
sin krins. Men snart skyna me : Skulde ungdomsrørsla bli den reisingsmakt
ho var tenkt til, laut ungdomslaga skipa seg i hop, so dei kunde lyfta i flokk.
Då fekk me dei store fylkeslaga.
Og endeleg kom den dagen for 25 år sidan, då me i Nidaros fekk
skipa Norigs ungdomslag. Programmet for dette gav seg so og segja av
seg sjølv! Ein vaken norsk ungdom! I høgsætet med det norske målet!
Eit bondestyrt Norig!
Aldri gløymer eg den dagen for 25 år sidan. Me var ferduge med
samskipinga og samlast etterpå ute på Munkholmén ved Nidaros.
Det
var ein solrik strålande sumarmorgon. Trondheimsfjorden låg og leika
seg kring den minnerike holmen. Smaug smilande framum oddar og nes
og tok dei gamle minnestadene i fanget. Der stod dei enno og lyste på
sumargrøne vollar og tvinna seg som blomsterkransar kring gjævingen i
Lade, Rimul, Elgesæter, Austraat, Stiklestad, Rein, Egg o. fl. Og upp yver
all denne minnerike fagerleiken lyfte Nidarosdomen seg mot den strålande
høgsumarsola, som vilde heilagdomen verja og signa det verket, som no
var reist. Det gav oss mod til å sjå framtida beint i augo og von um
at arbeidet for dei hugmål me no hadde sett for Norigs ungdomslag vilde
lukkast.

PETER SLOTSVIK

FRA DEI FYRSTE ARBEIDSÅRA.
Ungdomslaget «Fram» valde meg til formann
i 1893, ei stilling som eg og hadde i 1894, 96
97, 99 og 1900. Det var ei gild tid. Tilslutna
den var god og eldhugen for alt nasjonalt og
frilyndt var stor. Det varde ikkje so lenge fyrr
laget melde seg inn i Kristiania vinstreorganisa
sjon. Dei fremste menn i landet gjorde laget
den æra å vera fyredragshaldarar eller gjester i
laget. Eg kan nemna Steen, Blehr, Løvland, Ull
mann, Lindboe, Hægstad, Wexelsen, Vullum, Georg
Stang og sist men ikkje minst vår nasjonale son
gar Thv. Lammers. Millom lagsmennene sjølve
Anstein Myhr.
gjorde professorane no Gjelsvik og Koht sers
mykje til at medlemene fekk ein rik åndskveik. Sume av kunstnarane våre
og nokre av bokmennene som då var unge, men no er namnfræge, stod
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og på «Fram»s kateter, og eg er viss um at «Fram» -gutane tenkjer attende
på denne tida med takksemd og glede.
Ungdomslaget «Fram» hadde soleis til fyremål å gjeva medlemene sine
sosialt og politisk skyn og i det heile føra dei inn i Norigs sjølvstendearbeid.
Til det skulde fyredraga og ordskifta tena. Sumtid hadde vi og festlege
tilstellingar med musikk og dans.
Då vinstre gjekk til storm på den faste høgreborga Kristiania, hadde
«Fram» burtimot 100 mann som var hugheilt med i valarbeidet. Eg torer
tru at alle desse unge, uppglødde mennene hadde sin vesle part i
sigeren.
Ein privatmann no avlidne grosserar Dobloug, var sers uppglødd for det
arbeidet «Fram» gjorde. Han gav laget ei vakker fane og gjenom «Fram»
skifte han ut bøker til ungdomslaga: Ei skrift av forretningsførar Næss og
ei bok av Henrik Angell. Dobloug møtte ikkje til faneinnvigjinga; han brydde seg ikkje um personlege ovasjo
nar. Men minnet hans skal leva.
Etter vinstre hadde teke Kristiania, kolna liksom eld
hugen i «Fram» -arbeidet. Den Kristianiaungdom som voks
til kom ikkje, og av dei medlemene som gjekk inn i
arbeidsåra drog sume over til «Private liberale klub»
og sume gav seg i lag med sosialistane, medan andre
Peiterøe
heldt seg burte frå lagslivet. Alt dette var ikkje so mykje
å klaga seg for, sidan Bondeungdomslaget på sitt breide
grunnlag hadde teke upp arbeidet og førde det vidare på ein reint ut sagt
lysande måte.
Ei rekkje av våre fremste menn har i ungdomsåra sine vore med i
«Fram». Umfram dei som alt er nemnde, professorane Gjelsvik og Koht,
nemner eg stortingsmann h. v. V Nagel (ein av dei som skipa «Fram»),
professor Sæland, fabrikkeigar Petterøe, Rasmus Løland, arkitekt Berner, dr.
Fredrik Wallem. — Eg skulde nemnt fleir, men har ikkje dei gamle proto
kollane framfyre meg og kan ikkje koma på fleir i farten.
Då «Fram» var innmeldt i «Eidsiva ungdomslag», vart eg i 1895 med
lem i styret for dette samlaget.
I samsvar med samtalar eg hadde med nokre av dei mest aktive med
lemene i «Fram», eg nemner Halvdan Koht som ein av dei, bar eg fram
for styret i Eidsiva ungdomslag tanken um å samla alle dei frilyndte ung
domslaga. Og eg fekk — etter at sume i styret hadde halde fram sine tvils
mål — fullmakt til å senda ein fyrespurnad til dei ymse ungdomslaga
gjenom tillitsmennene deira.
Eg gjekk i gang med arbeidet, og 12. juli 1896 vart det halde landsmøte
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i Trondheim, der Norigs ungdomslag vart skipa. Eit framlegg um å gjera
meg til formann sa eg nei til — av grunnar som eg ikkje treng nemne
her. Eg gjorde framlegg um å velja hr. Slotsvik til formann. Og han
vart vald. Sjølv vart eg vald til skrivar. Um arbeidet mitt i denne tillits
posten har eg sjølv lite å segja.
Korkje i arbeidet mitt i «Fram» eller i Norigs ungdomslag har eg gjort
stort anna enn å vera med og organisera og skaffa fyredragshaldarar. Det
gav arbeid, men dette arbeidet interesserte meg og gav meg mykje glede.
Når eg tenkjer attende på denne tida, er det med den største høgvyrdnad for
alle dei, som trudde å skyna det vi vilde og som med viljug ånd gav oss
fyredrag eller gledde oss med sin kunst.

ANSTE/N MYHR.

MINNE FRA DEI FYRSTE UNGDOMSLAGA
Når eg tenker tilbake på arbeide i dei fyrste ung
domslaga, frå fyre den tida Norigs Ungdomslag vart
til, då stig det fram for minne mitt eit namn som
ungdomen no kanskje vil stusse på å sjå i sam
band med reisinga deiras, — det er Ludvig Meyer.
Men i røynda har han gjort eit viktigt grunnleg
gingsarbeid for den norske ungdomsrørsla.
Han var formann i Studentersamfunde våren
1892. Det var i den tida at demokratiske og na
sjonale tankar for alvor brøytte seg fram i si fulle
vidd, og Ludvig Meyer såg med uvanleg klårleik
kor mykje det galdt um å grunnfeste ein sann demo
kratisk tenkemåte hja ungdomen. Just i Studentersamfunde kom han ungdomen nær, og det tok han sterkt å kjenne for ei
evne til brennhug det levde hjå dei unge ættene. Denne evna vilde han
nytte ut, og so fekk han skipa «Demokratisk foredragsforening».
Det var ei foreining av folk som var viljuge til å halde foredrag, og eg
undras um det ikkje var ei halvhundra mann, unge folk dei aller fleste, som
skreiv seg inn i ho. Ludvig Meyer var sjølv formann; advokat Sigval
Jacobsen var sekretær, og elles hugsar eg folk som Fredrik Voss, Chr. L.
Lange, K. V. Hammer, G. Goderstad o. fl Det var upplysnings-foredrag
av ymse slag som lagsfolka baud seg til å halde i bygd og i by, helst daa
paa Austlande, og alt arbeide i denne foreininga vart gjort utan løn. Det
var det fyrste organiserte foredragsarbeide som vart sett i gang her i lande
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(arbeidar-akademia var endå berre få og ikkje samskipa), og eg skjønner
ikkje koss dei nye ungdomslaga i dei åra skulde ha greidd å halde seg uppe,
hadde dei ikkje havt «Demokratisk foredragsforening» til hjelp og stønad.
Gjenom den tok akademisk ungdom eit godt tak for ei høgare folkeupplys
ning. Det var på ein ny måte noko av det same som folkehøgskulen hadde
sett i gang ei tjuge-tretti år fyrr, og «Demokratisk foredragsforening» var
ein god vegbrøytar for Norigs Ungdomslag.
Vi var vinstre-studentar mest alle i hop, vi som fylgde sosialisten Lud
vig Meyer i dette arbeide; framgangshugen vår kunde den gongen endå
finne rom innafor vinstre-politikken Og vinstrestudentane i 90-åra gjorde
eit tiltak til, som peikte fram til ei gjerning for Norigs Ungdomslag. Det
var i «Frisindede studenters forening» våren 1897 at tanken vart reist um å
gje ut billege små upplysningsskrifter, på same måten som studentane i Dan
mark og Sverike gjorde. Eg trur ikkje eg tek i mist når eg segjer, at det
var dansken professor Sophus Torup og advokat Fredrik Voss som serskilt
dreiv dette arbeide. Det kom ikkje mykje ut av det; det vart sendt ut i
1899 sju småskrifter i alt, og so var det slutt. Grunnen var visseleg den at
småskriftene måtte bli sende ut gjenom ein privat bokreidar, og han kunde
ikkje ha store interessa av dei; ein god samskipnad til å spreie skriftene
fans endå ikkje. Men minne frå dette fyrste tiltake levde endå då Student
mållage nokre år etterpå tok upp tanken, og då kunde Norigs Ungdomslag
stige inn og gje forretnings-grunnlage for arbeide.
Gjenom «Demokratisk foredragsforening» var det, at eg for min part
fyrst kom med i ungdomsarbeide, — eg heldt dei fyrste foredraga mine
vinteren 1893—94. Eg var so ung den gongen, berre so vidt tjuge år,
so mitt arbeid kunde ikkje ha stort verd for andre, men for meg sjølv var
det ei nyttig læretid i mange måtar. Eg hugsar eg reiste i fyrstninga med
eit foredrag um Henrik Wergeland; sidan tala eg um målsaka, um fridoms
striden paa Kreta, og visst um andre ting og.
Eg veit ikkje um dei lever endå, alle dei ungdomslaga eg kom til i dei
åra; sume veit eg i minsto er døde, og ein karm difor ikkje få noko fullt
bilete av ungdomsrørsla i lande, um ein berre har historia til dei laga som
endå er i live. Eg hugsar eg var i' ungdomslag i Sandsvær, i Enebakk (hjå
Jonas Vellesen), i Grue på Solør og ymse stader paa Østfold. Eit par gon
ger var eg i eit lag i Røyken, som lærar Levestad dreiv — og dreiv godt.
Eit stort og blømande lag hadde dei i Drammen, — eg tykkjes minnes at
dei som stod fyre det var cand. theol, (no lektor) Jørgen E. Møller og ein
av Onsager-gutane. I Oslo minnes eg det sosialistiske ungdomslage «Fremad»,
som Magnus Nilssen styrte, og serskilt har eg mange minne frå «Ungdoms
laget Fram» i Oslo.
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«•Ungdomslaget Fram» bør ha eit serskilt lite rom i historia um den
norske ungdomsrørsla. Eg veit ikkje når det vart skipa; men eg vart lags
mann der i 1893, — det var det fyrste ungdomslage eg kom med i, — og
den som både då og lenge frametter var formann, var Anstein Myhr. Det
var aldri so grovt mange med i dette lage; men vi som kom der, vart ein
personleg vennering, og det er alltid med glede eg tenker tilbake på dei
dagane, — kor vi hygde oss i hop på møte og på nordmarksturar. Vi
hadde møta våre for det meste i ein liten sal i Arbeidarsamfunde, og det
var vi sjølve som heldt foredrag og ordskiftes. Eit stykke ut i 90-åra kom
Rasmus Løland med, og eg undras um ikkje det er den einaste staden han
har Thalde foredrag, — til vår store undring kom han ein gong med
eit foredrag ura astronomi, og ein annan gong fortalde han um Tysklands
ferda si. Han tala greitt båe gongene; men siste gongen var han meir
frigjort, — han hadde liksom fått åpna meir for seg sjølv medan han var
i utlån de.
Vi var vinstrefolk alle i Fram; lage var innmeldt i Kristiania Vinstre.
Og det hadde ei tid mykje av det same rome som sidan Bondeungdomslaga
fekk. Under det reine flagge sitt samla det all nasjonal og radikal ungdom
i Oslo 17de mai, og Fram tok eit kraftigt tak for den fyrste ungdomssam
skipnaden på Austlande, ja gjorde mykje til at han vart reist på rein nasjo
nal grunn.
Ein heil flokk av oss reiste upp til ungdomsstemna på Eidsvoll i 1894,
— den som Peter Slotsvik i Spydberg og ein annan lærar i Askjøm hadde
bede inn til. Det var den fyrste ungdomsstemna på Austlande, og då vi
med reint flagg i brodden toga upp frå Eidsvoll stasjon den halve mila
fram til riksbygninga, då hugsar eg koss gjestene på «bade» og andre folk
stod på vegkantane og glodde på oss mest som rare dyr. Det var liksom
so radikalt, dette med ei ungdomsstemne, so dei som stelte ho i stand,
hadde ikkje tort vende seg til andre enn vinstrefolk i Eidsvoll um husrom
for stemnelyden. Men det vil eg segje til ære for eidsvellingane, at høgre
folk i bygda kjente det reint som ei ærekrenking at ikkje dei og var spurde
og dei kom og bad um å få gjester heim. Eg budde sjølv i hop med ei
tri-fire andre Fram-folk hjå ein framskoten gamal høgremann, bonde og fa
nejunkar; han kom burt på møteplassen og henta oss, og han var mest
på gråten for di dei ikkje hadde trudd på gjestevenskapen hans.
Straks på denne fyrste stemna, der «Eidsiva ungdomslag» vart grunn
lagt, vart den nasjonale politikken teken med i arbeide. Eg heldt foredrag
um flaggsaka (sanninga tru må eg segje at eg hadde sjølv bode meg til),
og eg tala på landsmål, — det var fyrste gongen eg våga meg til med det
for ålmenta. Det var ikkje fritt at sume var redd den kløyvinga som ser
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skilt slikt eit emne kunde føre til, og utvilsamt hjelpte det til å skilje ut
dei som ikkje vilde ta nasjonalt standpunkt. Åre etter, då Eidsiva-lage heldt
det fyrste utsendingsmøte sitt i Oslo, tala eg der um målsaka, og no var
det ingen lenger som stritta imot det nasjonale programme, — det var ikkje
minst Fram-karane å takke.
Frå Fram kom dessutan det fyrste upptake som gav Norigs Ungdomslag
eit nasjonalt arbeid å samles um. Eg fekk Anstein Myhr med meg paa eit
framlegg um at ungdomslaga skulde be Stortinge gjøre alle lov-vedtaka sine
på norsk likso vel som på norsk-dansk. Det vart fyrst samrøstes vedteke i
Fram, deretter sendt ut til alle Eidsiva-laga og so til dei fylkeslaga som just
då heldt på og skulde skipe seg til Norigs Ungdomslag. Det var ymse
målfolk som var imot dette tiltake, og eg hugsar presten Kristian Nordlid
skreiv i «Den 17de Mai» at det kom berre til å bli fjasko. På ein måte
førte det ikkje til stort heller; vi fekk ikkje lovene på båe måla i lande.
Men vi fekk straks frå fyrste stund ungdomen samla um eit nasjonalt pro
gram; det var ein stor ting, berre det. Og det dreiv det nasjonale mål
krave lenger fram i politikken enn det til dessar hadde nådd. Eg var ord
førar for den deputasjonen som bar fram ungdoms-adressa um lover på
norsk for presidentskapen i stortinge, og eg minnes endå kor høgtideleg det
var då gamle statsminister Steen tok imot adressa. Det var berrsynt at det
vekkte både undring og vyrdnad, at so mange tusund norske ungdomar
hadde vorte samstelte um slikt eit krav, og tanken um eit norsk lovmål, den
som professor Hægstad hadde slegje det fyrste slage for med den vesle
lova um normaltid frå 1894, vart dermed halden levande.
Vi er so vande med å høyre um at alt nasjonalt strev her i lande har
upphave sitt på Vestlande, og eg veit godt at vi austpå tok kveik av ung
domsrørsla der vest. Men eg trur då eg torer segje at her var ein god
nasjonal vokster her austpå og, og grunnen var vel fyrebudd her for Norigs
Ungdomslag.

HALVDAN KOHT.
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GRORTID.
Gode skriftstyrar!
De bed um nokre ord til jubileumsskriftet
åt Norigs ungdomslag — um «minningar, yrke,
og samvære med den frilyndte ungdomen».
Det kann eg i grunnen segja med få ord:
Mine beste ungdomsminne, mi gladaste arbeids
tid hev den frilyndte ungdomen gjeve meg, og
eg er mykje takksam for, at eg fekk høve å vera
med i det vaknande, nasjonale viljever, som
gjekk yver Sunnmørsbygdene millom denne ung
domen frå midt i åttiåri og utetter gjenom
AX
nittiåri.
Det var ei sterk gjærings- og brytings'ers Vassbotn
Anders
Vassbotn.
.. .
d i Sunnmørsgrendene den gongen
Når sunnmøringen er med, er han heil og det bryt i eit djupt og sterkt
kjensleliv Han er fødd og uppvaksen iei storlagd natur, og hans livsyrke
sette honom ofte andlet til andlet med fare og død. Han var ikkje framand
for livsålvoret heilt frå yngdi av, og det sette sine merke. Han vart roleg og
viljefast, tok livsstrevet upp med seig trott og gav i truskap sitt offer um det
trongst, til det som hadde teke hans hug.
Slik i det gudelege, i det nasjonale og det økonomiske liv.
Me sunnmøringar hev namn å minnast millom dei avlidne som sannar
dette: Sivert og Berte Canutte Aarflot, Ivar Åsen, Fjørtoft, Steinsvik o. fl. Og
dei mange som sette alt inn for å vinna «nytt land» for næringslivet her
uppe, — dei hev ei soge for seg.
Det var i desse bygder, at der i siste helvti av åttiåri — under sterke
religiøse vekkjingar med eit livssyn som hadde lite rom og rett for ålmenne
kulturspursmaal — voks fram ein frilyndt ungdomsfylking, som hadde set
seg glad i solgullet yver tindane ein sumardag og som heiste sitt nasjonale
fanemerke. Det vart grortid og — strid.
Men gjenom åri voks der av striden fram — for båe partar — eit
vidare syn med større tolsemd og rettvisare verdsetjing. Eit arbeid millom
vener i «fredlege kappsteg».
I den krans av minne som for meg lyser gjenom desse år kjem alltid
heimen åt målstrevaren og høgskulemannen Per Riste og den uvanleg gåve
rike kona hans Synnøve — fødd Årflot — bjartast fram.
Og so Rasmus Steinsvik sine fyrste arbeidsår her uppe. Ristegarden
vart samlingsstad for ungdom og norskdom. Riste og kona var «Vonheims-
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folk» og det var Christofer Bruuns «folkelige grundtanker» ungdomen fekk
læra kjenna i denne heimen.
Hausten 1887 hadde Riste halde eit målskeid att for lærarar og nokre
bondeungdomar. Han hadde dette året fått ein ung mann til medlærar
— ein liten smålåten stillfarande student, heitte Rasmus Steinsvik. Lognt og
stilt steig han fram. Men i dei blanke, vakre augo lyste det av eldhug og vilje,
når han tok til å leggja ut um våre nasjonale fyrelogor. Hans gløgge kvasse
tanke fekk ein røyna på dei møtekveldar som vart haldne ein gong i vika i
«Risteskulen», der tilgjenget var fritt, — men der ein aukande frilyndt ungdoms
flokk etter kvart tok romet åleme. Skulde ein få sunnmøringane i tale so det
muna, laut ein ha eit blad — meinte Steinsvik — ein heilnorsk målberar.
Og ein møtekveld i Ristegarden vart det til visse, at Steinsvik skulde leggja
i veg med eit lite sunnmørsk målblad. So kom den 25. oktober 1887
det fyrste numret av «Vestmannen». Eg minnest vel kor me heime i stova
vår den kvelden las høgt ved lampen i «Vestmannen» um «Kva Lasse-Lars
fortalde» og alt det andre som stod der. I den stutte fyremeldingi i dette
fyrste numret — «åt lesaren» — segjer han um målet berre den ting,
at bladstyraren brukar det «avdi det fell laglegst» og skal det koma til ein
endskap med målstrevet, so var tidi komi no for alle som vilde noko meir
enn berre «prata» um det. Det laut verta alvor.
Og for Steinsvik var det alvor, det prova han til sin dødsdag. Den
vesle «Vestmannen» voks seg til slutt gjenom skiftande tider fram til lands
bladet «Den 17de Mai».
Men medan «Vestmannen» var heime i Volda, vart bladet fyrst og fremst
eit blad for den frilyndte ungdom som no tok til å fylka seg upp i Sunn
mørsbygdene.
I desse fyrste nyskapingsår, fekk ungdomen her uppe eit verdfullt til
skot i eit nytt minne, som gav god niste på vegen. Christofer Bruun
vitja Sunnmør og tok inn i Risteheimen. Han heldt då fleire foredrag paa
Sunnmør. Hans sterke myndige tale um eit gudsliv der fedrelandet med
sine store nasjonale og kulturelle uppgåvor var med vekte strid og harm,
men og jublande glede.
Eg minnest enno kor han sette støkk i ei stor forsamling då han ein
sundags ettermiddag steig upp på talarstolen med bibelen under armen og
tok til å tala um — Wergeland.
Det grodde etter Bruun si Sunnmørsvitjing. Atterreisingi av tungemålet
og høgskuletankane slik som Bruun hadde lagt dei fram vart styrken i ung
domsarbeidet. Og desse tåttane hev ikkje vore slepte sidan. Difor fekk
arbeidet åndsdåpen og det idealistiske drageto over seg.
9
Frilyndt sunnmørsungdom samlast i Ålesund 1893 pa Ivar Åsens
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80 årsdag. Då var den frilyndte ungdomsrørsla i sopass vakning i dei
ymse Sunnmørsbygder, at ein samdest um å halda den fyrste ungdomsstemna
for Sunnmør i Volda ved jonsoktider 1894.
So vart gjort og ungdomen synte daa si takksemd mot Risteheimen ved
å avduka ein minnestein yver Synnøve Riste som var avlidi.
Um den arbeidsdagen Sunnmøre frilyndte ungdomssamskipnad hev havt
sidan den tid gjenom 25 år er gjeve fråsegn um i ei bok som nyleg er
utsend, ei bok som i stutte drag gjev eit godt tidsbilete.
Frå den arbeidsbolken som er faren er der styrke å taka til arbeidet
vidare fram for ungdomen i dag. Me stend no i ei gjærande nyskapingstid
att på mange måtar, just ei tid for vaken ungdom som vil vera med og
setja sitt merke på framvoksteren. Gjev der i dei arbeidsdagar som kjem
aldri må vanta ungdomen den åtidsdåp som gjev livet innhald og mål
og arbeidsglede.

ANDERS VASSBOTN.

EI NY ÆTT MED STØRRE TRU
Eg tykkjer dei fleste som skriv um den fyr
ste skipingi av ungdomslag og fylkeslag skildrar
det so, at ein må tru at dette var noko som lik
som voks fram av seg sjølv, det låg liksom i
tidi. Det ser ut som um ein trur at desse lagi
voks fram av ei nasjonal idealistisk stemning
som gjekk gjenom folket utan at det var nokon
fast plan eller klår tanke med deim frå fyrst av.
Eg meiner dette er misvisande. Eg kom her til
Vest-Agder i januar 1890. Då var Vennesla ung
domslag alt skipa og hadde arbeidt nokre måna
der. Eg gjekk då straks med i laget. Her var enno
få eller ingi ungdomslag i Vest-Agder, og nokon
Askell Røskeland.
samskipnad av lagi (fylkeslag) var her ikkje. På
politiske møte, lærarmøte og ungdomsmøte råka eg snart saman med O. Fug
lestvedt og Tomas Torsvik. Me tala oftare um å skipa ungdomslag og
fylkeslag, og me såg visst umlag eins på saki. (Lærar Ousland tala eg
mindre med, og Axel Tobiassen berre sovidt helsa eg paa.)
Den politiske stoda var ikkje rar i fyrstningi av 90 åri. Fullt sjølvstende
for Norig anten i eller utanfor unionen — det kann ein segja var kravet
2 - Norigs Ungdomslag.
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som vinstre, fleirtalet av det norske folket, hadde samla seg um. Men høgre,
mest halvparten av folket, var ikkje med på kravet, og svenskane svara nei,
og tala openljost um å gjera ein «militær promenad» til Kristiania. Dei
vilde «tala svenska med nordbaggarne». Stortinget hadde vedteke at eige
norsk konsulatstell skulde skipast; men kongen hadde nekta «at tåge beslut
ningen tilfølge», utan at det stod noko norsk riksraad bak denne avgjerdi.
Eit av dei største folketog ein hev set i Kristiania hadde den 4. juli 1892
vore uppe til slottet og hylla kongen for dette. Motstandet frå Sverike og
høgrepartiet vart so sterkt at jamvel stortinget og riksstyret (vinstre) måtte
fira og lata saki liggja. Og alt dette vekte ikkje nokon ålmenn brennande
harm ute millom folk flest.
Men hjå dei mest vakne av ungdomen (og vonleg millom eldre og)
vekte det både brennande harm og djup mistillit til det norske folket, som
i ei slik sak kunde standa so kløyvt og difor vera so maktlaust. Me tenkte
umlag so: Som folk er me visst ikkje enno mogne til å løysa desse store
uppgåvone. Den ætti som no står for styr og stell greider det ikkje. No
er det ikkje nok å samla veljarane til politiske møte. Arbeidet må takast
grundigare. Me må lenger ned! Me må få tak i ungdomen, reisa ei ny
ætt med tru på folk og land, med klårt syn og med vilje til å ofra noko
for uppgåvone.
For det karm verta spursmål um offer, kanskje dei aller største.
Heilt frå ungdomen, ja heilt frå folkeskulen må dei unge verta fyrebudde
uppglødde av fedrelandselsk og stålsette til å løysa dei store uppgåvone som
no ligg og: ventar, og som det ser ut til at den eldre ætti ikkje greider
å løysa.
Desse tankar var det som stod heilt klårt for oss som frå fyrst av gjekk
med i ungdomsarbeidet. Eg var ikkje med millom deim som i 1893 baud
inn til det fyrste skipingsmøtet i V. ul.; men eg var på møtet og hev vore
med i arbeidet heilt frå fyrst av, so eg kjenner til korleis dei leidande såg
på saki.
Sjølvsagt hadde saki andre sidor. Den nye folkeskulelov frå 1889 la
skulens styre og stell i hendene åt folket; men enno fanst det t. d. privat
skular i sume bygder, fordi folk ikkje tolde «Jensens Læsebok» i skulen, eller
fordi det var for mange «verdslege» fag i den offentlege folkeskulen. I sume
av dei fyrste skuleplanane, utarbeidde etter den nye lovi, stod det beint fram
at berre religiøs song måtte nyttast i skulen. Fedrelandssongar vart ikkje
tolde. Her var nok av prov på at det var turvande å vekkja ungdomen, so
den komande ætti betre kunde fylla dei kravi den nye lovi sette til folket.
So var det liksom ingen millomveg for ungdomen. Vilde han ut ein
kveld, so stod på den eine sida bedehuset og dei religiøse samlingane der
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det rådde eit heller myrkt religiøst syn, og der mest all naturleg, livsfrisk
og skuldlaus moro vart bannlyst. Det var «å så i kjøtet».
På den andre sida hadde ein so ein svarttrampa danseplass. På den tid
hadde ein enno lov til å kjøpa brennevin i ankervis og byta. Denne retten
vart sers jamt nytta. Brennevinsbyting gjekk ofte fyre seg i nærleiken av
danseplassen. So karm ein skyna at det her ofte gjekk nok so vilt til.
Det var lett å sjå at her laut eit vekkjingsarbeid til so ungdomen kunde
få sans for sømeleg moro; og at det galdt å firma på noko som kunde
halda han burte frå drykken og dansen.
Alt dette og meir til gjorde at det var heilt naturleg at skiping av ung
domslag kom upp i fyrstningi av 90 åri. For den einskilde kunde nok
snart den eine og snart den andre sida av saki vera den avgjerande til at
at dei gjekk med ; men millom leidarane her i Vest-Agder var det denne sida
som i dei fyrste åri verka med størst tyngd.
Når ein skal skyna og tyda det store umslaget, den merkelege fram
gangen i fullt medvitande nasjonalkjensle, i fedrelandselsk og offervilje som
vårt folk synte frå 1892 og 1895 til 1905, so maa ein og rekna med det
arbeid som i desse åri er gjort i ungdomslag og paa ungdomsstemnor
nettupp millom den ungdom som i desse åri nådde fram til røysteretts
alderen.

ASKELL RØSKELAND.

FRA FLATBYGDENE PÅ AUSTLANDET.
Eg bad ofte han far at han endeleg måtte
skrive ned noko av det han hadde oplevd og
røynt, særleg frå dei stride kampåra frå 1880
og utetter. Aa ja, han tok så smått til med
å skrive sine «livserindringer», men — kom
ikkje langt. Eg trur han totte det var meir
nyttugt å hjelpe kvinnfolka med eit og anna!
Minningar! — Eg som sjeldan tenkjer
attende, alltid fram, eg skal skrive minningar!
Jaja, eg får vel bite i det sure eplet og prøve.
Kvifor tok vi til, mest heile landet over, å
samle dei unge i fyrste helvta av 90-åra? Eg
Olaf Funderud.
vil nå serleg halde meg til Østfold, og då vil
eg for det fyrste segja, at vi ikkje var utan mønster og forbilete. Diskusjons
møta og folkemøta til dei eldre, kampgnyet frå dei, smitta på dei unge, og
folkehøgskulen hadde gjort sitt også på desse kantar av landet.
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I kvar bygd var der ein eller fleire som hadde vore på Sagatun, og
lærarane hadde vore på lærarkurs på Vonheim og i Telemark eller andre
stader. Eg hadde vore hos Ullmann på eit 6-vikors lærarskeid i 1891 og
fått åndsdåpen der. Den gongen tenkte eg, ung som eg var, ikkje større
ved det, nå skynar eg fyrst kva eg fekk på det kurset. Peter Slotsvik
hadde nå vore på mange kurs han, i Sogndal, Seljord, Elvrom, Rakkestad,
Eiker, Vonheim. Detta var det einaste eg var på av det slaget; for eg tok
til å bala med jorda, og då vart det lite tid tilovers om sumaren.
Men nå skal det ikkje gløymast, at vi her i Østfold hadde havt folke
høgskule av og til heilt frå 1870. Daniel Knudsen Sæter var den fyrste.
I 1873 hadde Nicolai Sørensen og Five, to studentar, eit kurs i Såner
(anneks til Vestby i Akershus), og her gikk mange frå Østfold.
Sea var det skule i Skjeberg, Enningdalen, Trømborg, Herland og
Askim, med Sørensen og sea L Trodal til styrarar. Peder Velde må og
nemnast. Han var lærar ein to — tre vintrar i høgskulen, men gikk så
over til amtsskulen her med Hans Lie som styrar. Velde og Lie var heil
huga høgskulemenn, så den amtsskulen kan vi rekne for høgskule. Høg
skulen og amtsskulen hadde mange møte og festar, og dei eldre var flinke
til å møte op. Eingong hadde dei eit «14-dagars møte» i Askim.
Alt dette var ei åndskveiking, og her må vi søkje grunnlaget for ungdoms
arbeidet på desse kantar.
Det var P. Velde som lærde meg soga, då eg som 16 års gut gikk på
eit kursus i Spydeberg 1886 — 87.
Og far min var med i den krinsen, så eg tidleg fekk vatn frå kjelda
hans Grundtvig.
Anten ei rørsle er i emning eller ho skal haldast oppe, må dei leidande
få sitt åndsinnhald frå ein eller annan kant. Eit godt grunnlag er bra, men
ein treng kvar tid ny næring, ein må ha friske kjeldor å ause av. Og det
hadde vi i 90-åra.
Husbondsretten i eige hus hadde vi endå ikkje fått, så det politiske ideal
var klårt og greitt nok. Her hadde vi ei kjelde. Men dei unge kan ikkje
nøgje seg med bare politikk, endå om vi tek med slikt som avhaldssak og
fredssak, ja ikkje eingong striden for målet og det nasjonale kan heilt ut
stette ungdomens trong til å leva med i åndslivet.
Men eit sentrum må dei ha; og i dei nasjonale spursmåla var det godt
nøringsto.
Og dette vart vel det berande for flestalle ungdomar og
lei dårar.
Er der så meir? Gud skje lov, hadde eg nære sagt!
Hadde vi ikkje den tid endå våre store skaldar? Eg skulde tru det. Og
dei tok tankar og spursmål op frå den heile, vide verda. Ja, den gongen
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var vi litterært gripne, skal eg tru! Kvar gong storkultane våre sende ei
bok ut fekk vi emne til diskusjon, mann og mann imillom og i laga. Alle
dei «store» levde endå. For ei rik tid, når vi ser attende. Lat vera, at
mangt var uklårt — der var då liv. Endå hadde vi ikkje så mange syklar,
bilar, fotball-lag og kinematografar til å uroa oss. Vi las, og vi tenkte,
levde med og var opglødde.
Bak alt dette yrande liv stod den vitskaplege granskinga. Vi hadde
gamle Ernst Sars, lat meg nemne han fyrst og fremst! — Les de noko av
han nå, ungdomar?
Men kanskje nokon trur, at vi var nøgde med våre eigne «store», anten
det så var skaldar eller vitskapsmenn?
Å nei. Lat meg nemne i fleng: Tolstoi, Spenser, Huxley, Darwin,
Hackel, og av eldre endå: Thomas Carlyle, Thomas Buckle, Emerson o.
m. fl. Vi hadde eit par karar som opna dørene frå vest: gamle Sørensen,
Fagerstrand ved Høvik, med sitt «Bibliotek for de tusen hjem». Han gjorde
eit godt arbeid den karen! Og H. Thambs Lyche med «Frie ord» og
Kringsjå.
Og det var ikkje nokre få som las desse bøkene. Nei, det var mange,
ikkje minst lærarar, og dei var dei leidande i 90-åra og utetter ei god stund.
Nå er flestalle falne frå, dessverre; og eg har ein mistanke om, at dei yngre
lærarane ikkje les så mye som årgangane frå 80- og 90 åra. Tar eg feil
så er det bra!
Det var sjølve livsspursmåla vi vi lde ha svar på, vi søkte etter klårleik,
det var difor vi las, og difor vi reiste lange vegar til kurs og stemnor. Vi
søkte dei store vitskapsmenn, dei store skaldar, dei store filosofar, dei store
talarar. Og det meiner eg var rett.
At vi ikkje fann heilt fram den vegen, det er nok så. Men vi hadde
fare vegen, vunne røynsle, kvest tanken. Det var åndeleg vokster.
Nå er vi 40 — 50 —60 år, vi som leita i 90-åra og utetter, og vi har
vel lært å søkje annan-stad, søkje innetter i oss sjølve, vi har lært å søkje
hos Frelsaren sjølv etter svar, tenkjer eg, og der, skynar vi nå, er svar å få,
om vi opnar hjarto våre.
Det er så: fyrst søkjer vi utetter, gler oss over venleiken der, orienterer
oss, er meir estetisk, enn etisk og religiøst gripne, så kjem den tida, då vi
kan verdsetja dei einskilde kulturfaktorar, då søkjer vi innetter — som
greinene dreg safter frå treet. Heile tida har vi soge næring derifrå, men
den tid kjem, at vi vert heilt klåre over livskjelda vår. Då lærer vi å
elske han som er kjelda til alt liv.
Når vi så kom saman med dei hine som inkje las og lite tenkte, folk
som ikkje ein gong hadde lært å spyrja, som bare vart drivne av ei
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instinktiv uro, eller som bare vilde ha moro og «leva livet», ja, så vart det
kamp og strid då.
Fyrst nå byrja ein medviten motstand mot dei gamle «baller» og festar:
og det vart ein hard kamp
Punsjebollen og kortleiken fekk ei stutt
levetid. Verre vart det med den åndstynande runddansen, for her måtte
noko nytt koma istaden. Folkevisedansen har nå gjort mye godt. Ung
domen kan moroa seg på fin og sømeleg måte.
Ja, eg minnest nok denne kampen og alle rådbøtene våre!
Foredrag og diskusjon for å overtyde, øving i folkeviseleik, song, ja,
songen då, fyrst og fremsi!
Eg var formann for eit lag i Båstad i 11 — 12 år, og eg reiste i alle
lag Eidsiva hadde. Men tid tok det fyrr ein fekk stridbukkane med! Kor
mangein gong måtte eg ikkje ut i gangen og få deim inn, få deim med!
Eller tala ein halvfull mann tilrette! Eg undrast om folk i framtida vil
skyna kva kulturarbeid dette har vore!
Fleire og fleire vart ihuga "og gjorde alt ein kunde vente av deim.
Når eg tenkjer på alle dei kjekke gjentor og gutar som trufast heldt ut trass
i alle vanskar, ja, då får eg hug til å taka dei i handa, takke og velsigne dei.
For det har grodd etter arbeidet vårt, det har eg set med eigne augo,
og vi må vone på meir frukt i framtida.
Eit lag står og fell med sine leidarar. Sviktar dei, vert alt til nedfalls,
kanskje for lange tider. Vi har set det og. Difor må vi hjelpe dei ung
domane som er eller kan verta leidarar. For det er arbeidet i dei einskilde
lag vi må byggje på, kvardagsstrevet der.
Eidsiva ungdomslag har halde nokre skeid for leidarar i laga, og ikkje
noko minne frå ungdomsarbeidet lyser bjartare. Slik som dei la seg i selen,
og slik von og tru dei hadde! Time etter time sat dei og lydde, og slik
som dei song og leika!
Men ein ting må ein ikkje gløyme, når slike skeid skal haldast, at
leidarane fyrst og fremst treng åndskveiken. I andre rekkje kjem øvingar i
leik, song, lesing eller kva det kan vera.
Av andre gode minne fra ungdomsarbeidet kan eg nemne stemnone og
årsmøta.
Vi hadde mye strid og kjekl på årsmøta våre, ikkje minst om målsaka.
Fleire lag har gått ut, fordi vi var for stride målmenn; men frå den andre
sida har vi fått fantord, etterdi vi var for lite «heilhuga». Sjølv tykkjer vi
nå det, at vi har halde leida tolleg godt.
To dagar tok vi oftast dei fyrste åra, med ein fest fyrste kvelden. Fleire
gonger var vi gjester hos Bondeungdomslaget i Oslo. Det var gilde kveldar
i Møllergata 20, det skal eg segja! Han Klaus stelte godt for oss — gikk der
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så blid og smålåten; men han visste godt kva han vilde, den karen. Eg
måtte nå op så mang ein gong og takke og velsigne, og rose! Sume
gonger gav eg han Klaus på pelsen og; men han vart ikkje vond
for det.
Der fekk vi sjå folkeviseleik og springar og vosserull, og høyre god
song og felespel. Ja, vi har mye å takke dette laget for. Nå er dei
vortne for store for oss, og lite husrom har dei og, så det er lenge sea vi
var der nå. Vi held nå årsmøta våre på Folkehøgskulen i Østfold, i
Sarpsborg, i Spydeberg og fleire stader.
Frå dei store sumarstemnone våre har eg mange ljose minne. Som eg
hugsar den fyrste stemna vår i 1894! Frå dei indre Østfold-bygder reiste
mange på dampsk. «Strømmen» på Øyeren. Det var St. Hansdag og fint
ver då vi reiste, men utpå kvelden skya det op, og dagen etter var det fullt
regnver. Men vi gjorde ikkje så mye tå det, det var vår i ungdomsarbeidet,
alt var så nytt og friskt
Vi var lova kommunelokalet, men fekk det ikkje, og det var flagget si
skuld! For vi gikk fyre med det reine flagget, og det var radikalt nok den
gongen. Vi leigde eit stort jorde, og det gikk bra likevel.
Halvdan Koht var student den gongen, men djerv til å tala då og.
Slotsvik gav inn høgrefolka, soleis hugsar eg han tala om «gneldrebikkjur».
For fyrste gongen høyrde eg der nemne ein samanslutning av alle frilyndte
lag i Norge. Madshus nemnde det for meg, og Slotsvik heldt tanken fram
i ein tale andre dagen.
Eg har vore med på kvar stemne så nær som tri, og vi hai havt 27
i det heile.
Eidsiva-stemnone er vortne reine festferder for ungdomen nedover her.
Om vi så skal segja det sjølv, står det glans av dei.
Dei beste talarar Nc/ge har fostra har vi havt, undanteke Bjørnson Det
lukkast aldri å få han, diverre.
Frå 1904 har vi kvart år omlag havt idrottstevling. Ungdomar frå
mange bygder har vore med, og med samhug tenkjer eg på dei kjekke
karane som har øvt seg til «dei olympiske leikane» våre.
Best stemning var det oftast andre dagen. Då gikk vi rundt og helsa
og takka «for igår», og tala om det vi hadde høyrt. Det var lett å tala,
lett å koma inn gjenom hjartedøra, den andre dagen.
Dei fyrste 10— 15 åra var dei med oss — frå Eidsvoll i nord til Idd
i sud, frå Grue i aust til Drammen i vest. Seinare vart krinsen
mindre.
I 1905 vart ein bautastein over Håkon Håkonsson avduka. Etter optak
frå Slotsvik samla vi pengar og reiste denne steinen på fødestaden hans Håkon,
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Folkenborg, i Eidsberg. Den gongen heldt Hognestad eit foredrag om
fedrelandssongane våre. Denne talen greip åhøyrarane sterkt.
På årsmøtet 1910 gjorde vi eit vedtak som har bore gode frukter for
ungdomen på desse kantar. Det var det året vi fekk i stand Østfold folke
høgskule. I lange tider hadde vi tala på det, nå endeleg vert det alvor.
I 10 vintrar har det gått over 500 ungdomar ut frå denne skulen, mest frå
Østfold-bygdom, og av desse 500 får vi vel ein god del av våre kjerne
troppar for framtida Eg kjenner kvar og ein av desse, og dette kjennskapet
har gjeve meg meir og meir tru på folket vårt og ungdomen i det heile.
Eg har mange minne frå årsmøte i Norigs ungdomslag og. Men som
alle andre minne: ser vi attende er det med «blandede følelser».
Norge er eit stort rike, difor vert det vanskeleg å samle anten det så er
på den eine eller den andre måten. Og her har vore store vanskar. Dei
fyrste stemnone, i Trondheim 1897 og i Bergen 1898 var alt anna enn
vellukka, få med, og stemninga deretter. Men leidarane gav ikkje op. Peter
Slotsvlk og Anstein Myhr, skrivaren den gongen, arbeidde godt, men
vanskane var store. Sea har eg vore på Voss, i Søgne, ved Kristianssand
o. fl. stader, og har lært mange kjekke karar å kjenne, folk med fast karakter
og vilje, mange stridbukkar, men djerve og stortenkte og. Dei årsmøte og
stemnor laget har havt i alle desse år har gjort mykje til å binde lands
lutene saman. Eg kan ikkje tenkje meg dei ute av soga vår no.
Eg har fått høve til å samanlikne ungdomen her med ungdom andre
stader, og lært mykje av det.
All striden om lovparagrafar har for meg, som minst av alt er «juridisk
anlagt», vore ei rein pine; men det har vel vore naudsynt. Ein fast ytre skipnad
er bra. Bare ikkje ideane og stortankane vert borte i dei store papirhaugane.
Tar det lang tid, og er det mange vanskar med å få eit fylkeslag til å
gå godt, tar det endå lenger tid og er det endå mykje vandare å få eit
landslag til. Men nybrotsarbeidet er undangjort, barnesjukdomane vonleg
overstadne. For meg står det så, at arbeidet må leggjast på eit breidare,
meir ålmenmenneskjeleg grunnlag heretter.
Ja, det har vore mykje kav og slit desse 25-åra.
Vi er ved ein milestein i soga åt dei frilyndte ungdomslaga.
Som i alt anna har vi nå eit tideskifte i ungdomsarbeidet og. Eit slikt
tideskifte løyser og byggjer.
Ungdom må ha pietetskjensle og halde på det som er godt av det
gamle, men dei må og stå i kontakt med det nye som ovrar seg, elles eig
dei ikkje framtida.
Vi kan ikkje leva bare på romantikk og idealisme, vi må binde idealisme
saman med realisme.
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Større og vandare opgåvor enn nå har aldri nokor ny slekt havt. Men
er opgåvotre store, kan sigeren og verta stor.
Det står no på leldarane, om dei kan gjeva dei unge dei høge mål
som trengst.
Til dei beste minna mine frå ungdomsarbeidet høyrer gudstenestene ved
dei store stemnor; og arbeidet for å få ungdomsprestar til å reise rundt er
noko av det likaste Norigs ungdomslag har gjort.
Vi må få meir i den leida. Dei religiøse hugdrag hos dei unge må få
meir næring, og dei sosiale spursmål jamsides dei hine. Det er vel og
bra, at dei unge kjem saman til møte og fest, og føre/ seg fint og sømeleg;
men det er ikkje nok. Ennå er det alt for få som søkjer ungdomsskule, og
i det heile arbeider åndeleg. Vi treng studiekrinsar, som tek for seg sjølve
grunnspursmåla. Ungdomen les for lite. Dei må ta seg på tak med det
og. Dei skal vekkjast på møte og stemnor, men dei skal arbeide sjølve og.
Det er bondeungdom vi har i våre lag. Bonden treng å hevde seg
sosialt, men må samstundes sjå koss andre samfundsklassor har det. Han
må få syn for heile samfundet, og lære seg til å verdsetja alle kulturfaktorar.
Bøndene må byggje på eigen grunn i sed og skikk, i mål og minne;
men dei treng meir for sitt åndsliv enn dei kan få frå sitt eige land og
millom sine eigne folk. Så har vi eit program, som svarar til vår alvorlege
tid: Laboremus! Lat oss arbeide! Make the most of yourself! som
amerikanaren segjer, — gjer mest raad er ut av deg sjølv. Den gamle
individualisme må vidkast ut: på same tid som ein hevdar seg sjølv som
individ, på same tid må ein lære seg til å arbeide saman med andre, ofre
seg for andre, tene.
Det lyt verta ein brorskap, ikkje minst i det økonomiske. Og likskap —
politisk og rettsleg. Og fridom i det åndelege.
Måtte så Gud leggje si signing til arbeidet med norsk ungdom!

OLAF FUNDERUD.
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MED UNGDOMEN

Anders Hovden.

Eg stend no på høgdedraget av livet mitt,
ved sekstiårsgrensa, og skal no ned av berget,
på den andre sida, ned i skuggedalen, i alder
domen. Alltid berre ned og ned.
Og når eg no ser attende på det livsland
skapet, der eg hev gjenge, so fell det solblenk
yver mang ein stad og mang ei ljos li. Det
er dei frilyndte ungdomsstemnone um våren.
Eg hev vore med frå fyrste stund, og det frå
«Neset til Kapp». I 1887 var eg ein vetter lærar
ved folkehøgskule. Der fekk eg smaken på å
hava desse bjarte ungdomsaugo framfyr min
talarstol.

Alt i mi studenttid tok eg til med å samla ungdomen i Åsentunet, når
eg var heime på Sunnmør. I 1890 var eg heime eit heilt år og samla
ungdomen um meg ofte. Men ein myrk pietisme kjøvde det ned.
Då eg 1891 vart prest paa Lista, tok eg til å skriva. Med flestalle son
gane mine tenkte eg på ungdomen Mitt fyrste dikt der var: «Eg livde
millom berg og knaus». Eg tenkte det til ein uppsong fyr bondeungdom.
Seinare forma eg ungdomsprogrammet meir beintfram: «Heitnatt til far,
og heitnatt til mor og heitnatt til fedraland!»
På Lista var eg i 7 år og tala ofte til ungdomen. Men pietismen hindra
oss mykje der med.
Eg tala målsak i Mandal, og vart kalla til mi fyrste ferd til ungdoms
stemne til Stavanger, der eg fyrste venda møtte Rasmus Løland og Jens Tvedt,
som eg budde hjå ilag med Hans Seland.
Men mest vart eg med, etter at eg i 1893 kom til Austlandet. Same
året ei gild stemne på Otta i Gudbrandsdalen, der Moren og eg tala, og
Lammers song. På alle stemnor eg hev vore hev eg halde norsk guds
teneste — oftast i kyrkjone — og ungdoms- eller måltale etterpå. Oftast
under open himmel. Då eg var hjelpeprest i Oslo bispedøme og min ven
Bang var bisp, fekk eg mykje fri. Wexelsen] var kyrkjeråd. Båe tvo vilde
unna meg tid til å skriva og tala. Eg for mykje ikring på Austlandet, like
ned til Fredriksstad, der den norsklyndte bymannen, dokter Lyche, var driv
krafti. Og Bjørnarå i Askim. Kyrkjone vart opna fyr oss all stad.
I Vestre Slidre i Valdres hadde me ei gild stemne, fyrst norsk messe i
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kyrkja, og deretter møte på Slidrebrenna. Der vart eg kjend med høgskule
styrar Bø og spelemannen Olav Moe.
Møtet var tillyst til å vera på Slidrebrenna laurdag middag. Men då eg kom
dertil, såg eg berre ei kjerring og ei gryte og eit bord. Eg var trøytt etter den
lange køyreferdi og la meg på bordet til å sova. Då eg vakna stod nokon og
undrast på, kven som der låg. Men det kom snart store flokkar av folk.
Eg for på same ferdi uppetter Valdres, radt til Vang, der eg tala målsak i sjølve
kyrkja. Presten eva seg noko fyreåt. Men etterpå takka han varmt frå kordøri.
Ei ljos sumarnatt køyrde eg attende ned gjenom skoglii under fuglesong.
Der møtte eg spelemannen Olav Moe, som skulde til Vestlandet.
Å, leik meg ein låt!" ropte eg han i møte. Og han spela vosserullen,
fanitullen o. fl., so det ljoma i liene og gauken tok til å svara. Gildare
konsert hev eg kje vore på.
1902 vart eg prest i Krødsherad. Då kom eg på mange forvitnelege stemnor i
Hallingdal. Dokter Bruim og frue og Ola Perstølen var drivkrafti deruppe.
Gamle spreke president Liestøl var stemnetalar i lag med meg. Det
var i Ål. Seinare lenger nede i dalen var eg på ei stemne ilag med Moren
og Angell som eg ofte seinare hev vore saman med på stemnor.
So tok eg til å koma på stemnor i Telemark. Kyrkja vart meinka oss i
Skien fyrste venda.'' (Seinare opna prost Hauge ho for meg). Ullmann tala
der og. Seinare var me saman på mange stemnor.
Det gildaste på Telemarks-stemnone var kappleikane på fele. Eg er so
glad i musikk. Haugerud var ein av dei beste eg hev høyrt.
I Seljord preika eg i Landstads gamle kyrkje. Ute i bjørkelii i solskin
tala både Ullmann, Nådland og eg. Og prost Wicklund med eit veløvt
kor song: «Handi hans far». Då fyrst fann eg at både ord og tone er
vene i den songen. Det gav slik atterljom frå Hi, eg totte eg såg far
min nær ved. Etter at eg hadde preika i Brunkeberg kyrkje, nøydde dei
presten sin — som er telebonde — til å preika på målet.
I Telemarki treivst eg best, musikk, song og dikting flyt der um kapp
med elvane. Det var ungdomen sjølv, som kalla meg til seg. Formannen
då var i Norigs ungdomslag gjorde det aldri. Årsaki var kanskje den, at
eg hadde støytt honom, då han tok til med eit nytt ungdomsblad «Symra».
Eg totte «Unglyden» var god nok. Eg er sterkt imot at dei fær upp alle
desse sveltihel-bladi, dei magre kyr åt Farao, eg vilde me skulde samla oss
um nokre få, strøyma som bekker i å, so bladi kunde verta mektuge. So
skaut greinene naturleg fram i nye bladtiltak etterkvart.
Eller kanskje eg vart vraka som talar av andre grunnar — det er denne
gysja um, at eg var slik ein «villstyring i min ungdom». Eg fær høyra
det att no eg er 60 år dessmeir. Ja, eg hadde mod og måtte freista halda
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det uppe i den tid. Min arv var kr. 130, far var avliden. Og eg var so
lettlyndt at eg braut meg fram gjenom dei vanskelege skulane som eg vart
ferdig med, eg var 26 år. (Gjer meg det etter, ålvorsmenn!) Ivar Åsen
hjelpte meg med kr. 20 um md., det var alt eg hadde. Sanneleg — det
var ei lysteleg og lettlyndt ungdomstid : Då lærde eg meg å skjemta.
Då Gjelsvik vart formann i N. u., kom eg straks med. Aldri gløymer
eg den fyrste Nordlandsferdi me for saman. Eg hadde inni landet lengta
etter sjøen, og det var sælt å få preika og tala åt sjøfolk og fiskarar.
Sven Moren var og med, men han lengta so heimatt, trudde han var
komen til verdsens ende i Mosjøen. Men Gjelsvik prova med stor lærdom
og ein liten passar, at Mosjøen var Norigs «midtpunkt». Oddm. Vik kom
au og slo lag med oss, me var radt til Bardu.
Eg minnest ei natt på Grøtøy, me gjekk venta på storebåten. Midnatt
sol og stor stille. Høgstamna nordlandsbåtar duva i tungalda. Erfugl
sumde med bøli sine. All heimen låg i hildring av raudleg nattsol. Det
var som på den nye jord, der freden bur.
Eg hev alltid vore heppen med nordlandsver, eg hev vore der på fleire
stemnor, radt til Finsnes ved Trums og alltid havt fint ve. Siste nordlands
ferdi mi var for 3 sumrar sidan, eg heldt Olsokmesse i den vyrdelege Trondenes
kyrkja. Tala seinare på dagen målsak ute i stilt solskin med velduge fjell
og fjord framfyre og kyrkja til bakgrunn. Lofotveggen er det største syn
eg hev set i verdi. Nordlendingen er kjenslerik, fyllt som hugen er av hav
og storm, fjelltindar og nattsol. Han er lett å tala for. Og so herleg som
han syng! — Det stend att å sjå Nordland i storm, eg tregar på eg ikkje
fekk min fyrste yrkeskrins der nord. Eg søkte hjelpeprestkall i Finnmarki,
men fekk det ikkje.
Det var skot i sakene den gong Gjelsvik var drivkrafti. Betre ungdoms
førar hev me aldri havt. Hans lynande logikk lyfte seg jamhøgt med den
mest lysande fantasi. Det var som ei eldmyrje i han av planar og tiltak.
På Vestlandet hev eg vore paa mange stemnor. På Valestrand, i Fana,
i Sunnfjord, Hardanger, Sogn og Bergen.
Til stemna i Fana for eg ilag med Ullmann. Det var 7. juni. Ung
domslaget i Haugesund telegrafera til oss til Storsand (Kristianssand S.) at me
måtte vitja dei på festen deira um natti, det var råd til det ein time.
Ullmann var trøytt, men eg steig i land, kom midt upp millom fager ungdom,
åt rjomegraut og spikekjøt og det beste: Fekk meg ein dans med venaste
gjenta eg såg der. Og so fylgde heile flokken meg syngjande ned til båten.
Vestlandsungdomen stend høgt, han eig sterk kunnskapstrong og han er
heilhuga nasjonal. Det hev alltid vore meg ein fest å tala til dei som eg
framfyr andre karm kalla brør. Dei skynar so godt halvkvedi vise.
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Fyr eit par sumrar sidan var eg stemnetalar på Sunnmøre ved Hjørunga
våg (Hareide). Høgare hjartefest hev eg vel aldri havt. Eg tykte eg heldt
i «handi hans far», når eg nevetok desse strevsame fiskarar.
Og ungdomen kom med ei gåve på kr. 1000; slikt hjartelag frå heim
bygdene mine gjorde godt. Eg var gjest hjå fiskarguten Petter Brandal,
som ved ishavsfangst hev arbeidt seg upp til millionær, og hjelpt grendi
si upp, so ho strålar av kvite velstandsheimar og elektrisk ljos. Det var
ei fin breid seng eg fekk. Eg hadde tala mest all dagen, so eg var trøytt,
og eg kasta meg vel noko tungt og brått i sengi — og eg må visst vera
i ætt med Gange-Rolv — botnen brast sund, so eg låg på golvet um
natti og undrast yver «verdsens umvandlingar».
Eg hadde lenge trått etter å koma til Trøndelagen. Dit kom eg då 1910.
Eg hadde frett, dei hadde lova å «temja slike karar», soframt eg våga meg
til å tala målet. I hast fekk dei til eit riksmålslag på 420 medlemer. Eg
møtte målprosten Gregusson i Oslo. «Du vågar vel ikkje preika på målet i
Melhus? Det vil kje gå. Freist med det av og til; frå fyrst av.»
«Nei, full fart forover» ! som det heiter umbord.
Det var litevetta
bladbråk ei kort tid. Men snart kjende eg meg heime som millom brør,
og eg tok straks striden upp um Blixsalmane. Det gjekk heitt til, men i
hovudkyrkja vann eg med glans 1911. Seinare i dei andre kyrkjor.
Eg vart tilkalla av ungdomen i flestalle bygdelag, og eg reiste so sant
eg kunde koma laus. Eg preika i kyrkjone og tala målsak og andre emne
i ungdomshusi og på hermoen. På ungdomsstemnor hev eg vore radt frå
Namsos i nord og til Uppdal i sud. I Inntrøndelagen er ljos og vaken
ungdom. På stemnone der møter det fram upptil 5—6000. Berre Sunn
mør karm mæla seg med dei. I søre fylke er det meir myrkt, det hev
kje vore so mange ljoskastarar her som i nordre fylke. Men her er det au
same djupe, trufaste folkelynde, og det tek no til å ljosna. Anders Mo
i Orkdalen hev med høgskulen sin alt gjort gildt verk. Det ljosnar i spori
til den gjævingen. Og no hev me fenge høgskule i Gauldalen og. Holdhus
og Kyinnesland er hugheile, dugande menn, som alt er velvyrde av folket.
No eg skal forlata Trøndelagen — eg trudde kje eg var so avhalden, det
er ein hjartevarme, eg aldri fyrr hev møtt. Jamvel hjå riksmålsfolk. Eg hev
fenge gilde gåvor av ungdomen i Melhus, og Trøndelagsungdomen heldt
fest fyr meg i Trondheim og gav meg eit kaffistell av sylv. I Melhus
prestegjeld gav dei meg eit stort avskilsoffer. Eg må som Jeppe i baron
sengi knipa meg i armen — tru, eg er vaken ? Dei vilde meinka oss dom
kyrkja på Olsokdagen 1914. Men me søkte høgare og fekk det hjå kyrkje
råden. Der heldt eg då heilnorsk gudsteneste. Norsk salmesong fyllte under
dei høge kvelvingar, me song med tåror i augo, slik song hev eg knapt
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høyrt. I alt hev eg halde 4 norske messor åt ungdomen i domkyrkja.
Eg hev ofte ottast, at min lyrikk ikkje høvde åt dei sterke trøndarar, at
det var som å skvetta vatn på steinen. Men eg hev teke i mist. Det er
både eld og gull i trøndarlyndet, og usvikeleg truskap. Me veit det frå
gamalt, at betre folketo finst ikkje i landet. —
— Eg song i min ungdom:
Å, Gud, lat meg få syngja,
som vesle fugl i sky
alt under myrke vetter
um vår og sumar ny.
Og stoggar ein og lyder
med hugnad til mitt kvad
eg kjenner vår i hugen,
då skal eg vera glad.

Mange hev stogga og lydt etter. Det er mi glede, den største eg no
eig. Og stundene saman med frilyndt ungdom er mine ljosaste minne.
Det minner meg, det minner, ja det minner,
til soli ned i vester sloknar ut.
Og inn i siste svevn meg eingong huggar
dei gamle minne og dei gamle skuggar."

ANDERS HOVDEN.

FRA ROMSDALEN.
Kvifor me skipa ungdomslag og ungdoms
samlag for ei 25 år sidan?
Å, den tanken var i grunnen ikkje ny. Me
som var unge i 70— 80-åri og gripne av fridoms
og frigjeringsåndi frå folkehøgskulen den tidi,
me hadde so å segja ungdomsprogrammet vårt
ferdigt.
I 1880 hadde eg — i Trøndelagen — vore
med og skipa eit «samtalelag» med umlag same
program som dei frilyndte ungdomslag no. Lags
bladet vårt som eg styrde, heitte «Fram», og pro
A. O. Sand.
gramartiklen slutta eg med: «Fram då, frendar,
i fredelege kappsteg ....!» — Diktarane sette
upp problemi og reiv oss unge med til å gå glade i striden for tids
tankane og dagens store spursmål. Me unge måtte koma saman og dryfta
dagens spursmål; for det var so fælande mykje å gjera, og det burde gjerast.
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Men so kom — i slutten av 80-åri — dette svidande vonbrotet med
Sverdrup regjeringi, og — i fyrsten av 90-åri — denne kjøvande, halvtrøytte
dekadenseåndi. Huff, for ei kjellarluft det vart no mot dei friske stormbyone
under vetostriden ! «Trætte mænd» —og likesæle!
Eg minnest ein høgreprest som hadde ei von um at kanskje Arne Gar
borg og kunde koma på «rett veg».
Men mor Norig låg der so syrgjeleg uferdigt — uferdigt i so mangt!
So vart det den gamle soga uppatt: ungdomen er framtidi, ungdomen må
bergast, reisast til nytt liv og ny kraft. Me lærarar i ungdomsskulen kunde
vel tala med dei unge gutar og gjentor i skulen vår. Men når dei so kom
heitnatt? Ja, då må de skipa lag, og so til å arbeida! Det vart no fyrst
kravet Og ungdomslag vart skipa, mest i kvar bygd.
Eg kalla saman ungdomen i Romsdal til fyrste stemna på Vestnes jon
sokhelgi 1895. Fyremålet var m. a. åfå i stand ein samskipnad av ung
domslagi.
Der møtte utsendingar frå 19 ungdomslag — og elles mykje folk, eit
par tusund umlag. Det reine flagget veifta ungdomsfriskt og synte vår na
sjonale stemneleid: eit heilt ut sjølvstendigt Norig.
So underleg å tenkja på no: eit høgreblad i Molde skreiv um oss, at
no hadde ungdomslagi i Romsdal synt kva politisk farge dei hadde; det
reine flagget blakra trassugt mot unionen ! — Heile stemna var vinstrepoli
tikk og agitasjon mot unionen.
Romsdals ungdomssamlag hadde fått si vigsling — og forkjetring.
Året etter hadde me stemne i Molde. Då hædde og spotta same bladet
oss, for di me gjekk i festfylgje gjenom gatone med reint flagg.
So tykte eg det var best å setja upp programmet vårt, klårt og greidt.
Det gjorde eg året etter på stemna i Molde. Ei to — tri tusund menneske
var samla frå dei ymse bygder i Romsdalen. Lagmann Lindboe tala, og
Thorvald Lammers song.
Programmet var forma som svar på spursmålet: Kva me vil?
Me vil ha vokster og framgang for alt som karm reisa og byggja oss
sjølve, og dermed ogso samfundet og fedralandet.
Me vil eit velseda, upplyst og arbeidstrottugt folk.
Me vil ha lovfest reint flagg og eit heilt ut sjølvstendigt Norig.
Me vil ha det norske målet reist uppatt: i skule, i kyrkje, i tingsal
og elles til bruk i alt, i skrift og tale.
Me vil verna dei gamle ætteminne frå federne til heider og æra for det
nye Norig.
Stutt å segja: Me vil eit nybygt, sjølvhjelpt og sjølvstendigt Norig
på fedragrunn!
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Attpå denne stemna fekk eg eit åtvarande «alvorsord» i høgrebladet:
um eg som «en ungdommens leder og opdrager» kunde kalla hit ein
agitator og unionsstormar som lagmann Lindboe til å vill-leida ung
domen !
Soleis hadde me det den tidi

A. O. SAND

ARBEIDSÅR.

J. Haraldseid.

Det gjekk ei sterk nasjonal vekkjing over
landet i 90-åra. Vi kjende eit lite pust av dette
åndsveret på lærarskulen, serleg når vi var saman
i elevlag og mållag. Sterkare kjende vi det når
vi kom ut millom folket, og sterkast i samvær
med den frilyndte ungdomen.
Det var i 1892 eg for fyrste gongen var med
og skipa eit ungdomslag, borte på Vestlandet ein
stad. Det kom ein ung gut til meg ein dag og vilde
læra «å skriva og rekna». Ein ljoshåra, blåøygd,
frisk og gladværug gut var det, med det fine
drøymande draget over seg som ein ungdom
med åndelege hugmål kan ha. Sjølvsagt lova eg

å hjelpa han, og vi vart snart samde om at han skulde få læra å skriva
norsk, ikkje det som folk til vanleg kalla «norsk» men verkeleg norsk.
Det vart hugnadstunder dei timane vi var saman, og det vara ikkje lenge
før vi kom til samtals om å skipa eit ungdomslag. Vi fekk med oss ein
eldre lærar og tillyste møte. Og mange staute og støe bondegutar og bonde
gjenter møtte. Eg sa nokre ord til innleiding, og så vart det ordskifte om
«lovene» for laget. Vi hadde gjort istand eit utkast.
Presten og klokkaren møtte fram og vilde ha eitt og anna brigde i
lovene. Det sette vi andre oss hnot, og så vart det til det at presten og
klokkaren tok hatt og stav og gjekk; dei andre vart att og skreiv seg
inn i laget.
Det var kanskje mindre pent av oss — serleg av meg som var ung semi
narist — a setja oss op mot prest og klokkar; men eg hadde den hug
naden å sjå at ungdomen ikkje fylgde presten og klokkaren den gongen.
Andre gongen eg var med å skipa ungdomslag var i 1894. Det var
her i Gudbrandsdalen. Og arbeidet saman med ungdomen i dette laget
står ennå for meg som eit lysande minne. Det var lett å vera formann og
få arbeidet til å gå der. Mange av medlemene var svært flinke til å hjelpa
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til med oplesing og bladskriving, innleidde til ordskifte, var ordstyrarar osb
Alle var viljuge til å gjera det dei kunde. Små skodespel vart innøvde og
framsynte på festane våre. Og det norske målet rådde grunnen åleme.
På den tid tok ungdomslaga til å skipa seg saman til større lag
eller samlag. Også her i Gudbrandsdalen. Det var kome fart i arbeidetFyrst på året 1898 tok arbeidet for samanskiping av ungdomslaga her i
dalen til, og ein-to-tri så var «Gudbrandsdalens ungdomslag» skipa. Millorn
dei som stod fremst i arbeidet med dette hugsar eg Emil Berge, Ringbu,
Ivar Blekastad, Seil og Ivar Blekastad, Gausdal.
Om lag på same tid og med same fart vart Norigs ungdomslag skipa.
Og G. u. vart tidleg med i landssamskipnaden. Den fyrste ungdomsstemna
i dalen var i Ringbu 1898. På utsendingsmøtet der vart G. u. innmeldt
i N. u., og eg vart vald til utsending åt årsmøtet iN.u. i Bjørgvin. På vegen
dit kom eg saman med føregangsmennene frå Eidsiva Slotsvik og Funderud
o. fl. Og på møtet råka eg for fyrste gong Rasmus Løland og' Klaus Sletten.
Sistnemnde var då reint ung og lite visste vi då om at han skulde koma
til å setja så varige merke etter seg i den frilyndte ungdomsrørsla. Men alt
den gongen var han skarp og djerv til å hogga fram i ordskiftet, ein rein
motsetning til den tagale Rasmus Løland.
Med det same eg dreg fram minne frå ungdomsstemner lyt eg nemna
eit på Nordfjordeid i 1894. Der høyrde eg for fyrste gong Anders Vassbotn,
og råka for fyrste gong Rasmus Steinsvik; han for då omkring og sanka
5-kroningar til «Den 17de Mai». Det ruvde ikkje mykje på han der han
gjekk, i stutt-trøye og knebrok. Og på vegen frå ungdomsstemna råka
eg ein gild gut som heitte Jon Fridtun. Han fekk meg til å tinga «Unge
skud». Gjenom det bladet vart eg kjend med Lorentz Nybø.
Seinare lærde eg Sven Moren å kjenna. Og når eg nå tenkjer attende
på alle desse åra, og liksom ser for meg alle dei ungdomar eg har set
samla seg under det frilyndte ungdomsmerke og fylka seg saman i dei fri
lyndte ungdomslag, så er det eit par andlet som står klårast for meg, to bilete
som teiknar seg av på duken, to typiske representantar for norsk ungdom :
dsn blåøygde ungguten frå havet der vest og den gjæve ungdomshøvdingen
frå grenseskogane der aust.
Innafor den råma ser eg den frilyndte ungdomsfylkingen. Eg ser dei unge
flokka seg om talarstolane på dei store ungdomsstemnene (t. d. på Voss i
1908); nokre ser eg på talarstolane omkring i dei småe lag; mange ser eg
ved skrivebordet; flokk for flokk ser eg øya inn og syna fram små sko
despel; og mange hundre ser eg svinga seg i leiken, friske og glade med
ljose framtidsdraumar. Eit fagert bilete; eg gøymer det vel i minnet og vil
helst ha det for meg sjølv.
j% HÅRALDSEID.
3 - Norigs Ungdomslag.
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MINNE OG STEMNINGAR.
Det er berre gode, ljose minningar eg hev
frå arbeidet med den frilyndte ungdomsrørsla.
Kvar gongen eg tykte at arbeidet mitt for
forsvarssak, målsak eller idrottssak gjekk for tungt
og seigt, når motburden vart for strid og leid,
då fann eg alltid nytt mod og ny von ute hjå
ungdomen, anten det so var i lagi med fyredrag
eller det var på stemnone med talor. Stundom
møttest me ogso uppe på sjølve høgfjellet. (Det
var dengongen då det fanst fjellgutar som trong
lærdom av byslitne gamalkarar, i fedrane si gamle
kunst).
Når eg no tenkjer attende på ferdene mine
Henrik Ange/l.
rundt ikring i ungdomslagi, til ungdomsstemnone,
på dei hundradtals av møte i bygd og by, frå Nordkap til Lindesnes, frå dei
verharde grendene ute ved Vesterhavet og til rudningane djupt inne i stor
skogane aust i Trysil, då minnest eg nok at det stundom var slitsamt på
åttring og motorbåt, på ski og i kariol, i storm og i stille, men alt i alt
so samlar alle hendingane seg saman til ein einaste stor, gild fest. Eg er
takksam for di eg fekk vera med. Det var so mange husrom og hjarterom
opne og med varme handslag at eg kjenner meg som ein gjeldbunden mann
til dei mange ungdomslag rundt ikring i dette store vidsveimde landet. Best
kannhenda minnest eg hjartelaget hjå deim langt inne i inste fjordane, der
som det var på det trongaste eller ute i utværi, der havet stod i brot og
brand, eller høgt uppe i avdalane, der allfarvegen paa vetratid berre var ein
liten strek i snjoen av skiløypa, eller langt burte i grenseskogane, der ung
domen møtte fram i norsk bunad, av di det var ein nprsk embetsmann som
vilde tala til deim på norsk — for fyrste gongen på Gud veit kor mange
hundrad år.
Det var ungdomen som fekk meg til å tala på norsk. — Ja, og so
Bjørnson. Han meir enn nokon annan gav meg den heite harm og det
eitrande sinne som skulde til for å fara rundt ikring land og strand her
heime og langt ut til Sønder-Jylland, til Polen, til Elsass-Lothringen, til
Montenegro og Serbia. I sin blinde fredselsk hædde han meir enn nokon
annan vårt yrke som vilde verja fedrelandet. Han og Kielland og Ullmann.
Han og Kielland skulde ogso tyna «målkalven», og oss målfolk som var
«lodne huleboere« som «rautede» og «siklede». Han som var so byrg av
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at me nytta «det sprog som synger for vuggen hos sønderjyden» og som
«seiler de norske fjeld». Han som skulde ha vore lurblåsaren åt vår fri
lyndte ungdom, som skulde synt oss vegen og halde vårt norske merke
uppe. Bjørnson var mannen som gav meg hugen til å fara ut og preika
på norsk. Eg hev høyrt han tala ein einaste gong. Det var på det namn
gjetne møtet i Store Logen i Oslo, der han bar so kvast imot målsaki, der
han tala um gamle Ivar Åsen sitt livsyrke, då han hædde den fagnamannen
i si grav ved å herma etter honom. «Tussete og almueagtig» var gamle
Ivar Aasen, sa Bjørnson. Eg minnest at då gjekk tri mann ut av salen.
Den eine var prest, den andre ein skulestyrar, den tridje offiser. Me var alle
av framand byrd. Men då lova me kvarandre at me skulde byrja nytta norsk.
Og då melde eg meg til ungdomslagi med tilbod um å «preika» på landsmål.
Ja, eg hev preika på landsmål i nord og sør, i vest og aust, og ikkje
hev eg røynt anna enn at alt folket kunde skyna meg, dei gamle som dei
unge. Ja, folk sa ofte : «han talar ikkje landsmål, for det er eit laga mål
som ingen kan skyna; han talar akkurat som me». So hev dei sagt nørdst
i Nordland, i Trøndelag, i Hordaland og i Agder og eingong sa ein gamal
bonde på breidaste Uppland: «Du skal nå ha så mange takk, fordi du
itte tala på detta landsmålet. Je er so gamal je, åtte je itte skjønner slikt nytt
mål». Eg spurde honom um han hadde skyna kva eg hadde sagt i fyre
draget. «Å ja, å ja», sa han, «du tala akkerat som ein tå oss, som ein
bonde, så beint fram». Og då hadde eit blad fyrebels fortalt at det var
ikkje meir enn tri mann i heile bygdi som kunde forstå målet mitt, det var
dei tri vestlandske skulelærarane. Bladet var so beisk i fyrebilsumtala av
meg, at den største salen i bygda vart for liten.
Men det som eg hugsar best og som stend so bjart og straalande i min
net mitt er den store ungdomsstemna på Voss i 1908. Det gav meg og
mange med meg kveik og mod og von for alle komande dagar.
Eg hugsar, eg kom austanfrå og i lag med mange rnienn.
Me for over fjellet, det lange, store, drjuge fjellet, som so lenge stengde
millom Vest- og Austland. Det var sol over tindar og toppar, det rodna
på snjo, det blåna i bre, fagert låg landet vårt og fagrare visste me, at me
skulde snart få sjå det, når me kom ned millom lier og dalar, framum fos
sande elvar og ned til den breide, opne Vossabygdi.
«Rikt er landet vårt, og rikt er folket», sa ein. «Me hev so mange
tonar, so mange strenger å spela på. Berre me kunde få alle strengene til
å ljoda i samspel og samklang. Me er rikare enn folk flest, av di me er
både fjordfolk og fjellfolk, slettefolk og dalfolk, sjøfolk, bondefolk, byfolk,
frå det lange landet frå Nordkap til Lindesnes, frå Kjølens rand og ut til
Vesterhavsøyane, — og like til «Vesterheimen» burte i Amerika.
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På Voss møttest me so. Det var utsendingar frå alle dei norske bygder
og byar. Det var folk frå Trums og Hålogaland, Inntrøndelag og Uttrøn
delag, Trysil og Øystredalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal, Numedal
og Telefylket, frå Austfold og Vestfold, frå Agder og Eidsiva, frå Uppland,
frå Nidaros, Oslo og Bjørgvin. Dei møttest med hørder og sygner, fjord
dingar, møringar, med rogalendingar og egder, — og med færøyingar og
islendingar.
Færøyingar og islendingar! Brøderne våre, dei norskaste av alle!
«Heil og sæl! broder min, syster mi!» den tanken brann som eld gjenom
dei 7000— 8000 norske ungdomar, som i Prestegardsskogen stod og venta
på dei 100 færøyingar, som i ein fylking kom stigande fram.
Og der såg me Islandsbanneret og Færøyingamerket på kvar si side av
Norigs flagg.
Då tykte me, at Norig tok liksom til å samlast att. Og me stod og
såg og såg og stirde på dei kjære fargar og merke. Det var som eit gamalt
sår tok til å gro att. Hogne burt var grein etter grein av det store norske
treet. Hogne burt var store stykke av Finnmarki, burte var Jamtland, Herje
dalen, Idre og Særna, Bohuslen ; burte var Orknøyane, Shetland og Hebri
dane, dei norske slott på den skotske strand, hogge laust var Færøyane, Island
og Grønland. Kostsam hadde unionen med Danmark vore, kostsam var han
den dag i dag. Banehogg tykte me at folket hadde fenge med framandt mål,
med framandt kulturmerke. Danskemålet og den tyske hansaåndi var tvinga
inn på oss og i veikskap hadde me funne oss i alt. Lært å firma oss i det,
lært å vanvyrda vårt eige og høgvyrda det framande —.
Då steig fram under dei svære furukrunor ei rad med dei stautaste karar
og vene kvende. Det var færøyingane — og millom deim eit islandkvende.
Som ei dronning skreid ho fram. Heimstadmerket var skore i andlet, i bunad,
i mål og merke i denne flokken; det var heilstøypte folk, vikinge-ættingar,
høgsætesmenn, høgsæteskvinnor. I gamlelandet hadde fedrane eingong sete
i høgsætesbenk; høgsætesstolpane hadde dei teke med, det var synbert den
dag i dag.
Ut frå Norig stryk enno so mange på vikingeferd, men so mange
av dei hev siglt høgsætesstolpane burt . . . eller gløymt, at dei ein gong åtte
i ætti slike stolpar. Pinnestolen frå utanlandsk fabrikk var berre pinnar og
pinnar og dugde ikkje til å fylgja med ut i verdi. Pinnane var for armods
lege små.
«So vene, so staute karar hev eg aldri set,» sa ein gamal hermann til
meg, då færøyingane gjekk inn under merket sitt og stod Norigsflagget
nærmast.
«Ikkje eg heller,» svara eg.
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I det same var det som lufti. tok til å bivra. Det var fagnaropi, helsings
ropi frå den norske ungdomen til syskinflokken. Det var noko som var
løyst, noko som braut ut, braut fram. Det var eit einaste tusundtonande
rop, som steig upp, som fyllte dalen og fløymde vi, ut, langt burt. Men
innan ropet døydde, kom atterljomen sterk, samtonande attende, attende frå
nord og sud, frå dei myrke skogane i aust til dei brimkransa øyane i vest.
Og atterljomen var: Norsk! Norsk!
Færøyingane tala. Det var norske ord og vendingar, men me skyna dei
ikkje alle, for tonen var uvand. Me i gamlelandet hadde gløymt so mykje
av vårt eige mål. Men me skyna korsomer meiningi med kva brøderne
våre sa, for ordi kom fra hjarta og gjekk til hjarta.
So stod ein islending fram. Det var Helgi Valtysson. Han hadde vore
her i landet fyrr. Han tala nynorsk. Leikande lett tala han, fløymande
lett og fagert. So stod ein trysling fram. Det var Sven Moren. Han tala
same målet og like lett. So kom ein trøndar, so ein sogning. Alle tala
same mål — og i det målet fann me kvarandre alle, dei frå øyane og dei
frå skogane, dei frå dalane og dei frå byane, bonde og embetsmann.
Då såg me alle: den nye dag som tok til å rodna for Norig. Sol over
tind og topp, sol ned gjenom liene.
Og Vangsvatnet låg blinkande i høgsumarsol, smilande som eit barneauga.
«No er det i Norig atter dag», song folket. «Atter dag!» svara all naturi.
«Atter dag!»
H. ANGELL

FRA VALDRES OG UPPLAND.
Det var etter måten ei stor ungdomsrørsle i
heimbygdi mi, Bagn i Valdres, både i mi små
guttid og i ungdomstidi mi. Dei hadde kome
saman til samtale og til eintonig og fleirtonig
song alt i den tidi far min var ung. Etter som
desse eldre fortalde, so var det mykje i ungdoms
livet der i bygdi då som minte um det frilyndte
ungdomsarbeidet.
Ein lærar, Syver Brænden, var førar for dette
— ein gåverik, frilyndt mann, som kom noko
på kant med verdi.
Han døydde gamal i
Amerika.
Olaus Islandsmoen.
Men retteleg fart kom det i ungdomsarbeidet
då kyrkjesongar i Bagn, Ole Thorsrud, vart lærar heime på Islandsmoen.
Han var ung seminarist frå Asker, uppglødd grundtvigianar og fram
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stegsmann, som han er det den dag i dag. Han samla ungdom og eldre
på kveldskulen og på sundagsmøte, heldt foredrag, fekk til song og skreiv
i bladi. — Utifrå dette arbeidet voks dei fram ungdoms- og fråhaldslagi i
i Bagn.
Mange av lagi i Valdres var lenge både fråhalds- og ungdomslag,
Den fyrste store stemna i Valdres, var vel fråhaldssternna i Bagn 1896,
um sumaren. Ei av dei mest vellukka var stemna i Bagn sumaren 1902.
Det var umlag 1500 menneske til stades. Me hadde framsyning av folke
viseleik, hadde innøvt eit lite skodespel («Meinhøve») og kappleik på fele.
Hertil hadde Thorvald Lammers og frue konsert i Bagnskyrkja.
Talarar på stemna var Christopher Bruun, Torleif Homme, presten Barth,
kyrkjesongar Thorsrud og underskrivne.
Her hadde me og eit gildt sjå av heimearbeid.
Valdres fylkeslag vart skipa på ei ungdomsstemne på Rogne i Austre
Slidre sumaren 1899. Valdres lærarlag hadde årsmøte like fyreåt i Volbu.
Det var ei rik grotid for ungdomsarbeidet i Valdres som over heile
landet då.
På stemna i Slidre tala m. a. Sven Moren, som den gongen tok ei fore
dragsferd gjenom dalen.
O. E. Bø tala ogso der um folkehøgskulen. Det var hausten like
etter han sette igang folkehøgskulen sin i V. Slidre. Året etter hadde fyl
keslaget stemne på «Slidre-brenno», gamle eksismoen iV. Slidre Der tala
Anders Hovden. Han heldt, so vidt eg veit, den fyrste heil-norske gudste
nesta i Valdres i nyare tid i «Slidre-domen». Av andre som tala vil eg
nemna ein gild fyregangsmann for norskdomsarbeid og frilyndt ungdomsar
beid på Vestupplandi — telegrafstyrar Ådne Øvergård* på Gjøvik. Han
var fødd ved Eikersund, men la ned sitt meste arbeid her.
Han dreiv ungdomslaget «Symra» på Gjøvik, og var med og skipa
fylkeslaget «Uppland».
Dessverre døydde denne drivande og gilde karen
i ung alder.
Stemna på «Slidre-brenno» hadde mykje studnad av bonden, «Austral
fararen» O. C. Brandt på Ølken. Den store, vene garden hans ligg like
ved; han og huslyden hans og heile garden, so og segja, stod til ungdo
domen sitt rådvelde
Sjølv mana han ungdomen til å halda dei ideelle
merkesakene høgt. Frua hans var Jenny Brandt, kjend frå soga um Å.
O. Vinje.
Det var ei rik tid for ungdomsarbeidet utover til 1905. I politikken
* Ådne Øvergård var og mykje med i samskipingsarbeide i landslage dei siste åra eg
S.
var formann. Ein uvanleg gild og dugande kar.
S. M.
M.
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var det atterslag; men det frilyndte nasjonale ungdomsarbeidet hadde sitt
eige rom, der det fritt kunde ovra seg. Og frå dei frilyndte lagi og norskdoms
flokkane rundt i landet fekk framstegspolitikken og sjølvstendepolitikken det
meste av det tilfanget som gav hendingane i 1905 slik makt, og som atter
skapa uppgangsbylgja i norsk vinstrepolitikk etter 1906.
Både i samskipnaden og i lagsarbeidet vart det ei tung tid etter 1906.
Mange meinte at dei nasjonale merkesakene var framstridde. Der var det
ikkje meir å gjera. So heilt hadde unionsspursmåli teke all interesse; og
mange av våre beste kvinnor og menner gjekk denne tidi aktivt inn i dei
«kristelege» samskipnader og lag, eller inn i fråhaldsfylkingen.
Kyrkjespursmålet tok og mange vakne folk desse åri, og fråfallet var
heller tungt for oss då.
Dette var m. a. grunnen til at eg for min del laut vera formann
både i Valdres fylkeslag og Uppland nokre år. -Men snart snudde dette
seg. Fleire av dei eldre, som av private grunnar hadde drege seg attende,
tok no arbeidet uppatt smått i senn. Likevel må ein vel segja at ungdomen
på desse kantane heile tidi sidan hev vore mindre med i det leidande
ungdomsarbeidet.
Det gjeld fjelldalane, likesovel som flatbygdene, der sosialismen hev
fanga ein god del av den stridsglade, ideelle ungdomen.
Det er smaabonden og arbeidaren som hev halde det frilyndte ungdoms
arbeidet uppe; det er dei same som ogso hev ført atterreisingsarbeidet for
det norske målet. Gilde undantak er det; men dette er regelen.
Ein kan vel segja at det var folkehøgskulen som reiste tanken um det
frilyndte ungdomsarbeidet og at det vart dette arbeidet att som no heldt liv
i folkehøgskuletanken. Det sværaste arbeidet hev me i grunnen havt med
pietismen, og på ein måte er det so den dag i dag. — Mange alvorlege
folk trudde at det einast var bergingsvon i eit strengt kristeleg liv. —
Her kom då Grundtvigs syn um «det menneskelege» og kristelege frå andre
kanten.
Sed og skikk hadde kome lågt ned. Drikk og dårleg ungdomsmoro
rådde grunnen mange stader.
Her kom fru Garborg og gjorde eit godt arbeid, med folkevise
leiken, eit arbeid som folket vårt gjenom alle tider kjem til å minnast
med takk.
Vinteren 1904-05 hadde fru Garborg eit skeid ved Valdres folkehøg
skule. O. E. Bø studde hugheilt dette arbeidet.
På avslutningsfesten i «Skyttarhuset» på Løkje — der folkehøgskulen
hadde skulekjøken og gymnastikksal, var heile dalen med. Målmenner og
riksmålsmenner, unge og gamle var like uppglødde.
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Me som var den faste flokken, tok ut på langferd. Soleis tok me ei
ferd til Vang eit par herlege vårdagar. Mest «heile bygdi» var då samla
på Grindaheim hotell, som stod ope for oss av den gjestmilde O. Får.
Me var og i Røn og «dansa» til inntekt for dei brandlidne i Ålesund.
Våren 1904 gjekk det ei sterk religiøs vekkjing i heimbygdi mi, Bagn.
Gode vener bad då um at eg måtte hjelpa ungdomen til litt god moro,
og øya inn folkeviseleikar. Me hadde skulemeistrane med oss, og bøndene
O. Øvergård på Olmhus og Chr. Juvkam opna stovone sine til oss for øving
ein gong synst og eingong nørdst i sokni. — Me vart pålag ein 50
ungdomar, og ein meir glad flokk hev eg vel snautt vore med. — At sume
likna meg, som var upphavet til dette, med ei »vond ånd« var berre na
turleg. Men me nådde likevel det me vilde.
17de mai skipa me til fest i forsamlingshuset på Fjellheim, og denne
gongen bad me dei gamle um å møta. No skulde me syna dei koss me
for åt. Og dei gamle kom. Fyrst hadde me barnetoget til Bagnsmoen med
tale. Sidan festtale på forsamlingshuset av Mikael B. Olsen frå Bjørgvin, so
førte me upp «Meinhøve», og synte fram folkedansane våre. Me var sjølv
sagt alle i nasjonalbunad. Festleg mat og drykk var det innimillom. Då
hende det at gamle alvorlege folk let tårone trilla. Dette var noko av det
gildaste dei hadde upplevt; og alle gledde seg over ungdomen.
Klokka 9 slutta me som programmet sa; men då hende noko, som eg
lyt fortel ja: Eldre folk kom burt til meg og spurde um ikkje ungdomen
skulde få vera saman utover enno ei rid og «more seg». — Og nokre ung
domar sa at fekk dei ikkje det, so gjekk dei på «Gimle» (ein dansesal).
Dette laut dei gjera som dei vilde med, meinte eg, for no var det slutt her
som sagt var. Desse gjekk likevel, men seinare sa dei at det vart ingi
moro med dansen etter belgspelet.
Denne same flokk synte fram dansen på ungdomsstemna um sumaren
på Bruflat, der presten Anker og Peder Svensen tala (1904).
Liknande døme kunde ein nemna frå alle kantar. Her på Vestupplandi
hev eg høyrt berre vellæte um folkeviseleiken og det frilyndte ungdomsar
beidet, når det hev vore drive med alvor. For 6 år sidan er det vel at me
her hadde ei større stemne på Austre Toten. Hognestad tala og hadde
gudsteneste i Hoff-kyrkja og Fridtjof Nansen tala um forsvaret. Der hadde
og fru Hulda Garborg øvt inn leikar og synte desse fram um kvelden i det
store « festivitetslokalet » . Då stod det upp ein kjend bonde her på Upplandi,
David Seierstad, han takka fru Garborg for at ho hadde kome til bygdi
og lært ungdomen desse leikane. Han hadde havt den største hugnad på
stemna og ynskte henne og saki den største framgang.
Når ein tenkjer etter, kunde det vera mangt å fortelja um motburd og
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og tilhøve som var verdt å minnast; men plassen tillet det ikkje. Eg vil
berre leggja til at i ungdomsarbeidet hev eg havt nokre av mine beste og
rikaste stunder. Eg tregar ikkje på tidi der. —
Eit par ting må eg kan henda leggja til: Dei fyrste som arbeidde i
ungdomslagi, hadde ikkje betaling for det. Ofte laut ein ha utgifter. Like
vel gjekk arbeidet fram Ungdomen i våre dagar bør minnast dette.
Ein ting hev eg funne som ikkje hev lite verd: Kvar ein kjem — på
Austland, Vestland eller Trøndelag finn ein det same norske drag hjå ung
domen — både til godt og vondt.
Eg lyt kan henda få nemna at eg berre hev fenge skipa eit ungdoms
lag i mi tid, Iljarnstod ungdomslag i Hedalen, Valdres, 1898—99, og endå
var det nok andre som gjorde det meste her.
Det vart skipa under sterk strid, der m. a. klokkar Bergsrud og presten
Barth hjelpte godt til. Men alle vart til slutt med, og laget gjeng den dag i dag.

OLA US ISLANDSMOEN.

FULLNORSK GRUNN
Den frilyndte ungdomsrørsla hev vore som
ein vårdag yver norsk ungdom, ei utløysing av
übrukte evnor i vårt folk, ei åndsens frukt av eit
langt, ihuga og medvite upplysnings- og vek
kjingsarbeid frå Wergeland og Ole Vigs dagar,
gjenom folkehøgskulane og våre norske skaldar
og folkehovdingar like ned til våre dagar.
Det er serleg eitt ord som er merkande i vårt
program: fullnorsk grann. No skulde det verta
alvor av med den fridomen me hadde brev på
frå 1814. Og i 80 og 90 åri var norsk flagg
og politisk sjølvstende merkesaker ved sida av
A. B: Vamraak.
målrørsla. Og det var høgtidsstunder i lag og
på stemnor når merkesakene hadde vunne fram til siger. Eg gløymer aldri
stemna i Vik i Sogn 1905, då stortingsmann Refsdal stod fram og fortalde
um 7. juni -verket.
Men ikkje berre politisk skulde me verta norske. Heile vårt upplysnings
arbeid, både det ålmenne og det kyrkjelege skulde tuftast på norsk grunn.
Skulen og kyrkja måtte verta heilt norske. Og når det no er kome so pass
langt som det er — både med norsk upplæring, norsk salmesong og norsk
uppbyggjingstale, so er det mykje den frilyndte ungdomsrørsla å takka.

42

Namnet hev vorte mistydt. Det er ofte vorte teke som det låg ein brodd
i det både mot kyrkja og kristendomen. Men det er ikkje so. Det veit
me som var med frå fyrst av. Det hev då og vore halde gudsteneste mest
på kvar einaste stemne. Ikkje mot sjølve kyrkja og ikkje mot sjølve kristen
domen ligg det nokon brodd i namnet; men vel mot den kyrkja som i
Norig vil vera dansk, og mot den kristendom som er utan sans for fedre
land og menneskjeleg åndsliv.
Her er elles ein fare for dei frilyndte ungdomslag! som ein bør merka seg.
Det karm lett verta berre til kritikk og likesæle mot alt som vedkjem
kyrkje og religion. Frå fyrst av hadde lagi nok med å arbeida fram den
leint nasjonale tanken i programmet. Men etter kvart som dei store merke
sakene vart framstridde, minka det mange stader både med samhaldet og
eldhugen. Difor lyt den frilyndte ungdomsrø sla no til å arbeida seg yver
frå den negative stoda til kyrkjelege og religiøse spursinål og yver til eit
meir positivt uppbyggjings- og upplysingsarbeid.
Eg helsar med glede det tiltak som er gjort på stemna for Norigs u. 1.
i 1920 — med det foredrag som presten Freihow heldt um «Ungdomen
og dei kyrkjelege spursmål». Og eg ynskjer dei styrande både i samskip
naden og i einskildlagi lukke til å arbeida vidare fram i den leid — jam
sides med arbeidet for dei nasjonale uppgåvor som endå er uløyste.

ANDR. B. VAMRAAK

ATTERSYN.
Skulde eg fortelje alt eg minnest frå samvær
og samarbeid med frilynte ungdomslag vart det
ei stor bok. Det vart ei bok om åndeleg og
national vokster ute millom ungdomen, og ei bok
om min eigen personlege vokster.
Og likevel vart det eit uheilt verk. Fordi
desse 20 åra har vore så framgangsrike for folke
— og så minnerike for meg sjølv — at eg aldri
kunde finne ord for det.
Eg hugsar ein vårkveld for vel 25 år sidan.
Vi var samla i det gamle skulehuset i Trysil
innbygd. Ungdom mest Vi hadde havt foredrag
Sven Moren.
og ordskifte om «tidens spørsmål». Og da møte
slutta var vi alle samde om at dette hadde vore ein gild kveld. Og dette
vilde vi ha meir av. — Så var det ein som slog på at vi burde skipa ung
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domsforening. Og den tanken stormtok oss alle. Arbeidsmål og arbeids
måtar, plan, program og alt slikt — det stod uklårt for oss. Vi kjende berre
at dette vilde vi ha. Og det snart. Ungdomstida kvarv. Manndomsåra
venta. Lande og folke gjekk alvorsfulle tider imøte. Vi laut bu oss. Vi
laut vera med og hjelpe til det vi kunde! «Ungdomsforeningen» skulde
vera ein lysande port inn til nye reisingstider. Vi reiste porten. Og gjekk
inn. Og tok med oss alt det vi åtte av tru og livsmod og hjartelag.
Vi vart ikkje åleme. Det steig fram nye ungdomslag snart her snart der
i dei einskilte grendene aust i skogen.
Og vi kjente den same gleda som missionsfolke truleg kjenner når det
blir reist nye «stationar» millom heidningane. Vi tok til å sende «missio
nærar» rundt — til å forkynne nye tider og reise nye mål. På nokre år
hadde vi 10—12 ungdomslag berre i Trysil. Og så sa det seg sjølv at
vi skipa «forbund» — soleis som dei alt hadde gjort i Østerdalen (Breidablik).
«Forening» og «forbund» strauk vi elles snart og fekk lag og fylkeslag i
staden. For Trysil fekk vi da fylkeslage «Trysalir». Eg vart formann der i
mange år frametter.
Eg kom såleis tidleg med i ungdomsarbeide. Og vart sterkt gripen av
dei mål ungdomslaga sette seg — enda alt som skulde tryggje ein sterk sam
skipnad var ugjort. Det såg eg da likevel tidleg, eg som andre, at laga
laut ha ein traust grunn å bygge på, og eit program som det verkeleg var
reisingsmakt i. Det dugde ikkje berre med «hygge og underholdning» og
«for oplysning». Vi laut melde oss til teneste der vi kunde gjera mest gagn
og der folke hadde mest bruk for oss. Det fall da reint av seg sjølv* at
vi sette national atterreising til fremste mål. For der var enda det meste
ugjort. Vi hadde ikkje ein gong vunne att den fulle politiske fridomen
vår. Vi var eit lydrikefolk f Det var æremink og krafitap utan grense! Og
det kjendest som ei svidande skam kvar gong vi var samde om merke
sakene våre.
Vi hadde i desse åra eit lite ungdomsblad på Austlande som vart ein
god bodberar for det som vi vilde. Det var «Breidablik» på Røros — med
den pur unge idealisten Magn. Hamlander til bladstyrar. Der såg eg i svim
lande glede mine første nynorske dikt på prent. Der møtte eg verdsens
minste klokkar,' A. Kirkhusmo, verdssns gildaste sakførar, Sam. Johnson,
verdsens raudaste anarkist, Ivar Mortensson, verdsens største diktar, Johan
Bojer, og mange andre. Johan Falkberget var i same fylgje. Det var hans
høgste mål å få sjå sine eigne produkt i «Breidablik», fortel han sjølv. Men
avdi han ikkje brukte skiljeteikn, og ofte sette dei store bokstavane midt i
orde eller sist i orde, gjekk alt han skreiv i papirkorga.
Ungdomslaga i Østerdalen hadde ei glanstid i 90-åra med Kirkhusmo,
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Sam. Johnson, Renolen, Hektoen, Aaen, Akre o. a. til førarar. Det gjorde og
sitt at Arne Garborg den tida heldt til oppi Kolbotn. Og at han Ivar
Mortensson — den gonga Ivar Matlaus eller Nordpols-Ivar, no Ivar Egnund
eller Egnundgubben — sveiv i skogane her og tala norsk om matløysa i
Norig. Frå «Kolbotnbrev» og «Or duldo» steig lurtonen og fløyteslåtten
vidt om bygdene og snudde lengselen innetter mot det som var sermerkt i
våre eigne bygder og i vårt eige lynne. Det tok til å livne nedetter bygdene
og oppetter dalane alle stader. Det var fedrelande som kalla. Det var
fridomskrave som drog. Det var ungdoms glede og eldhug som vakna og
sette seg arbeidsmål.
Så visste vi ikkje orde av før denne rørsla i våre eigne bygder møtte ei
likså sterk rørsle frå Vestlande — med «Unge skud», seinare «Unglyden»
til bodberar. Det varde ikkje lenge før eg sjølv vågde sprange over fjelle,
og møtte eit folk og ein ungdom som hadde sama tru og sama hjartelag
for framgang og norskdom som eg sjølv. Eg hugsar koss eg kjende det.
Det var fedrelande som vart større og fagrare. Og som gav meg rikdom
for heile live.
Frå flatbygdene kom det og bod. Der hadde dei elles vore tidleg ute.
Eidsivalage — med Peter Slotsvik og Olaf Fanderad — vart tidleg fremste
fylkingen. Jamvel i hovudstaden samla det seg ein flokk av same slag —
i ungdomslage «Fram». Dit kom eg i fylgje med Rasmus Løland og møtte
første gonga Bentsen- og Berner-iolka., Anstein Myhr, Halvdan Kpht og
frua og andre.
Enda alle desse laga hadde vakse fram kvar for seg — og vel hadde
sine serskilte lover, var det ei kjensle som brått vart ei berande kraft i alle :
nationalkjensla. Og når «Norigs ungdomslag» vart skipa i 1896 var det
sjølvsagt at første paragrafen reiste kravet «folkeleg opplysning på fullnorsk
grunn y\ I min ungdoms eldhug tok eg det og som eit varsel, at «Norigs
ungdomslag» vart skipa i Nidaros. Vel var det så, at dette «landslage»
ruva meir i namne enn i gagne. Det var ikkje stort meir enn som ein
tanke, eller eit utkast til eit stort og gildt byggverk. — Men så vart han no ikkje
bygt på ein dag, Nidarosdomen, heller. Det laut mange dagar og år og aldrar
til før han reiste seg or Norges jord og vart ein samlande midstad for
nordmenner heime og ute. Såleis skulde det gå «Norigs ungdomslag» og.
Det var skapt or same kongstanken. Det var bore fram av same djerve
framgangsvona. Og folke sjølv skulde reise det. Ungdom frå alle landsens
bygder skulde bera stein til verke. Skaldar og kunstmenner skulde reise segn og
minne og framtids draum og framtids von inn i tempelkvelven. Alle gode
nordmenn skulde bli glade i det og samle seg om det. Såleis drøymde eg.
Og såleis drøymde mange. —
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Men så hende noko som sette dei unge drøymarane på prøve. Den sjølv
skrivne formannen og føraren, Peter Slotsvik, — som hadde gjort opptake
og ført det fram så langt — vilde ikkje meir. Og årsmøte i Skien 1899
laut firma seg ein ny mann i staden hans. Årsmøte valde, som rett var,
han som da stod fremst i ungdomsrørsla på Vestlande, den unge skalden og
bonden Anders Vassbotn. Men Vassbotn var sjukleg og bad seg undan.
Så skipa «Unglyden» nytt formannsval, skriftleg. Vale peika ut ein annan
Anders-kar frå Sunnmøre, diktar-presten Anders Hovden som just ved det
leite tok til å syngje seg inn hjå ungdomen. Men Hovden sa og nei. «Ung
lyden» skreiv da at no var det eg som eter røystetale stod for tur. Og
no stod det på meg om landssamskipnaden skulde halde fram, eller leggje
opp årene for godt. Eg hadde sagt ifrå før at eg ikkje vilde. Og eg sa
det atter. Men «Unglyden», «Nationalbladet» og andre heldt sterkt fram at
eg laut ta imot det. Og under eit upphald i hovudstaden kom mange karar
med namn og makt i ungdomsflokken og skauv på — så lenge og sterkt
at eg tilsist skaut hjarta opp i live og tok imot det. Eg fekk bøkene ut i februar
1900. Men dei styrkte ikkje den store samlingsvona. Troppene var laust
samanbundne. Årspengane var det få som hadde betalt. Kassa var tom.
Årsmeldingar var det mange som hadde gløymt. I det heile var det visst
meir ein samskipnad i namne enn i gagne, ja.
Eg hugsar vel mi første «regjeringshandling». — Eg laga ei liste over
fylkeslaga og merkte ut dei som ikkje hadde gjort sin skyldnad etter lovene.
Det vart ei syndeliste, der alle greitt kunde sjå korleis tilstande var. Eg
skulde visst ikkje gjort det. For det varde ikkje lenge før eg fekk både
klander og klagemål : — «Er det på den måten, skreiv ein velvyrd formann,
«at du vil setje oss i gapestokken?-» Andre skreiv anleis og var ikkje blidare.
Og eg var hårsår og hugsar som få, og tok det tungt.
I mi naud gjekk eg til Rasmus Steinsvik. Han trøyste meg og sa det
var rett gjort. No tregar dei syndene sine, san. — No lyt dei ta seg på
tak. No skal du berre sjå! Og Steinsvik fekk rett. Det kom verkeleg både
årspengar og årsmeldingar.
Så var det årsmøte. Kvar skulde vi halde årsmøte. I Kristiansby, sa
somme. Midt inni Tigerstaden! Eg vilde helst for min eigen part gøyme
både meg sjølv og årsmøte bort i ein avkrok. Men Steinsvik, Klaus Sletten,
Anders Hovden og andre eg spurde til råds heldt på sitt. / Oslo. Det gjeld
å syne seg, sa dei. Og det gjeld å reise motmæle mot riksmålsagitationen —
som just da fekk luft under vengene i hovudstaden.
Og så vart det så. Men eg hadde ikkje våga det om ikkje gode menn
i hovudstaden hadde stødd så sterkt oppunder. Bondeungdomslage hadde
nyleg fått fast fot i byen. Dei åtte hjarterom, og leigde husrom (i Møller
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gata 20). Den unge formannen deira, Klaus Sletten, var ein stolpe til kar,
og vart ein god hjelpesmann. Årsmøte fekk vi halde fritt i Møllergata 20.
Men så var det å finne høveleg husrom til det store ålmannamøte ? Her
laut vi ha stort og fint rom- Berre det beste var godt nok. Og så skauv
dei meg føre seg — til Kristiania magistrat. Eg skulde be om den gamle
frimurarlogen. Det var mest som å gå til kongen og be om slotte! Eg
som skalv i knea når eg skulde gå inn til lensmannen heime og be om skot
pengar for ei kråke — eg skulde gå til magistraten! Til magistraten bar
det no likevel. Og det vart eit eventyr. For den mannvonde målolme bor
garmeisteren eg venta å møte der tok imot meg som ein far. Det var
Hagbart Berner. Han vart det råd å tala med og tru seg til. Og logen
skulde vi få — fritt. Til årsmøte kom ikkje mange utsendingar. Men det
kom andre. Det kom folk som hadde samhug med ungdomsrørsla. Ord
skifte galdt samskipnaden mest. Årspenger, ferdetalarer, leselag osb. Eg
gjorde framlegg om å auke årspengane frå 2 til 5 øre Og det gjekk igjenom
etter langt ordskifte og store tvil !
Ålmannamøte sundagskvelden hugsar eg serskilt. Eg var utkøyrd og ned
for og hadde snaut orka fram — om ikkje dei to friske karane, Anders
Hovden og Haakon Nyhuus (bibliotekar i Deichman) hadde teke seg av meg.
Da vi nådde fram til porten — det var som ein himmelport for meg —
stod der ein gamal, stateleg mann. Det lyste sylvkvitt i hår og skjegg på
langan lei — St. Peter. Hagbart Berner. Han la armen over akslene mine
og førde meg inn. Dette er. gildt, sa han. Vi ventar oss store ting av dykk
unge. Eg visste ikkje korleis eg skulde få takke han. Den store salen vart
fullsett. Byfolk laut det visst vera, det meste. Og mode minka atter. Det
var da berre ein liten flokk av oss bondeungdomar. Og no skulde vi tala
eit alvorsord til den store byen som sat her kald og venta — å, eg ønskte
meg langt bort under Trysilfjelle! — Da kom det atter ein vaksen kar og
hjelpte meg. Han gleid stilt ut or den store folkemugen, sterk og trygg og
roleg: — Christopher Bruun. Og eg kjende meg atter ovanpå. Ei stund — til
eg stod på talarstolen og skulde ønske lyden vel møtt. Da var det berre
byen att som lyfte andlete imot meg, strengt og framandt: — Kven er du
som vågar deg hit? Har du noko å lære oss? Ord? Talemåtar? Det
har vi høyrt før. Pakk deg heimatt, din grønskolling! Eg for heimart.
Eg stod utanfor kojedøra i storskogen, og såg mitt eige slitne folk i arbeids
von og strid med fatigdom og storvinter. Og det vart det som berga meg —
og har berga meg ofte sidan.
Det vart eit gildt møte. Og byen var nådig etterpå. Det var no berre
ungdomen, stakkar. Ein laut orsaka ungdomen.
Åre som no kom vart eit arbeidsår. Klaus Sletten, som sat i byen og
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styrde målkassa, tok på seg skrivaryrke. Neste årsmøte vart i Ørsta på Sunn
møre. Eg skulde møte sjøen og vestlendingen. Det vart vel ikkje betre
enn hovudstaden og bymannen.
Men det gjekk godt det og. Det vart eit nytt og strålande eventyr.
Lande som lyfte seg ende-opp or have, steingrått og sommargrønt med jøklar
som skein og fossar som stupte seg tusund fot ende ned i sjøen. Det brå
tok meg. Det var så ulikt alt det eg kjende før; men det var likevel mitt
land! Og folke som alle stader tok godt og venleg imot meg — det var
mitt folk! Eg vakna ein sundags morgon iei seng på prestegarden i Ørsta.
Det sat ein mann på sengekanten og ruska i meg. —
No lyt du opp, sa han. Det er kyrkjetid. Og du skal preike i kyrkja
— I kyrkja?

- Ja!
— Aldri!
— Det er ikkje husrom andre stader.
— Men det er ikkje gudsord eg skal forkynne. Eg kan ikkje .. . Og
det vert rispande gale — etterpå.
— Det vert mi sak. Eg er presten. Mitt namn er Devold.
Det var ikkje bøn for. Eg laut åt kyrkja. Presten tala og messa
på norsk. Og Klaus Sletten og eg — vi klengde oss fast til ein talarstol
som stod midt i kyrkja og tala om vårt. Og i kore var der eit stort
songkor.
Og det vart meg — som tala om Blix-salmane — til ser
skilt stor hjelp den dagen. På denne stemna møtte eg mange gilde folk som
alle skal ha namne sitt innskreve i soga åt den frilynte ungdomen. Andreas
Austlid, Per Riste, Olav Åsmandstad, Olav Hamar, Jon Åsen, dr. NormanEng og frua o. a. Natt til tysdag køyrde eg ilag med dokterfolke frå Ørsta
til Volda — framom Åsen-tune. Eg hugsar enno så vel den vesle garden
som låg der og sov inni den tusmørke, djup-stille sommarnatta.
Her kom han nærmare enn nokorsinne — han, som hadde lært meg
den tunge men gode vegen inn til meg sjølv, og inn til det djupaste i
folkelynne der det levande orde løyser seg morgonfriskt på folketunga.
På årsmøte i Ørsta bad eg meg fri formannsyrke. Håkon Åasvejen
vart vald i staden
Men Åsvejen sa nei. Og så laut Klaus Sletten, som
årsmøte hadde kåra til nestformann, til. Klaus Sletten stod i formannsrome
i 5 år. Under denne tida gav han ut «Symra». Han gav det ut på eigen
kostnad, og sende det så vidt eg veit fritt til flestalle ungdomslag. Det var
eit blad som prøvde å lyfte dei høgmål ungdomsrørsla meir og meir samla
seg om fram til folke i ei fullnorsk målform.
Sletten fekk den hugnaden å vera formann i samskipnaden det åre vi
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vann att den fulle politiske fridomen vår. Den store stemna på Veslehamar
1905 var eit sterkt vitnemål om den fedrelandskjærleik og samvilje som da
rådde millom nordmenner.
I 1906 sa Sletten ifrå seg formannsyrke. Og ein ny mann steig fram
og tok rome — professor Nicolaus Gjelsvik. Eg sat heile denne tida i
styre. Og eg var ikkje viss på at den lov-lærde professoren høvde til
hovding åt den frilynte bondeungdomen.
Han var fylgjestreng og klår så det var farleg å stå i bås med han.
Men eg fekk anna visst. For attom den strenge logiken brann ein idealitet
så varm og strålande dag-klår at det vart heiltopp ålljos dag over arbeide
vårt under hans førarskap. Mine beste ferdaminne har eg etter samver og
samarbeid med han.
Til den store norrøne stemna på Voss i 1908 for vi ilag over fjelle —
Gjelsvik, Steinsvik, Hægstad, Angell, Erik Vullum o. a. — Det gjekk med
song og glede frå syn til utsyn — den første frilynte ungdomsferda på
breidt spor frå Austland til Vestland.
Vi kom til Voss om kvelden. Og aldri har eg set ein slik stemnelyd!
Der sat 8000 ungdomar kring talarstolen på Prestegardsmoen. Og midt
inni ringen sat 100 færøyingar.
Lyden song fedrelandssalmen vår og
etterpå færøysongen:
Eg oyggjar veit sum hava fjøll
og grøna lid
Det var ei høgtidsstund eg aldri gløymer, og som ingen kan gløyme av
dei som var der. Det var min tur å tala. Men eg sat med gråten i halsen
og torde ikkje syne meg. I mi naud ropte eg på Angell. — Kjære kaptein
Angell!
— Jaja, sa han. — Det er hardt for meg og. Men eg er krigsmann,
og har vore i elden før. Og Angell tala som aldri før. Men etterpå sa
han, at han aldri hadde vore så kløkkt og gripen. —
Og så kom dei fram den eine etter den andre: Eskeland, Hægstad, Erik
Vullum, Helgi Valtysson, Gjelsvik — Eg bad tynnt om å få sleppe; men
det var ikkje råd. Og eg vart lyft opp på den sterke stemningsbåra og sa
visst berre det, som augneblinken kravde- Eg datt ned på jorda att attmed
skalden Djurhuus frå Færøyane. Og det bar ned til Vangsvatne med oss.
Og det vart råd til å svala seg i den kyrre sommarnatta.
No bar det ut på talarferder og store stemner år etter år. Det var herlege
turar i den fagraste årsens tid millom blomen av landsens ungdom.
Største eventyr-ferda hadde vi til Nordland likevel. Det var eit trekløver
— professor Gjelsvik, Anders Hovden og eg. Sommetider slang Oddmund
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Vik atti oss og. Og det vart ikkje keidsamt. Alle fire karane var taletrengde.
Og lande og folke som vi møtte gav emne nok til samtale. Det vart eit
dårande eventyr i ein endelaus dag — utan nokor natt i millorn. Og kvar
gong vi steig i land møtte vi ny ungdom, nye bygder. Lenger og lenger
nord. Endelaust. Og det var som ein ikkje kunde tru det —at det var
vårt, dette og, vårt land, vårt folk, vår eigen ungdom. Gjelsvik stod og stakk
dei i andlete med peikefingen og bora seg beint og bønlaust inn i tankane
deira. Hovden kleiv gladeleg opp på preikestolane og talarstolane og lyfte
hendene ut i landskaper
— Sjå dessa fjella, sa han. Nej sjå dinna herlege fjorden. Sjå dette
ljose og sterke folke! — Og tok folke med storm. Oddmund Vik la breid
sida til og bygde kraftverk i fossane og blåheldt på all fossekraft og natur
kraft i lande. Og på eit møte i Melbu — når Hovden ikkje slapp til —
fekk han tilnamne Oddmund den stutt-talande. Eg fekk til ærend å bera fram
målspørsmåle avdi eg var austlending. Elles tok eg mest imot — frå alt
eg såg og frå alle eg møtte.
På årsmøte på Steinkjer i 1915 gjekk Gjelsvik ut or styre og sette meg
til formann att. Det var ikkje med min gode vilje, men eg var ikkje på
møte, og kunde ikkje hindre det. Arbeide og ansvare hadde auka umåteleg
sidan sist. Men det gjekk etter måten lettare likevel. Grunnen var fast og
trygg. Vegen var oppstaka langt frametter. Og skrivaren, kaptein, Edvard Os,
lok godviljug alle byrdene og bar dei trygt fram. Noko kvassmælt kunde
han vera på årsmøta. Men alltid var det samskipnaden han stridde for.
Og aldri kunde eg sjå så mykje som ein skugge over andlete hans når møte
var slutt.
Det første årsmøte i mi nye formannstid var i Søgne (1916). Her fekk
eg sværande god hjelp av den greimælte og uslitelege Olav Midttun, som
då var nestformann. Ein herleg stemnelyd møtte oss der og. Det var sør
landsungdomen med det mjuke huglynne og dei linne konsonantane. Andre
årsmøte var på Voss att (1917). Stemna varde i 5 dagar. Eg kom frå dei
store ungdomsstemnune på Sunnmøre og i Nordfjord. Og møte på Voss
vart slitsamt. Men eg la arbeidssælen på kaptein Os og Olav Midttun, når
det kneip. — Stemna på Prestegardsmoen, i Jomsborg og på kyrkjegarden
kring Nybø-steinen vart atter feststunder av dei sjeldsynte.
Neste åre bar det ned på sjølve flatbygdene i Austfold. Det høvde såleis
at eldste fylkeslage i samskipnaden «Eidsiva», hadde 25 års høgtid på Mysen.
Og Norigs ungdomslag vilde gjerne heidre moderlage sitt. Her møtte vi
atter dei gamle ungdomslags-veteranane Peter Slotsvik og Olaf Eunderud —
i brodden for ein veldig ungdomsfylking. Og dei tyktes meg like trauste
og oppglødde som i ungdoms år.
4 — Norigs Ungdomslag.
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Men voksteren synte seg rundt ikring desse to. Den store folkehøgskule
garden vitna sterkt nok om det
Eg kom i seinaste lage. Eg sat i mine eigne tankar og tok «vestre
linje» i staden for «austre» —og kom til Ås. Så laut eg kjøpe meg ein
mann til å køyre meg i bil den lange vegen til Mysen enda bensin det åre
berre var for statens tenestemenn. — Da eg kom til stemneplassen steig eg
opp på eit trev — det var venteleg ein musikktribune — attanfor den uhorve
lege folkehopen. Det var presten Haugsøen og eit par handfaste karar til
som fekk meg nedatt og førde meg dit eg skulde — på hi sida folkehave.
Og der stod dei kring den lauvprydde tribunen — talarar, styresmenner og
utsendingar frå alle landsluter. Eg laut fram og opne møte og gi orde til
formannen i dei danske ungdomslaga, hr. Nielsen, som tala om nordisk sam
arbeid og sociale spørsmål. Etter han kom Fridtjof Nansen. Og Nansen
let si veldige røyst gjalla — millom flagg og vimplar som fossa blodraudt
og small og brusa i nordanvinden — og mana ungdomen til mannstukt og
mannsdåd. — Etterpå laut eg bera fram målspørsmål åt austlendingane.
Eg tok i det eg orka. Men det gjekk ikkje av seg sjølv som på Preste
gardsmoen på Voss. Det var ikkje slik atterljom.
Siste årsmøte mitt var på Tynset i Østerdalen. Det var ei veldig mønstring
av ihuga norskdomsfolk på årsmøte der. Frå Vestland og Austland, frå sør
og nord møtte folk i sine beste manndomsår, folk som hadde vakse opp i
den frilynte ungdomsrørsla, og som hadde vant seg til å tenkje og tala
norsk. Eg har aldri høyrt så mykje sterk og stø norsk tale.
Vi fekk stemneplass på det romslege høgskuletune på Tunnheim med
Idius Nybø som vert. Det var ei uvanleg spaning i lufta og over møte
lyden. Tora ramla og slog, da vi skulde til. Og eg som er nervøs i tore
ver —eg jaut stå med andlete mot torehausane og tala etter ei svemnlaus
natt. Men uvere dreiv over i lufta og i oss som hadde ansvare for dei
spørsmål ungdomen kravde løyst. Breiaste østerdalsbygda la seg til ro i
sommarkvelden. Og Trond stod midt imot, sommargrøn og mosegul. Det
var ruggen sin som ikkje skvatt undan for eit uver!
På Tynset fekk eg atter smette ut or formannsrome — og ut or styres
ringen, der eg no hadde stade i 20 år. Eg vart min eigen herre att og
min eigen tenar — såleis som eg likar det best.
Dette er berre ørlite av det som eg gjerne vilde fortelje. — Millom dei store
stemnur eg her har nemnt ligg mange andre både store og små. Og her eg
sit for meg sjølv no stig det fram minne etter minne frå alle desse arbeids
og strids- og feståra. Framgangen har ikkje vore så stor som eg vilde.
Og sjølv har eg korkje havt kraft eller tid til å gi så mykje som eg burde.
Sommetider kjendest arbeide tungt og trøyttande. Og striden — som sjølv
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sagt alltid fylgjer ein samskipnad med eit program som vårt — var ofte beisk
nok. Likevel segjer eg fritt, at eg har berre gode minne att etter samvære
og samarbeide med den frilynte bondeungdomen. Og dei mange tusen som
eg møtte — og som i småting stundom var imot og stundom med meg —
sender eg mi beste helsing no Det var hovdingar og merkesmenner frå
alle landsens bygder — ulønte tenarar alle for den eldgamle livsdraumen
vår, at vi skal vera eit fritt kulturfolk med fritt folks rett og ansvar millom
andre. Og den gamle vona vert vissare og vissare, at domen atter skal
reise seg høg og herleg i Norges jord og samle oss alle. Kvart lite ung
domslag skal vera som eit kapeH. Der reiser vi altar for alt som høyrer
bygda til. Der dyrkar vi bygdemåle, bygdekulturen, bygdebaten. Men det
vesle kapelle lyfter seg og bøygjer seg inn imot andre, inn imot alle andre.
Det vert eit samspel av bogar og kvelvingar, av tankar og hugmål i rik og
fager sikfting. Og alt veks ihop i høgd og herlegdom og vert eitt, ein tanke,
eitt byggverk, ein veldig dom over oss alle: Norigs ungdomslag.

SVEN MOREN.

HORDALAND
Sist i 1880-åri og utyver i 1890-åri vart
mengdi av ungdomslagi i Hordaland skipa.
Upptaket til lag vart i so mange høve,
at lesehuga ungdomar «slo seg saman» til å
kjøpa bøker og halda blad. Dei vilde lesa dik
tarane våre, Bjørnson, Ibsen, Lie, Kielland, Gar
borg o. fl., og i bladi «fylgja med» i politikk og
elles det som gjekk fyre seg i den vide verdi
utanfyre deira eigi bygd. So hadde dei samko
mor til samtale um det dei las, og ordskiftet
kom sjølvgjeve um so ymse «tidstankar». Lese
hugen og trongen til sovorne samkomor var karm
Arne Stuland.
henda ikkje minst i små avsides bygder, der ungdomen hadde lite høve og stunder til å koma i lag — soleis som på folke
rike stader. Og mange gjekk og gledde seg til møti, og sume tenkte på
kor dei der skulde leggja fram «tankar» som dei i kvardagslaget brann inne
med. — Den tid kom snart at desse møti gjorde sine vedtak etter ordskif
tet, tok referat og førde møtebok. Lenge var det heller ikkje fyrr laget sitt
handskrivne blad kom — i tunge prosa-treskor og på lette verseføter etter
som det falla kunde.
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Det var noko nytt i bygdene dette at ungdom kom saman til møte og
skulde setja fram tankane sine i velskipa ordskifte. Og so all denne lesingi.
Bygdefliren fekk noko å geipa åt: Dei munde skyna seg på alle ting
desse ungdomane, og etla seg nok til «å styra ringjingi» både med eit og
anna, dei gapane. Alle desse fillebladi og rolsebøkene dei drog ihop, la
pengar i og hefte seg burt med, skulde vel gjera deim «til manns», dei!
Alt reaksjonært i politikk og elles såg i ungdomslagi ein skule til radi
kalisme, og vilde gjerne ha dei tynte. Men det hende nok sjeldan at eit ung
domslag seig ihop av det' modstand og den hæding det fekk utanfrå. Sna
rare døydde det når lagslemene ikkje lenger såg ungdomslagi si uppgåve.
Åtaki utanfrå skapa samkjensle — stridskameratskap — millom lagsfolket,
um endå meiningane mang ein gong kunde stå stridt mot einannan ogso
i sjølve laget, og det kunde falla drjuge hogg i møti. Ein lærde seg
til å sjå sakleg — og skilja millom mann og sak Ut or mengdi av
emne som var under ordskifte, skilde seg med kvart visse «saker» som hadde
lag til å halda hugen varm, og som ein seint vart ferdig med t. d. målsak,
unionsspursmålet, avhaldssak o. fl. Ordskiftet um desse vart levande og ol arbeid.
I si fyrste tid hadde ungdomslagi fåe festar, ein årsfest ved joletider og
ein 17de mai-fest var det vanlege. Desse festane såg motstandarar seg
mest olme på. Dei freista stengja skulehusi og det hende at dei kasta torv
og småstein yver 17de mai-fylgjet som for vegen fram under flagd. På
festane hadde ein gjerne litt leik, i vanlege lagsmøte ikkje, i den tid. Alt
tidleg i 1890 åri freista ungdomslagi seg med dei små spelstykke som var
for handi. Utvalet av høvelege stykke var heller lite då.
Det var sagt at ungdomslaget skulde vera som eit brennglas. Som
brennglaset samlar mange solstrålar til eit «brennpunkt» med høg varme og
mykje ljos, soleis skulde ungdomslaget samla strålar av ånd. So skulde
ljoset auka og framgangsviljen nørast — meir enn når kvar stulla for seg.
Og i gode ungdomslag gjekk det soleis.
Når ungdomslag i året 1892 kalla saman til ungdomsstemnor — Om
vikdalens ungdomslag til ei stemne 19de mai og «De unges forbund» på
Voss til stemne ved jonsoktid — so låg same strålesamlar-tanken til grunn,
og hev gjort det framleis for ungdomsstemnone i Hordaland. Til talarar
på stemnone vilde ein berre ha av dei beste.
I året 1903 vart sjølve Bjørnstjerne Bjørnson spurd um han vilde tala
på ungdomsstemna i Hordaland. Svaret kom telegrafisk: «Det ær umu
lig». I våre største konservative dagblad i Oslo og Bjørgvin hev der av
og til vore skrive hædande um den «uklare folkehøiskoleånd» som skal
sviva yver dei vestlandske ungdomsstemnor. Les ein desse bladi og ser på
talarlistone til dei store ungdomstemnone med namn som dr. Klaus
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Hanssen, dr. Armauer Hansen, Viggo Ullmann, Jørgen Løvland, Lars Eske
land, Anders Hovden, dr. Brunchorst, Sven Moren, Severin Eskeland, Bolette Pavels
Larsen, overlærar O. W. Fasting o. fl., so kann ein få sine eigne tankar um kvar
den «uklåre ånd» er, anten på ungdomsstemnor og folkehøgskular eller i bladi.
På ungdomstemnone var målsak og avhaldssak faste emne. Kravet
um upplæring i norsk på lærarskulane vart vel fyrst reist av ungdomsstem
none på Vestlandet. Johannes Lavik, seinare bladstyrar i «Gula Tidend»,
var idugaste talsmannen for målsaki. Lars Eskeland, Oddmund Vik og
Johs. Lavik var og dei fyrste som heldt sine fyredrag på norsk mål. I året
1905 vart dette mål nytta av alle talarane på stemna åt Hordalands ungdomslag.
Etter dei fyrste ungdomsstemnone fall det so naturleg for ungdomen i
Hordaland å skipa seg saman til eit fylkes-ungdomslag. Torgeir Utne, som
var ein av dei som arbeidde mest for samskipingi, skriv i den tid: «Ung
domslagi er den frie framhaldsklassa i folkeskulen, som tek i då statens
skular sluttar. Denne friklassa er frambori og bori uppe av det beste i
skulen». — At det I dei småe bygdelagl vart gjort godt arbeid, det var
hovudsaki. Ved det vilde ogso stemnone veksa i verd.
Stemneferdene i ljosaste sumaren vart ugløymande festferder. Ungdomar
i åndeleg framvokster slo seg saman og for lange vegar yver fjell og fjord
— til stemnone. Strev og vanskar gjorde berre ferdi meir forvitneleg.
Mange kjende menn hev gjeve desse stemnone på 4 — 6000 menneske
fullgode vitnemål. Dr. Klaus Hanssen sa um ei stor stemne i Hardanger
at den var «imponerende» med god «orden og opmerksomhed». B—98 —9 år
seinare finn bror hans, dr. Armauer Hansen, ved ungdomsstemna i Strand
vik «at forsamlingen var mønsterværdig god at tale for». Fru Bolette Pavels
Larsen tykte at ungdomsstemna i Hordaland 1901 var ei «virkeleg fin
forsamling». O. W. Fasting var på ei stemne i Hardanger. Seint på kveld
fyrste stemnedagen var han ute og såg seg um i bygdi. Då sa han: «Jeg
vet at her omkring på gårdene ikveld er 3—4000 ungdommer i sin kåteste
alder ; men jeg ser ikke no'e til dem, og ikke hører jeg en lyd fra dem.
Bygden hviler i søndagsstilhet. Dette er en orden og disciplin som imponerer,
ja er utrolig for os byfolk. Slikt er ikke tænkeligt om det hadde været byungdom».
Når der soleis til ei trong vestlandsbygd strøymer fleire tusund ungdo
mar, vert husromet for lite. Ein må ta natteherbyrge i løor. Eit heilt ung
domslag fekk ved ei stemne husrom hjå ein mann (på Helleland i Ullens
vang). Gjentone fekk «bu» i stovehusi, og karane fekk god flatseng i løa.
Når laget etter stemna vilde greida fyre seg for husrom og meire, vilde
mannen ingi betaling ha; fordi, sa han, desse ungdomane hadde ført seg so
sømeleg og fint den stund dei var i hans hus. — Og soleis var det nok
på jamnen ved ungdomsstemnone.

54

Desse stemneutferdene ut frå heimbygdi til møte med annan ungdom
vart til gagn for mange. Kjennskapen til andre bygder og bygdefolk voks.
Det vart noko meir og anna enn t. d. ei byferd; ein møtte sitt eige folk.
Samværet med annan bygdeungdom med sams hugmål hev skuva på fram
gangsviljen. Og «fordom» bygdelagi imillom hev falle. Samkjensla millom
landsens bygder hev vakse.
Det er aldruge menn som hev vore på umlag kvar einaste ungdoms
stemne i Hordaland frå 1890-åri til no, endå dei ikkje hev møtt som ut
sendingar frå noko lag.
Som ungdomslagsungdomen alltid hev fylgt med i striden for det na
sjonale, soleis fylgde han og levande med i året 1905. Årsstemna sende
helsing til riksstyret 24de juni. Når ein velvyrd bergensar kravde norsk
namn på Norigs konge — vende han seg naturleg til den hordalandske ungdomsstemna som tok kravet upp, og sende det til riksminister Michelsen 25de juni.
Ungdomsfolk hev vore dei fremste til å ta upp arbeid for idrott i vestlandsbygdene; serskilde turn- og idrottslag er skipa.
I målreisingsarbeidet hev ungdomslagi støtt stade i fremste lina, — og
på mange måtar gjort sitt til at «heimbygdi» vart unelegare for ungdomen.
Det er mi von at dei ogso etter denne dagen vil samla ljos og verme
til vokster og framgang i bygdene våre.

ARNE STULAND

VOKSTER.
«Begyndte som en susen i kornet sommerdag,
men vokste til en brusen gjennem skogenes tag».
Bjørnstjerne Bjørnson gav god nøring til den
frilyndte ungdomsrørsla. Då bonde-forteljingane
hans kom, var det liksom ein kjende solglytten
til eit rikare og fagrare ungdomsliv.
Daa Chr. Bruun kom med sine «Folkelige
grundtanker» skapte dei meir vilje og tankar, og
det voks fram gode hugmaal og tiltak hjå mange.
Dei sette sine djupe merke.
Folkehøgskular tok til å reisa seg. Ungdoms
lag vart skipa.
Anders Ullestad
Ein og annan idealisten, som hadde vorte
teken av Bjørnson og Bruun, tok til med eit idugt ungdomsarbeid. Det
vart oftast ikkje stor vokster; men det grodde, og fruktene synte seg etter kvart.
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Dei nye tankane kom ogso til Voss. Dei slo ned hjå einskilde; og
grunnlaget for arbeid og vokster vart lagt for ungdomsarbeidet her.
Voss ungdomslag vart skipa i 1890. Det møtte slik motburd, at det
var vanskeleg å tru det kunde verta liv lage.
Men det var idealistar som gjekk i brodden, og dei hadde gneisten i
seg. Dei hadde både tru og vilje. Mål og mid vart dryfte, og tankar vart
sette i sving. Det synte seg snart, at her var vokstergrunn.
Jonsok 1892 vart det gjort eit stort framvarp.
Den fyrste store hordalandske ungdomsstemna vart då haldi på Voss.
Fyrebuingsarbeidet var ikkje lett. Ein heil vinter arbeidde laget med
dette. Denne stemna vart paa ein maate grunnlaget for heile ungdomsrørsla
i Hordaland. Frå den dag reknar Hordalands ungdomslag si verksemd,
endå det fyrst var i 1898 at laget fekk full og heil samskipnad. Truleg er
det og, at denne fyrste hordastemna sette leidi for ungdomsrørsla i heile
landet og soleis peika fram imot Norigs ungdomslag..
Dei menn, som tala paa denne stemna vart seinare fyregangsmenn for
ymse greiner i ungdomsrørsla: Johs. Helleland, Lars Eskeland, Olaus
Alvestad, Jon Laberg, brørne Andreas og Johs. Lavik og Rasmus Steinsvik.
Eg var med og fyrebudde stemna. Det var med von me arbeidde.
Gildt var det å lesa svarbrevi frå dei som vart spurde til råds. Det
var berre eit fulltonande svar frå alle? Og det var lett å skyna at dei same
tankar og hugmål brann allestader. Det var berre upptaket som ein venta på.
Det vart då ogso ei lysande stemne. Det vart ei merkestemne, som
aldri må verta gløymd i den frilyndte ungdomsrørsla si soge.
Det tok til å stå age av ungdomsfylkingen no. Det var liksom vår
teikni som melde seg.
Det tok til å brydda eit friskare og rikare ungdomsliv rundt ikring.
Det var sjølvgjeve at det laut verta fleire slike ungdomsstemnor.
Året etter vart so den andre store stemna haldi i Kvinherad i Hardanger.
Det var og ei fager stemne, og det vart ei ugløymande ferd for dei som var
med.
Heile Hardangerfjorden lyste og blenkte i all sin herlegdom.
Blakrande flagd og jublande ungdom lyste alle stader.
Stemna var i alle måtar gild. Millom talarane var Erik Vullum. Med
eld i bringa, og med sin store talekunst fengde han ungdomsflokken.
Seinare vart desse store stemnone årvisse rundt heile Hordafylket.
Fraa andre kantar av landet høyrde ein no gjete den eine stemna etter
den andre. Det var kome fart i arbeidet mest alle stader. Yver heile
Vestlandet vart det liv i ungdomsrørsla. Det var heller ikkje lenge, fyrr
ein tok til å høyra susen av ungdomsreisingi frå dei store austlandsbygder,
frå Sørlandet og Trøndelagen og heilt frå landet der langt mot nord.
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Lag og fylkingar vart skipa alle stader. Høgskulane, som stod
i' det næraste samband med denne reisingi, fekk større og rikare
arbeidsmark.
Voss folkehøgskule, som eg kjenner best til, tok til i 1895. Det er
soleis 25 år denne skulen hev vore i arbeid. Det var ikkje mykje stas då
Voss folkehøgskule tok til. Vossabygdi stod kald, og liten studnad var det
å firma. Men vokstergrunnen var der, og dei gjæve såmennene som reiste
denne skulen, sparde seg ikkje. Frå fyrste dag og til no hev eg fylgt
arbeidet på Voss folkehøgskule. Eg hev set desse store, fagre ungdoms
flokkane koma og reisa år etter år. Dei hev kome frå nord og sud, frå
aust og vest. Det hev vore vonfulle ungdomsflokkar. På skulen hev dei
fenge god nøring for nasjonal og sunn kristeleg vokster. Dei fleste av
desse ungdomane hev vorte rudningsmenn i si bygd. Gode tiltak hev
vorte sett i verk. Eit friskare arbeidsliv hev vakse fram i fotefari deira.
Dei hev vorte gjenomglødde av ei sunn og sterk nasjonal ånd, som hev
gjort dei til fyregangsmenn for ungdomsreisingi. Det gjeld difor at dei
frilyndte ungdomsfylkingane og høgskulane vert knytte endå sterkare saman,
so dei karm lyfta arbeidet fram sameint og i flokk.
I 1908 var det ein ny merkedag for ungdomsreisingi. Den store norrøne
stemna vart då haldi på Voss. 100 færøyingar var med. 8 000 menneske
var samla i Prestegardsmoen. Folk sat i ein einaste rus heile ettermiddagen
heilt til kl. 12 um natti. Det var ein stor dag. Kaptein Angell, som var
ein av hovudmennene, reknar denne stemna for noko av det gildaste han
hev upplevt. Og Angell hev set noko av kvart.
Det kunde vera mange slike minningar å nemna. Dei er som solren
ningar, som glitrar og blenkjer i hugen. Det hev elles vore mykje stille
attimillom og nedgangstider med i ungdomsarbeidet. Men so hev ein teke
nye tak, og nye krefter hev støtt kome til. Det hev gjenge som i ein
bylgjegang. Stundom hev det gjenge med frisk bris og med susande liv;
men so hev det kome ei kjøvande stille att med myrkeskodde og vonløyse.
Framgangen hev då likevel vore stor, so ein lyt ha von og tru på framtidi.
Når ein i yver 30 år hev fylgt med i ungdomsrørsla på dei ymse
umkverve, so fær ein ogso ei sterk kjensle av at arbeidet i det store og
heile hev gjenge storleg fram. Tenkjer ein på den fæle motburden og
forfylgjingi og den isande kulden som stod imot den fyrste tid, so må ein
reint undra seg no. Ein karm mest ikkje kjenna seg att.
No møter ein skynsemd alle stader. No er ungdomsrørsla vorti ei
makt, som alle må rekna med. No er det vorte som ein vårdag med
brusande liv og fagnad. No er det som småbekkene, når dei kjem fossande
fram i vill leik.
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Men no er det ogso ei farleg tid. Aldri hev det vore farlegare enn no.
No gjeld det då å halda ideali høgt. No karm ungdomen få høve til å
prøva seg, um dei karm føra arbeidet og striden fram soleis at det karm
verta til signing både for dei sjølve og for fraintidi.

ANDERS ULLESTÅD.

FRÅ FERDAÅRI MINE
Minneglytt.

Rasmus Haugsøen.
(Frå ei ungdomsstemne i Grong.)

Dei krev, at eg skal yta noko til soga åt Norigs
ungdomslag Og det er vondt å segja plent
nei, — no når det gjeld jubiieumsboki.
Men det vert ingen samanheng i framstell in gi.
Eg hev ingen ting skrive upp. Eg lyt difor setja
meg her ved skrivebordet, firma dei elektriske
knappane til sume av minni, trykkja på deim
og få so den eine, og so den andre straumen
sett i gang.
Det vert det som det er lite med, mengd i
hop med det, som det er noko meir med.
Og diverre — eg vert sjølv midtpunktet i
det heile.

Koss det no hadde seg, at det bar ut på viddi
med meg? — Jau, det var nok lærarane ved Sogndals folkehøgskule skuld i
Ein dag medan eg enno var sokneprest, kom det eit fint og velskrive
skriv frå Flugeim, gamlelæraren min. Vil du taka på deg å fara rundt her
på Vestlandet og halda messor i kyrkjone og fyredrag i ungdomslagi, so
vil me no søkja til riksmaktene um å få i stand eit embete til deg i denne
leid. — Hognestad hadde arbeidt i nokre år i Oslo bispedøme med heppa
på dette viset og stod enno i arbeidet der. Leidi var sett. Me laut hava
ein liknande mann på Vestlandet, der målsaki var lengst framme.
Ei stund etter karm eg minnast at saki var komi i hendene på professor
Gjelsvik, då form. i Norigs ul., og det kom nokre skriv frå honom med
kloke planar og framlag. Og endelykti vart, at under den nasjonale vind
som bles like etter unionssprengen, vart verkeleg elt nytt embete sett upp.
På søknad frå ungdomssamskipnader her vestpå gjorde kyrkjeråden Otto
Jensen framlag um løn til ein norskmålstalande prest. Dette var under
den Michelsenske regjering. Og stortinget vedtok framlaget.
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Det var på fyreteljing av andre og under mykje personleg tvil eg sende
søknad um dette embetet.
Og so ein haustdag for eg då burt frå det fyrste og einaste soknekall
eg hev havt i mitt liv.
Eg tenkte eg fekk freista med dette arbeidet til dess ein som høvde betre
enn eg til det, melde seg. Det var no nett ikkje so mange å velja millom, då!
Og eg vart ein farande svein! Hadde nokon då sagt, at eg skulde vera
i dette embetet i 14 år, — eg hadde aldri vilja trudd det. Og det ser so
ut, at eg skal verta hangande ved det
Og no hugsar eg den fyrste messa eg heldt som «målprest» i Bjørgvin.
Apropos: «Målprest». Eg veit ikkje kven som fyrst fann på dette namnet.
Men det vart eit godt nemne fyr motmennene. Det låg ein slik høveleg
klang av noko tvilsamt og rart i det.
Ein «målprest» — sagt med ein liten høveleg geip — gjorde seg godt.
— «Ein prest fyr målet» — liksom ba'alprestane var prestar for guden Ba'al.
Jau, det var ei fin stilling eg hadde fenge! Målet var sjølvsagt «mitt»
evangelium. Det laut ganga framum alt. Evangeliet var nr. tvo. — Det
laut då alle skyna, karm ein vita.
Innan det geistlege stand kunde det då vera spursmål, um eg kunde rek
nast med til rett broder. Det hende nok og, at eg frå den kanten fekk
høyra ordet «stakkar», og at dei totte synd i meg.
Men so møtte eg då og i mang ein prestegard stor skynsemd og velvilje.
— — — Det var i ein prestegard i ein av fjordane. — Der vart det
halde gilde fyr embetsmenn og «kondisjonerte» med fruor i bygdi.
Eg var den einaste som tala norsk og freista då å halda denne leidi i
mi samrøda. Det vart rekna fyr å vera modigt gjort — fekk eg sidan vita.
Seden karm vera svært sterk ofte i slike landsens krinsar. Å brjota han når
ein sjølv var embetsmann — det totte dei, det laut mod til. Og stundom
hev eg då og verkeleg i slikt eit miljø kjent meg som noko burt imot
«den grimme ælling».
Men det var altso den fyrste messa. Eg ser meg sjølv standa der på
stolen i Domkyrkja i Bjørgvin Id. 1 em. ein sundag, — og ho var smikk
full. Hjarta dulpa høgt i bringa. Det var 2dre adventssundag : —og teksten
min var: Vak difyr, fyr me veit ikkje når menneskesonen kjem.
Målfolki var sjølvsagt på beini. Men ogso mange andre skulde av
nyfikna lyda på denne nye ba'als, — nei, målpresten, og høyra, kva det no
kunde verta ut av dette.
Då mælet kom upp, var lampefeberen stroken og gjorde seg vel um til
eit slag energi, som han i hepnaste høve plar gjera.
Eg kom meg då nedatt frå stolen og messa skreid fram på sømeleg vis,
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nett som murane i Domkyrkja aldri skulde hava høyrt anna norsk i alle
sine dagar.
Kyrkja stod og eg stod. Men Jerikos murar fall ikkje fyr den umgangen.
Og det torer verta enno ei rom tid, fyrr me kjem til siste umgangen og
Jerikos murar i Bjørgvins by er mogne til fall. Imedan lyt riksens born
ganga utanfyre og kjenna seg framande i eige land.
Skulde me no ikkje snart få ei norsk kyrkja i Bjørgvin?
Mi uppgåva var: å forkynna det gamle evangeliet på norsk.
So laut eg fyrst og fremst hava so godt og levande innhald som eg
orka. Hovudkravet var: Gjev folk noko å lyda på.
Men dinæst kom kravet til godt mål. Sigeren fyr målet her i landet
kviler på, at det skal syna seg, at det nasjonale mål er betre til ånds- og
kulturberar fyr det heile folk enn det framande og innførde karm vera.
Altso: godt innhald og ven folkeleg form! Ikkje tilgjersla, ikkje knot, men
so reint som mogeleg, naturleg, ekte.
Domen um koss eg hev greidd dette høyrer andre til. Sjølv hev eg ei
sterk kjensla av dette gamle ordet: «Livet er stutt og kunsten lang».
Men til deim som klagar støtt og tykkjer, at det er for lite makt både i
mål og meining segjer eg: «Når me som lever no gjerer dette so godt
me karm, so skal dei som kjem etter oss og som hev større høve enn me
hadde i vår ungdom til å gjera oss dugande, — del skal gjera det betre.
Den nye ætt — ille fecit.
Fyrstundes, då eg for i bygdene enno ukjend, var spaningi alltid stor
— karm henda på båe sidor. Når eg no kjem på gamle stader, då er det
jamnast som å koma til gode kjenningar og vener. — Det er ikkje lenger
eit halsbrjotande kunststykkje eg skal gjera. Det er ikkje «målpresten» som
kjem, no er det ungdomspresten eller snarare mannen, som dei kjenner, og
som mun hava noko på hjarta å segja. Mest alle stader hev eg no fenge
att mitt eige kristelege namn. — Dei spør ikkje etter emne fyreåt heller,
og eg slepp å lysa det. — So trur eg og er det beste- Fyr eit emne segjer
jamt so lite. Det er mannen dei vil høyra. Og so lenge det varar, er alt
godt og vel.
Det hev ofte rørt meg, kor langt ungdomen kunde taka seg ut i natt
og hålkeføre til å lyda på ein ungdomstalar. Ei mil og halvonnor vyrder
dei ikkje. Det er tvo-tri timar kvar veg.
Eg tykkjer eg enno ser fyre meg den ihuga ungdomen frå Vister som
hadde reist sine 4 mil på båt til å lyda på ei norsk messa av meg på Tjøtta
på Helgeland ein måndag! — Det greider ikkje byungdom! — Dei greider
ikkje det som er mykje mindre. — —
Ja, visst hev eg råka målvonde folk! — Og ikkje so radt få målvonde
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prestar. «Hvad vil De her, hvem har sendt Dem?» spurde ein prest nokso
ilsken uppe på Helgeland, då eg stod i sakristiet og tok på meg kjolen. —
Sidan hadde han låte vel yver preika mi likevel, fekk eg vita.
Ein snild, elskværdug prest nekta meg kyrkja til ei messa ein tysdag
midt i skurdonni. — Men dersom eg vilde preika på riksmål, so skulde eg
få kyrkja, skreiv han.
Då appellera eg til dptm. Fyr ein gongs skuld hadde eg hug å sjå, koss
høgste kyrkjestyret stelte seg til dette. Jau, soknepresten vart pålagd å opna
kyrkja. Og eg kom til prestegarden og vart sjeldan gjestmildt og hjarteleg
fagna av frua Sjølv var han burte.
Men det kom berre 11 menneske. Og presten hadde godt høve til å
smila i skjegget. Å opna kyrkja er det ingen fare med, når messa ikkje vert
kunngjord. Folk var ein grand leide, dei visste ikkje um det. Men me
hadde då ei hyggjeleg stund i kyrkja, trur eg, me tolv som var der. Dette
ståka dei mykje um i riksmålslægret og «Morgenbladet» sidan.
Eg baud meg til å halda gudstenesta i ei bygd ein skirtorsdag i prest
løysa der. Men nei. Dei kunde ikkje lata meg få kyrkja Og eg appellera
ikkje. Gjer det heller aldri meir. Me målfolk treng ikkje truga oss inn på
folk. Den som trur, hastar ikkje. I haust hev eg og tala i den kyrkja, og
det fyr ein takksam lyd. Og alle skulekrinsar i den bygdi hev teke norsken.
Og det der som «målet» skulde vera hermetisk stengd ute.
Eg er komen til ei fjordbygd ein sundag.
Der vilde dei hava gudstenesta på norsk. Men presten nektar. Kyrkja
skal han hava sjølv til vanleg tid Etterpå kann eg få henne. Dei set då
kl. 2 em.
Eg gjeng upp og lyder messa. Preiki var god. Men frammøtet var lite
På mannfolksida so ei 50—60 oldingar. Pene folk, beint fram staselege,
so dei på ei eller onnor vis førde tanken min burt på paven sine kardinalar.
På kvinnfolksida ei 30-40. Ogso berre midaldrande folk. Det er vel isen,
tenkte eg. Hålkeføre. — Til kl. 2 kjem det då visst ikkje ei sjel.
Men kl. 2 er kyrkja stappande full. Det verka som ein veldug demon
strasjon. Og som eg hadde lydd på soknepresten, kom no han og lydde
på meg — og takka jamvel fyr preiki.
Men den stemning som det var i det fullpakka kommunehuset til fyre
draget um kvelden, det gløymer eg aldri. — Riksmålssekretæren hadde nem
leg vore der fyr nokre dagar sidan og sått og no hausta eg.
Målstrid kann naturleg nok, når det gjeng høgt, koma til å gripa so djupt
i barmen, at det er som du høyrer omen av den religiøse øsing som skapte
religionskrigane i gamle dagar.
Det er merkeleg som ord kann fengja. Eg kom ein stad uppe i Trums
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fylke og skulde tala. — «Ja me gled oss so til at De kjem,» sa formannen
i ungdomslaget. — «Å», sa eg, «de kjenner ikkje meg her på desse leider,
og kann ikkje vita um det er noko å gleda seg til.» «Jau», sa han «fyr
fire år sidan låg det sju karar herfrå på ei jakt i Kristiansund. Då dei for
herfrå, var dei alle riksmålsfolk. Då dei kom att, var dei alle målfolk. No
gled dei seg so til å høyra Dykk att her.»
Kom so og seg at ikkje ord er frækorn !
Men på Austlandet må de ikkje koma med målet, segjer folk. Det sva
rar ikkje til mi røynsla.
No stig han fram fyre meg den langfredagen eg heldt gudstenesta i ei
kyrkja austanfyre Øyeren — Full kyrkja, sterk salmesong, — og alle salmane
på målet. — Eg kom ikkje anna i hug, enn at eg stod i ei vestlandskyrkja,
og folket var so med, at eg hev snautt kjent det likare her vest.
Og folket såg slett ikkje ut som dei ikkje skyna i det fullsette ungdoms
huset um kvelden.
Ein påskedag skal eg hava høgmessa i ei liti kyrkja nær Sarpsborg. I
sakristiet finn eg eit brev frå forrettande sokneprest. Han hev personleg inkje
imot målet segjer han, men etter hans kjennskap til folket vil han råda meg
til ikkje å nytta landsmål i liturgien. — Gjer eg det, kjem «andagten» å standa
i umsnutt høve til fyremålet. — «Han» meinte det sjølvsagt berre vel.
Ja, her munde eg vera komen retteleg til «prinsessen på erten». — Snudde
gjorde eg no ikkje, men eg var so syndefull at eg hadde øyro opne, um
eg skulde høyra ramling og sprang på dør, då eg stod fyre altaret. Men
nei, alt vart verande stilt. Og alt skreid fram jamt og hugsamt med prei
kestolvers på målet endå til.
«Koss lika du deg i dag då?» spurde skyssmannen min ned til ein kjen
ning på vegen, i det me køyrde frå kyrkja. «Jau, det er noko merkverdigt
heimleg ved detta målet, da ma,» svara denne austlendingen. Han hadde
fenge heimekjensla ved det.
Når eg dei fyrste åri såg ruta mi, som dei sette upp åt meg, i bladi, —
gjerna gudstenesta kvar fyremiddag og fyredrag um kvelden, då tenkte eg
jamt: koss skal dette ganga? Dette orkar du aldri? —Og ein vert sliten,
sliten på hugen og sliten på nervone. Ei lirekassa!
Men det er merkeleg kor langt ein rekk, når ein lærer å lata kvar dag
hava nok i si plaga. Og samlar seg til stundi. Men eg kjem i hug lek
preikaren. Dei spurde han um han no ikkje var svær til å tala med skyss
folk um Gud og det godt når han no for — og med alle dei han no råka
på vegen! — «Å då», sa han, — «då etter møti, — då er eg so trøytt at
eg kunde ynskja at eg fekk vera saman berre med katten.» — Kven skynar
ikkje det, av ferdatalarer ?
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Eg kjem i hug den presten som sagde: «Dersom eg fekk halda berre
ei preik um året, då skulde eg halda god preik, då!»
No, det er elles ikkje so visst. Eit visst mål av stadig øving aukar evna.
Men for mykje er jamt gale. Og hev eg gjort illa her, so fær ein skriva
det noko på, at kravi hev vore mange og eg hev vore åleme. Det er sant,
som han sagde ein sokneprest til meg ein gong: «Hadde kyrkja havt mange
slike reiseprestar som du, so hadde der no set onnorleis ut religiøst i
kyrkja vår!»
Eg sluttar med å segja, at eg hev havt mang ei rik gledesstund og hev
aldri vore so glad i noko arbeid som i det eg hev no. Og eg hev lært
å tru på den frilyndte norske ungdomen. Det er det beste folkevyrket ein
karm hava å arbeida med. Der er idealitet og der er vilje. På stemnor og
i kvardagslaget hev eg kjent meg lyft av dei glimande ungdomsaugo. Med
Guds hjelp skal me nok nå fram til eit heilvakse og fribore åndsliv i Norig.
Når me fær venda fedrane sitt hjarta til borni, og borni til fedrane. Tek
kvar og ein sin vesle stein, vert snart vår åker rein.

RASMUS HAUGSØEN.

NORSKDOM OG KRISTENDOM.
I kjærleik varm og mild
me legg vår vilje til,
då veks det fram."
(Garborg).

Det var i året 1904, den 4 juli. Eg kom
frå Stavanger, der eg den gong var prest. Eg
var van med ei fager kyrkje: domkyrkja. Men
som eg stod og tala ute i bjørkelunden på
Ullensvang prestegard i Hardanger for umlag
4000 menneske, klædde i festleg bygdebunad,
medan alle dei tusen på tusen frukttre stod i
blom, so heile bygda var som ein einaste angande
Jakob Sletten.
hage, fjella snøklædde, liene grøne, fjorden blånande nedanfyre, og so over det heile strålande sol, — då måtte eg segja
til meg sjølv: denne kyrkja er endå fagrare. Det var eit syn eg aldri
gløymer. Og glansen av denne fyrste ungdomsstemna eg tala ved er den
dag i dag like sterk.
Eg tenkte den gongen, og eg tenkjer enno: soleis skal der stå glans av
ungdomslivet i dette fagre landet og av arbeidet millom Norigs ungdom.
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Det var sumaren 1919. Eg kom frå Oslo til Olden kyrkje i Nord
fjord, —ei lang kyrkjereis. Det var ein strålande solskinsdag. Og kyrkja
kunde ikkje på langt nær røma alle som var komne til ungdomsstemna.
So tok dei plass på kyrkjegarden, sat på gravene åt federne: unge og gamle!
små og store. Det var eit syn eg aldri gløymer. Og slik som dei lydde,
Og eg tenkte: å um Norigs ungdom alle stader og alle tider vilde lyda
soleis som her, når det vart tala um det store i livet, det største! Og eg
tenkte: å um Norigs ungdom alltid vilde halda ved lag samanhengen med
federne, soleis som denne symbolsk kom til uttrykk ved det at lyden sat på
gravene åt sine feder.
Men frå dei store stemnor der hundrad- og tusental av ungdom samlast,
går tanken til dei som steller med ungdomsarbeidet, kvar i si grend. Me
som talar ved stemnone, me gløymer ikkje at når so mykje ungdom møter
fram og ter seg vakkert, so det er hugnad å sjå, so er det desse ungdoms
arbeidarane å takka. Bakum den strålande stemna ligg det truge offervil
jugt arbeid frå dag til dag, frå år til år. Bjørnson talar um å lyfta i flokk.
Me veit det vil gjerne vera so at den eine må lyfta dei mange. Det vil
segja: han må lyfta dei store hugmål upp for dei andre, so dei vert tekne
og lyfte upp av dei same hugmål som han sjølv brenn for.
Eg har på ferdene mine i Trøndelag og her aust møtt ungdomsarbeidarar
som det var liten eldhug å merka hjå. Men hjå andre brann den heilage
elden, ofte der det var tungt å arbeida. Det var lærarar, det var bønder,
det var bondegutar. Sume av dei ligg isi grav. Gud signe dei, der dei
er no! Sume står enno i brodden for ungdomsarbeidet — trass i dei grå
hår. Dei har alltid levt millom dei unge og for dei unge. Difor vert dei
aldri gamle.
Arbeidet for det norske målet har frå fyrste stund havt fremste romet
på programmet åt Norigs ungdomslag. Det vil framleis måtta vera so. For
enno er det langt fram fyrr me har nått målet: norsk tale og norsk skrift
mål i alt Norigs land. Det spørst um tru på siger og vilje til siger. Og
kan me tvila på at den norske lina i åndslivet vårt skal sigra til sist? Nei,
og atter nei !
Biskop Wexelsen forma slagordet: «Norskdom og kristendom». Dei to
ting skulde høyra saman i det frilyndte ungdomsarbeidet. Og eg tenkjer
at 25 års soga åt dette arbeidet provar, at der desse to sidor har gått
heilast saman, der har arbeidet sett dei djupaste og varigaste merke.
Eg har tala um glansen over ungdomsstemnone. Eg vilde gjerne det
skulde stå glans over kristendom og kyrkje for ungdomen, at ungdomen
skulde skyna at kristendomen ikkje legg skuggar over livet, men tek skuggar
burt, gjev lyftingsmakt til livet vårt, so det ber upp og fram trass i alle
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vanskar og alle tyngslor. Det er dette synet som har gjeve ei rad av mine
salmetonar deira ljose fargetone, og so attåt farge av norsk natur og norsk
tonekjensle: norskdom og kristendom saman.
Der er nokre einfelde gamle dygder, som det er naudsynt å minna
ungdomen no um, det er dette med truskap, med ansvarskjensle og plikt
kjensle, so ein er heilt å lita på. Det står ikkje alltid bra til med den ting no.
Og synet på arbeidet som ei plage og ei straff må burt. Frå arbeidar
krinsar held det på å siga inn over bondeungdomen med mange stader.
Ungdomen må læra å skyna, at utan arbeidsglede blir det ringe med gleda i
livet. Men det er berre det samvitsfulle arbeid som gjev arbeidsglede. Der
må stå glans for ungdomen av det å vera til gagn for det folk og det land
ein tilhøyrer og gjera byggjande arbeid, so landet kan gå fram. Då får det
simplaste arbeid glans og gjev arbeidsglede til løn, um løna elles ikkje er
so overlag stor.
Men fyrst og fremst treng arbeidarungdomen å skyna dette. Me har i
desse år havt store arbeidsløner, men just millom dei unge arbeidarar har
det vore ringt med aibeidet og arbeidsgleda.
Det er so sårt å tenkja på at arbeidarungdomen er utanfor den rørsla
som Norigs ungdomslag vil skapa og halda uppe i vårt folk. Men me
vonar at ogso denne ungdomen snart må bli med og få høgare ideal enn
dei som no jamt over lyser for han.
Me vonar at dei leidande etterkvart vil sjå at der skal meir til enn
lønsauke og politisk makt for å hevja arbeidarstandet. Der skal kulturvokster
til på sjølveigen grunn, på den norske grunnen som dei har saman med bonden.
Klassetanken, klasseånda lyfter berre eit stykke upp. Arbeidarane må
setja seg høgare mål, dei må lata seg lyfta upp av folketanken, folkeånda,
so dei saman med bondeungdomen kan syngja av fullt hjarta:
Gud signe vårt dyre fedreland".
JAKOB SLETTEN.
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KYRKJA OG DET NASJONALE.
Når eg vart med i den frilyndte ungdoms
rørsla, karm ikkje segjast på dagen. I folkesku
len hadde eg dansk-norsk upplæring, og det store
fyrebiletet den gongen var dei få i bygdi som
etter fatigt høve tala eller i minsto skreiv dansk
norsken. Men når eg tenkjer attende på denne
tidi, må eg støtt sanna Vinje sine ord: «Det
vart smått med lærdomen. Eg las i den danske
boki, men det var som å stira ned i ein kolsekk;
det var myrker og ikkje ljos». So kom den frilyndte
ungdomsrørsla til bygdi i 1 900 med norsk song
og lesnad, og det vakna mot vår ein dag um
Knut Eik Næss.
senn. — Stor sogekunnskap hadde me ikkje å
byggja på; men me gjekk med, då me kjende det på oss at dette var
heimsleg, dette var vårt. Seinare kom eg over det Chr. Bruun hadde skrive
i si beste tid, og den kongstanken frilyndt ungdom skulde bera fram tok
fastare tak i meg. I kyrkjesoga fekk eg syn for misferdi der med, og det
vart liksom so sjølvsagt at eg slo heilt lag med den flokken som vil reisa
den gamle kulturen og den gamle kyrkja i folkemedvitet og byggja framgangs
livet på desse grunnar.
I 1915 vart eg ungdomsprest i Trøndelag, og her er det grornæm vok
sterjord. Det er vel sogesikkert at den nasjonale tanken i Norig hadde
sterkaste røter i Trøndelag og levde lengst her, og no i vakningstider mer
kar ein det til gagns at ansen for ættararv er sterk i trøndarungdomen.
Det har vore sagt til det keidsame at trøndaren er sein i snunaden; men
kjem med tyngd. Det fekk me mange døme på under den norske marsen
heim i fjor, men eitt er visst: får han fyrst tak på den norske rytmen han
har i seg, kjem han aldri ut or takten, og Olavs kyrkjetanke sit djupt i hu
gen. Då eg kom til Nidaros bispedøme, fann eg mest alle stader at ung
domen flokkar seg kring det frilyndte samlingsmerket «Norskdom og kri
stendom». Å blåsa ånd og liv inn i dette slagordet har vore vårt frilyndte
strev til no og lyt verta.
Ein dansk forkynnar segjer ein stad: «Menneske er man ikke uden videre
fordi om man har en menneskekrop ; men når menneskelighed er brudt
igennem hos en».
Dette synet er visst storparten samde i; men vegane
fram mot målet: mennesket, er so mange. Sume meiner at mannamilde
(menneskelighed) karm ein byggja upp i seg same kvar ein får byggjefan5 — Norigs Ungdomslag.
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get frå. I mistru til vårt eige har det vore grumt her i landet ågå skular
i framande land, eller her heime fyrst og fremst å eigna til seg framand kul
tur. Resultatet av dette vert sjeldan det tiltenkte: å forma kulturmenneske,
det vert oftast kulturnarr, for folk flest spenner ikkje so vidt at dei fullt og
heilt karm melta det framande, og åndslivet vert eit lite utstellingsglas med
likt og ulikt samanraspa her og derifrå.
Den nasjonale reisingstanke i alle land byggjer på den livslov at me
som no lever i åndeleg meining og er eit produkt av det liv ættene levde i
farne tider. I stil, i sed og skikk, i tonar og språk har federne late etter
seg det høgmål av kultur dei var nådde fram til, og med kvart me, etterko
marane deira, eignar til oss denne arven, vil me kjenna ættaråndslivet som
slumrar i oss vaknar og veks, og arven vert vårt medvitne eige. Åndslivet
vert ikkje då det vesle utstellingsglaset; for me har funne vegen til lager
romi. «Kvar dal er som ein kistel full av dette skire arvegull» (Vinje), og
småningom går det upp for oss, at me er dalen ; for me ber han alle i vår
barm. Då er norsk mannamilde broti igjenom hjå oss, og me er vortne
norske menneske. So langt skulde alle med vanlege åndsevnor nå; og dette
er og den umissande grunnen for den som lenger når, den som vil lauga
si sjel i solstrålar frå alle himmelstrok. Denne vegen gjekk dei gamle
nordmenn; dei bygde kulturlivet på sitt eige. Dei eigna til seg åndsmat
som var sams for alle kulturfolk, men melta han på norsk måte, og det
dei gav utverdi var norsk i innhald og i form. Norskdomen treng me
kvar einskild til å få retteleg fotefeste i kulturlivet, og me treng han som na
sjon sosant me trur at det norske folket og har ei uppgåve millom folki.
Dette synet må vera hyrnesteinen under den norske kyrkja me skal byg
gja. Sjølvsagt er kristendomen den same åndsutstråling til alle folk; og eg
vil ikkje døma deim, som trur at ei unasjonal kyrkje og karm føra fram
til personleg kristendom; men me veit at kristendomen alle stader tok na
sjonal svip og nytta nasjonale former. Kristus tala sjølv folkemålet. — Ja
det vart set på som straff millom dei gamle folk, at Guds ord skulde koma
til deim på eit framandt mål. Me hugsar frå Jes. 28. «profeten spår fol
ket ei myrk framtid, um det ikkje vender um,» og han trugar: «Ved eit
folk med eit anna tungemål, skal han tala til dette folket». — Kvitsununderet
gjev og framgangsleidi, for det heiter at alle som til stadar var fekk høyra
ordet på eigne tungemål. Likeeins står det, at den lærde Paulus, som nytta
det greske verdsmålet, i ei vand stund greip til heimemålet (Ap. gj .22, 2.
Då dei høyrde at han tala til deim på det hebraiske målet, heldt dei seg endå
meir stille). Millomalderen med latin til kyrkjemål er ei nedgangstid for
kristendomen, som religion for storfjølden. Dette såg Luther, og det fyrste
han gjorde, var å gjeva det tyske folk bibelen på sitt mål, og andre prote
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stantiske land fylgde etter. Me nordmenn kjem «um ikkje so brått», for
den norske bibelen er i kjømdi.
No vil ikkje eg påstå at dansk til kyrkjemål hindrar vaksen ungdom
frå å fata kristendomen.
Det karm vera leidt nok i barneåri; i mognare alder derimot skynar me
dansk-norsken ; men det kjennest ikkje heimsleg i ei kyrkje med dansk sal
mesong, liturgi og dansk-norsk tale. I ei prenta kvitsunpreik av den danske
ungdomstalaren Ricard står desse ordi: «Læg merke til den Danskhed der
ånder dig imøde i Danmarks Kirke. Hvor kender vi os ikke hjemme, når
vi synger blot to Linjer som disse» : «Det ånder himmelsk over Støvet», det
hvisker hjemligt gennem Løvet;» den Forening av Naturfølelse og Evigheds
liv er uforlignelig både «dansk og kristen». Denne sameining må me og
nå, derfor høyrer norskdom og kristendom saman. Den ungdom som kjem
i kyrkja utan religiøs røynsle, men med ideell trong, må fyrst og fremst
kjenna seg heime der. Fargar, tonar og språk må lokka dei beste barne
minne fram or hjartekrærne, då sit ein med godvilje i kyrkja og sjelene
opnar seg lettare for den store meister som vil inn.
Det karm vel finnast dei som meiner at um kristendomen står på merket
vårt, skal det ikkje vera vårt medvitne arbeid å føra ungdomen fram mot
personleg kristeleg uppleving; for i ordet frilyndt ligg einast det at me er
vidsynte og gjerne gjev rom for åndsovringar, og då sjølvsagt for kristen
domen som den største åndsmakt i verdi. Etter det nasjonale synet segjer
mange at skal me ha ei kyrkje, so skal ho vera norsk. Det er mykje godt
i desse synsmåtar og. Frilyndt ungdom bør ikkje vera framand for ei makt
i folkelivet som kristendomen trass i alt er; det er og eit reinsleg instinkt
som vil ha kyrkja vår norsk; men berre på desse grunnar byggjer me aldri
Olavs kyrkje upp att. Får ikkje Kristus gløda sjelene, vert alt vårt kyrkje
strev berre spreidde ytre tiltak utan varande verd. Tenk på norskdomsrørsla.
Er det dei med norsk samhug som bar ho fram, eller er det dei som var
døypte i eldhugsdåp? Ingen treng ottast at ungdomsrørsla vår skal koma
inn i ei bakevje um Kristus får ei sentral stode. Han er den beste styres
mann, det gjeld berre um at frisynet og vidsynet byggjer båten.
Mi røynsle er at det går munaleg fram med arbeidet vårt. Den låke
krigstidi kom me vonleg over utan varande mein; og no lydest det frå ymse
kantar at ungdomen fylkar seg tettare ikring merket vårt; og mange gamle
motmenn gjev upp. Ein gamal prest sa nyleg til meg: «Jeg har set med
uvilje på den frilyndte ungdomsbevægelse; men jeg er overvundet; for når
den kan fremelske så megen begeistring og uegennytte, må den være av
det gode».
Den nasjonale kyrkjetanken har ikkje halde steg med norskdomstanken
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elles, ikkje eingong i det ytre; han er då ogso mykje yngre, og alt låg
nedvelt i aur og sand. Kunnskapane våre um norsk kyrkjeliv i gamal tid
er små. Mangt har dei funne fram; men endå er det mykje som vantar.
Han som karm mest — dosent Kplsrud — må snart gjeva oss Norigs
kyrkjesoge. Flokken av norsktalande prestar aukar stendugt, og flestalle
har fått sin fyrste kveik i dei frilyndte ungdomslag. Dei norske salmane
er vortne kjære millom ungdomen, men den norske salmetonen er dessverre
ikkje vår endå; for tonane me nyttar er ofte syrgjeleg lite norske.
At ungdomen er glad i kyrkja, syner alt det arbeid som er gjort til å
verna um dyrverduge kyrkjeminne og gjera kyrkjehusi unelegare og fagrare.
Her i Trøndelag har ungdomslagi mange stader fått til «kyrkjeprydnads
fond», og det vert årvisst ytt pengar. — Det er grunn til å tru at ei kyr
kjeleg-religiøs reising millom frilyndt ungdom no vil melda seg; men endå
er det berre i emning. I grannelandi er dei komne lenger.
Ser me framover er det mange uppgåvor som melder seg. Eg skal
peika på sume: Norigs ungdomslag har alt sett i gang ungdomsleidarkurs;
men det må verta meir fart i dette arbeidet. Fylkeslagi må kvart år ha slike.
Dei vil skapa samkjensle lagi imillom og gjeva den praktiske dugleiken som
trengst. Når so mange lag har sovna inn, er alltid grunnen den at dei sak
nar førar.
Billeg lesnad må og ungdomen få — framand litteratur umsett til norsk.
Jolebøkene, både dei norske og norsk- danske, er so dyre at dei fleste hev
ikkje råd til å kjøpa rett mange, men lesehugen er stor, og so vert det dei
billege danske bøkene å ty til. Dei fløymer utover alle stader. Jamvel i
dei beste målbygder finn ein handelsmenn som held stort lager av danske
bøker og vikeskrifter, og etterspurnaden er overlag stor. Dette systemet
held liv i armodskapen som trur at dansken er norsk i Norig, for dei fær
raste legg merke til at prentestaden er Kjøbenhavn; og knotet trivst i livd
av denne lesnaden. Me er eit juridisk folk og har me løyst språkspursmålet
på lovvegen, trur mange at lasset er framme. Men att står då å kultivera
språket, og gjenom det seg sjølv. Her må kunstnarane hjelpa til, difor må
me ha billege norske bøker som karm tevla med dei danske; og er fyrst
sansen for norsk lesnad vekt, skal nok avsetnaden verta større på dei origi
nale norske bøker, som bør verta umissande for ungdom med høgre
daningstrong.
Eg har ei sterk kjensle av at rørsla vår er lite kjend utum vår eigi lan
degrense, og dette karm verta til üboteleg skade i framtidi. Me vonar alle
på eit sterkare skandinavisk samarbeid, men til det må me møta fram som
nordmenn. Ifjor sumar hadde den kristelege studentrørsla skandinavisk
stemne. Det var nokre herlege møtedagar, um ein berre hadde kunna gløymt
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Norig ; men den som ikkje det kunde, kjende det overlag sårt at norske
studentar karm lita seg med so lite norskdom. Svenskane var ein samla
fylking. Dei tala sitt svenske mål og song sine songar. Me nordmenn
pjatta for det meste etter danskane som viset vårt er, og norskdomen fekk
eit ynkeleg husmannsrom. Dei reint politiske ungdomssamkomor har og,
etter det eg fretter, helst halde vår sernorske sak utum ordskifte. Vore det
ikkje på tidi at Norigs ungdomslag søkte samarbeid med frilyndt ungdom
i grannelandi? Grundtvigs arvtakarar i Danmark er skynsame; og frilyndt
svensk ungdom syner og samhug. Det vil falla dyrt no å reisa millom
landi på stemnor; men av og til kunde me vonleg sjå oss råd til det; og me
kunde låna ut stemnetalarar til kvarandre. Kanskje me på denne måten og
kunde opna vegen for norsk litteratur. Grannane karm læra mykje, og
truleg har me sumt å læra deim. Slik skandinavisme vil elda oss til djer
vare og meir offerviljugt arbeid heime, og vil hjelpa til å gjeva det unge
Norig den stoda det må krevja i nordlandi.

KNUT EIK NÆSS,

IKKJE SKULDIG!

Halfdan Freihow.

Ein vaksen mann hev eit livssyn, der røynslor
og tenkning gjev grunnar for livsferdi. Ein vaksen
mann gjev tankar, kjenslor og vilje til ei sak, ei
rørsle, som tykkjest sannsvara med livssynet hans.
Hugheilt gjev eg kreftene mine til det livet
som syng i den frilyndte ungdomsrørsla, til sjølve
den livsleidi som denne rørsla syner og er.
Den som er so heppen (!) at han hev skyldfolk
og kjenningar millom dei som ser det som ei
uppgaave å strida mot den ånd ungdomsrørsla
tolkar, han er med glede advokat for den fri
lyndte ungdomen.

Ein forsvarstale
Vyrde rett!
Det var eit stygt klagemål som kom fram mot den frilyndte ungdoms
rørsla. I fall den skuldingi var sann, då stod eg ikkje her som advokat for
den frilyndte ungdomen.
Den lange talen åt aktor gjekk ut på å syna at det frilyndte ungdoms
arbeidet hindrar sann kristendom millom ungdomen.
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Han tala varmt um «dei krefter som vil draga ungdomen, framtidi i
fedralandet, burt frå Kristus, som er den einaste grunnvollen for eit friskt og
vakkert ungdomsliv».
Det er ikkje noko å segja til det. Same talen hev ein høyrt frå preike
stolar. Same ordi hev ein lese i «sundagsordi» i høgrebladi, dit aktor ogso
soknar.
Eg skynar godt kvi aktor tala soleis. Han vilde ha ei innleiding, der
han skulde røra kjenslelivet, få fram ei sentimental stemning.
Men eg trur ikkje eg tek i miss når eg segjer at det tyktest vera meir
deklamasjon enn personleg varme i talen åt aktor. Saki er at han er leigd
til å føra denne saki!*j. Han tala på grunnlag av klagemåli frå sume prestar,
mange emissærar, som stend i samband med kvinnelag for ytre og indre
misjon.
Hadde aktor vore klok, so hadde han ikkje freista få til den personlege
* tonen, anna roleg spurt um ikkje prestar, emissærar og misjonskvinnor må
vita kva sann kristendom er, og difor ogso karm avgjera kva som tener og
ikkje tener sann kristendom.
I fall aktor hadde vore klok og tala på den måten, då hadde spursmålet
vorte: er det avgjort at sume prestar, mange emissærar og misjonskvinnor
er høgsterett når det spyrst kva som gagnar vokster av kristendom millom
ungdom? Er det avgjort det? Kunde det ikkje tenkjast at desse kvinnor
og menn veit kva som tener til å fremja ei kristendomsform, som einast
høver for deim sjølve?!
I fall det ikkje karm tenkjast at dei som saksøkjer den frilyndte ungdomen
er klåre yver at det er fleire former for kristendom — likeeins som det er
ulike former i livet, — då er det greidt nok at dei folk må vilja vera høg
sterett i spursmålet um kva som tener kristendom. Men i fall dei hev evne
til å skyna at den kristne sanningi karm ovra seg på fleire måtar, då burde
dei ogso kunna tvila på at deira eigi kristendomsform høver for alle. Dei
kvinnor og menn burde lesa soga åt den kristne religionen. Dei vilde då
læra at kristelege former, sanningar og typor skifter! Dette vilde gjera deim
mindre trongsynte, mindre sjølvgode. Det vilde gjeva deim hjartelag og
skynsemd! Men lesing og tenkning er ikkje prydnaden åt desse folki ! Den
mest synberre logikken karm dei ikkje dessmeir! Dei må læra at våren ikkje er
hausten. Ungdom er ikkje alderdom. Kristendomen må ovra seg onnorleis
hjå ungdom enn hjå alderdom. ... Det er då heller meir enn tvilsamt med
autoriteten hjå desse folk når det gjeld «kristelege spursmål». Men like ille,
ja verre er det når dei vil uttala seg um det frilyndte ungdomsarbeidet!
*) Forsvararen fekk her 25 kronor i bot.

Han vedtok, og gjekk vidare i fyredraget sitt.
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Kva kjennskap hev hr. emissær Thomassen, som vitna her, til det! Hev han
vore i noko ungdomslag nokon gong? Hev han vore med i arbeidet?
Kjenner han programmet for den frilyndte ungdomen?
Nei, han gjer ikkje! Hadde han og dei andre havt det minste kjenn
skap til det, so vilde dei visst at den frilyndte ungdomsrørsla ikkje hev gjeve
seg av med å driva kristeleg misjon. Men er det då årsak til å skulda det
frilyndte ungdomsarbeidet for å «hindra sann kristendom millom ungdomen?»
Av di ein ikkje arbeider for ei sak, so arbeider ein vel ikkje i og med
det mot saki?!
Aktor førde prov for skuldingi si. Han tala um ungdomslagi. Han
skildra kor mykje dans og drykk det var på møte, festar og stemnor.
Eg medgjev at den frilyndte ungdomen dansar. Eg medgjev at det karm
vera fulle folk på møti og stemnone. Men karm dette tena som prov for at
det frilyndte ungdomsarbeidet hindrar sann kristendom millom ungdomen?
I fall ungdomsarbeidet hadde til uppgåve å læra ungdomen dansa, då
vore altso det eitt med å hindra sann kristendom ? ! Men i fall det er sant,
då er det mange som hindrar sann kristendom millom ungdom.
I fall ungdomsarbeidet hadde til uppgåve å læra folk drikka, då kunde
aktor fenge eit prov for skuldingi si!
Men so strålande uvitande er han og dei han tener, at dei trur dans og
låk moro er arbeidsuppgåva for ungdomsrørsla!
Men å ha sovori fåkunne um ei sak, og so ganga til åtak på saki, det
er moralsk skamlaust! Korkje meir eller mindre enn moralsk skamlaust!
Eg medgjev at det er einskilde ungdomslag som er å klandra. Det finst
lag der dansen t. d. hev teke yverhand. Dei som styrer med ungdomssam
skipnaden gjer alt for at lagi ikkje på denne måten skal såra tanken åt det
frilyndte ungdomsarbeidet.
Karm hr. emissær Thomassen og fylgjet hans då sjå at den frilyndte ung
domssaki er anna enn arbeid for dans ? ! Ein karm ikkje gjeva Kristus skuldi
av di dei som kallar seg kristne skeiar ut!
Aktor førde fram at det frilyndte ungdomsarbeidet blanda i hop det
«kristelege« og det «verdslege». På den måten fekk ungdomen den trui at
kristendom er ei slik blanding. Dette var til hinders for sann, alvorleg kri
stendom. Han tala hådleg um ungdomsstemnone som byrja med messe og
slutta med dans.
Eg vil her einast få spyrja: vert det mindre til hinders for kristendom,
i fall det ikkje var messe på stemnone? Det tykkjest meg vera lite «kriste
leg» logikk i å vilja ha stemnone berre «verdslege» ! Saki er at det er ei
tvilsam sanning dette um anten berre «verdsleg» eller berre «kristeleg».
Men ei tvilsam sanning karm kallast ei lygn ! Sanningi er at t. d. hr. emis
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sær Thomassen og venene hans sjølve er ei blanding av «kristeleg og verd
sleg». Dei karm ha dagelange møte, der dei byrjar med «bøn og Guds ord»
og sluttar med å tala vondt um sine medmenneske . . .
Spursmålet er då: kva er mest til hinders for sann kristendom anten
ungdom som leikar i dans eller «kristne» som talar låkt um andre?
Skuldingi mot det frilyndte ungdomsarbeidet var at det hindra sann kri
stendom millom ungdomen. Skuldingi kom frå folk som vil vera høgste
rett når det gjeld kristendomen her i landet. Deira kristelege autoritet er
intellektuell og moralsk tvilsam. På denne måten torer det vera eit spurs
mål um dei ikkje sjølve med skuldingi si vert til hinders for kristendom
millom ungdom.
*
*
*
Eg vil no tala noko um det frilyndte ungdomsarbeidet,
Den frilyndte ungdomsrørsla vil vekkja åndsinteressor hjå ungdomen.
Difor er det song på ungdomsmøti. Ordi og tonen gjeng saman og ska
per åndsliv i kjenslemusikken. Difor er det avisor, handskrivne blad, i ung
domslagi. Difor er det fyredrag i ungdomslagi. Av ymse slag. For fri
lyndt ungdom sømer det seg å vilja høyra frå alle dei mange romi i det
riket som heiter åndslivet.
Dette årvisse arbeidet i dei mange ungdomslagi hev gjort og gjer ei
framifrå gjerning!
Ungdomstidi er ei svær tid. Livstrongen strøymer sterkt i uklår lengt.
I åndsinteressor karm livstrongen få utløysing i edel form. Dette å vekkja
og nøra åndslivet hjå ungdomen er eit arbeid til bate for moralen. Ein
ungdom med rike hugmål hev i og med det ei makt i seg, som karm halda
honom burte frå mykje gale.
— Den ungdomen som er med i ungdomslag fær gjenom fyredrag
kunnskap. Det gjer sjelelivet hans rikt! Han lærer tenkja. Og kunnskap
og tankeføring gjer honom til eit intellektuelt sterkt menneske. Eit intellek
tuelt sterkt menneske vil i våre dagar ha von um å gjera det godt i livs
tevlingi.
Det frilyndte ungdomsarbeidet tener då livet!
Åndsliv er, djupt set, nasjonalt. Det er naturleg at det er nasjonalt.
Dei bilete som mi sjel hev, den musikk som mine kjenslor er, dei ord som
er uttrykk for inntrykk, — det er alt født i eit samspel millom naturi i dette
landet og mi ånd. Det å vera nasjonal er difor i grunnen sjølvsagt. Det
er den sjelfulle naturlæra. Det er den naturlege sjelelæra. Det er beint fram
livet som det er. Det er ikkje draum og romantikk. Det er den realistiske
livsvisdomen.
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Det som er sjølvsagt er ikkje alltid røyndom! Me talar um unatur. Det
er liv i sjukleg form.
Åndslivet her i landet hev vore unasjonalt. Reint ille var det ein gong.
Heilt friskt er det enno ikkje . . . Det var difor født ut av livet når den
frilyndte ungdomsrørsla såg det som si uppgåve å vilja retta det som rangt
var i so måte. Naturleg vart då uppgåva å arbeida for norsk åndsliv millom
norsk ungdom!
Sjeli i åndslivet er målet. Ordi ber bod frå sjeli, der naturi i landet lever
i bilete og kjenslor. Det er difor beint fram livet som krev sin rett, når
den frilyndte ungdomsrørsla ser hjartesaki si i den norske målreisingi. Det
er ei folkeleg aristokratisk reising, som ikkje karm slå seg til ro med at det
danske målet no hev vore so lenge i landet at det er norsk. Den norske
målreisingi er eit arbeid, som vil gjera godt att det som soga gjorde gale!
I dette arbeidet er den frilyndte ungdomen med som ein einaste glad
kampvilje!
Arbeidet for nasjonalitetstanken vil på ein løyndomsfull og sterk måte
binda ungdomen til landet. Det karm få praktiske fylgjor, som opnar glede
rike utsyn for dyrking av landet . . .
So tener då den frilyndte ungdomsrørsla livet, livet i dette landet!
Livstrongen ovrar seg millom anna i ungdoms torv til song og leik.
Dans er leik. Rytmisk leik . . .
Det frilyndte ungdomsarbeidet ser ikkje nokor uppgåve i å fordøma og
tyna livstrongen i leikande dans.
Det frilyndte ungdomsarbeidet ser ei uppgåve i å gjera alt til at ung
domen karm leika seg i dans utan at det drep åndsinteressa.
Dette synet hev til fyresetning ei vakker tru på livstrongen. Han skal
ikkje døydasl Han skal høgdast. Soleis talar idealisten. Millom idealisten
og idealet er det meir enn klanglikskap. Det å vilja idealet tenkte eg var
det sanne og rette.
Grunnsynet som ungdomsarbeidet hev i dette spursmålet, kjem klårt
fram ved skiping av festar i ungdomslag. Song, blad, fyredrag og leikande
dans gjeng saman og skaper ein samklang av ånd og natur. Det karm verta
like vakkert som når lekamen rytmisk fylgjer songen eller musikken, som
sjølv er ein samljod av natur og sjel med di kunstnarsjeli vert bori av
strengene på fela. Dette grunnsynet er ogso i samklang med livsvilkåri
for menneskelivet i høge former.
I fall det er einskildlag der dei berre dansar, då er det synd mot viljen
i ungdomsarbeidet. Men dette karm ikkje ha til fylgje at ungdomsarbeidet
ikkje held fram det ideale synet sitt. Det er ein klen idealist som gjev upp
av di han lid vonbrot i einskilde høve. Ungdomsarbeidet må ikkje lata seg
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skræma av pietistar her! Det å ha set idealet og so gjeva upp, det er synd,
stor synd, som hev svære fylgjor.
Den frilyndte ungdomsrørsla hev med arbeidet sitt gjort ungdomslivet
millom norsk ungdom rikare, høgare, finare. Det er eit faktum. Ein talar
seg ikkje gudeleg burt frå det. Dei vitni som vitna her i retten til bate
for ungdomsarbeidet nytta sterke ord i so måte.
Ved å arbeida for nasjonalt-idealistisk åndsliv hev ungdomsrørsla skapt
ein ungdomshug, som ser med dei vakre augo på livet. Den ljose trui,
den takksame kjensla ved det å leva karm ungdomsrørsla skapa i unge tankar
og hjarto . . .
Frå dette veks fram ei livsstemning, ei livskjensle, som er so nær i
samanheng med kristendomen at det fell den frilyndte ungdomen naturleg
å vigsla arbeidet sitt med messe i kristkyrkja.
I samanheng med dette er å nemna: den frilyndte ungdomen hev fenge
tilsett ungdomsprestar i fleire bispedøme. Den frilyndte ungdomen hev vore
mest ihuga når det galdt å få innført Blix-salmane i kyrkjone. Den fri
lyndte ungdomen hev gjort upptak til å få bibelen umsett på norsk.
Finst det då meining i å skulda dette ungdomsarbeidet for å vera til
hinders for sann kristendom ?! ...
Ein vitug emissær sa ein gong til meg at han tykte det var so ille å
klandra det frilyndte ungdomsarbeidet. Ja, det var vitug tale!
*
t

*

Eg er takksam for dei fine minni eg hev. Dei er som blanke stjernor
yver livet.
Noko med det vakraste eg hev upplevt er samværet med den frilyndte
ungdomen. Noko med dei vakraste minni eg hev frå kyrkja er samværet der
med den frilyndte ungdomen. Gjev kyrkja må verta slik at ho karm tena
til å vigsla livet. Ikkje einast livet åt hausten. Men livet åt våren, som syng
i frammarsen av den frilyndte ungdomen

Domen: Ikkje skuldig!
HALFDAN FREIHOW.

01 Skogstjerna
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MINNE.
Den Bde november 1903 skreiv eg i dagboki
mi m. a.:
«I byen i går og dansa med 12 par frå Bonde
ungdomslaget, som hev fenge til eit laurdags-skeid
for springdans. Mikkel Mandt er lærar, og gu
tane betalar spelemannen. Eg er kry av å vera
bedi med som den tolvte gjenta».
I kvilestundene freista eg ein ny måte å laga
ringbrot*) på, etter Davidssons bok um islandske
vikivakir. So vil eg no lære deim det storfelde
færøyske «Fuglakvæde». Islendingen Helgi Valtysson er med .... han vil lære songdansane
Hulda Garborg.
og nasjonaldansane våre og ta dei med til Island,
der all gamal dans er gløymd. Han kjenner songdansen frå Færøyane og
Færøy-fi skarane på Island, og han tykkjer me her dansa mindre skiftelaust.
Og han meinte som eg, at skal songdansen bli liv laga her, so må me
freiste byggje nytt på gamal grunn. Allvisst den fyrste tidi vil den store
kravfulle Færøy-ringen skræme mange, og ein må gjenom lettare leikar føre
dei til sjølve stordansen, til dei lange episke kvedi.
Dette er det fyrste eg hev i dagboki mi um dansen.
Men alt i 1900 tok eg so smått til å freiste med songdans i Oslo etter
den stutte og lite fullkomne rettleidingi i «Dans og Kvaddiktning på Fær
øerne» av Hjalmar Thuren.
Lammers hadde sunge dei norske folkevisune inn i meg so eg aldri meir
kunde gløyme deim, og då eg av Molkte Moe fekk greide på den dansen
som høyrde med til visune i gamal tid, fekk eg den tanken at ei atterfø
ding av denne dansen snøggare enn alt anna vilde føre visune på folke
tunga att, der dei høyrde heime. No låg dei i biblioteki som ein grav
lagd skatt.
Eg fekk då i hop ein liten ring av unge musikalske Oslo-damur, og
me tok til med «Per spelmann» og «Torstein tala til staven sin». Dei var
lette, men i røyndi slett ikkje rettelege dansevisur. Versi gjekk me til på
Færøy-stegi, men til stevi måtte eg laga «fridans», som det sidan so ofte hev
vorte gjort i andre visur og. Me fekk kvar si vise å syngje; berre i stevi
song alle med. Dette er som me veit den eldste måten.
*) «vrengjeringen» som no er vorten den faste måten i «Ormen Lange» her, men er
ukjend på Færøyane.
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Til å vekkje samhug vidare utover og karm hende narre andre til å
freiste, fekk eg so Garborg til å tala um dansen i Bondeungdomslaget i
Oslo. Og på den vesle trammen i salen i Møllergata 20 synte me so fram
den fyrste vesle freistnaden vår etter foredraget.
Eg hadde rekna ut, at når eg fekk Garborg til å tala um saki, so vilde
lagsfolket gjeva gaum. Eg skreiv upp for han det eg sjølv hadde lese hjå
Thuren og i Molkte Moe's fyrelesingar um folkevisune, som eg fekk låne,
og folk tykte nok det var forvitneleg. Dansen vår fekk og stor fagning,
endå so framandt det måtte vera for alle, og so lite me kunde.
Men då eg fekk sjå dansen på Færøyane i 1902, skyna eg at Hjalmar
Thuren si rettleiding var uheil, med di han ikkje hadde noko um at dan
sarane måtte stå etter kvarandre i ringen, soleis at han heile tidi sviv mot
vinstre. Stend ein side um side som i vanleg leik vil ringen gå fire steg
til vinstre og to steg attende. Og soleis hadde me gjort. Men mange lika
dette og, so det vart standande som ei sers form, bruka til stillfarande
dans, slik som romansar og lyriske visur krev.
Då eg kom att frå Færøyane skreiv eg til hr. Thuren um koss dei der
stod i ringen, og han takka i to lange brev, som synte kor varmt han var
interessera i freistnaden vår. Same året reiste han sjølv til Færøyane, og
gav sidan ut eit stort vitskapleg verk um folkesongen på Færøyane.
So tok. me då til å freiste på Færøy-måten. Betre grunnlag karm me
ikkje byggje på. Men sjølvsagt vil me aldri her koma til å danse og syngje
plent som færingane. Dei hev sin eigen syngjemåte, som minner noko um
den måten våre gamle fjellbønder syng salmar og kvad på. Det høver
framifrå til den sterke dansen. Men endå um det var råd for oss å lære
den måten, vilde det aldri verte naturleg for oss å bruka han; song og
dans vil skifte lag som alt anna etter folkelynde og ta meir eller mindre
farge av tidi. Og dei åri som no er gjengne sidan me tok til med song
dansen, hev synt at me måtte gjera dansen norsk, um han skulde bli
levande her.
— Andre gongen den vesle dameringen i Oslo. synte fram kunstene sine
var den 22de november same året i Oslo Gilde. Og alle var tekne av dei
fine songane, som eg trur mest alle høyrde for fyrste gongen.
— Men so tok me til i Bondeungdomslaget, og sidan er det mest
berre der dansen hev vore driven i Oslo.
Og derifrå breidde han seg snart utover landet til andre lag.
Men det vart som Valtysson hadde sagt hin fyrste gongen, at me måtte
ta til å laga lettare måtar enn den store Færøy-ringen.
For her skulde me ikkje berre lære å danse; me skulde fyrst og fremst
lære å syngje våre gamle gløymde folkevisur att. Og det tok tid. Anten
•<
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eg kom til bygd eller by, so var visune ukjende, og alle tykte dei var
vande å lære. I byane hende det og at dei unge «ikkje skyna» målet i
visune. Men det var ikkje ofte.
Etterkvart vart det då so at dei skreiv mest frå alle kantar av landet og
vilde ha meg til å danse.
Ofte var eg reint upprådd. Eg hadde då minst av alt tenkt å bli dan
semeister på mine gamle dagar. Men det er ikkje sjeldan so i livet, at ein
gjev seg ut i ting som fører lenger ut på viddi enn ein drøymde um.
Likevel var det rådlaust å slutte, for det var då ikkje noko eg heller
vilde enn at ungdomen skulde freiste seg på songdansen, som eg av fleire
grunnar tykte var fin og god moro. Eg måtte då tøygje meg so langt eg
kunde, og arbeidet med dansen kom til å ta mykje av tidi mi i mange år.
Slitsamt var det, og hefte meg sjølvsagt meir enn godt var i anna arbeid.
Men eg vona alltid, at eg snart skulde bli avløyst av yngre krefter, og til
då fekk eg halde ut. For eg var glad i songdansen, og eg trudde og han
kunde verte til gagn og glede for ungdomen, som eg tykte hadde altfor
lite av god moro.
Men stundom når det gjekk trått, vart eg modlaus og tenkte med sorg
på tidi som gjekk. Alltid reiste eg med eit manuskript i kufferten og frei
sta arbeide på hotellromi um dagane, men var jamt for trøytt. Og karm
hende vart det ikkje noko heilt og varugt av dette lei. Karm hende fekk
det skjemteblad i Oslo rett, som under eit bilete av meg, der eg stend med
eit digert kippe utdansa skor, skreiv: «det eneste resultat av Hulda Garborgs
arbeide med folkevisedansen».
For allting i tidi drog ungdomen i onnor leid, burt frå alt heimleg,
burt frå alt som kravde tankar og arbeid. Film og lette runddansar til
dragspel og grammofon var gjævare enn alt. Å snurre sanselause ikring,
hengje i armane på einannan i tunnebandskjolar og høghæla skor til sim
pel bulemusikk vart fint på landet som det var i byen. Arbeidet imot
denne ukulturen var som å setja fingeren i ein foss for å stogge han.
Men når eg so kom i eit av dei gode ungdomslagi og fekk sjå ein
ring av klårøygd og frisk ungdom som song og leika fint og truverdug
og lyste av moro og glede over kvar ny leik og kvar ny vise, då tenkte
eg: nei, det er ikkje vonlaust lei, du fær nok henge i.
— Soleis gjekk nokre år, og songdans vart snart fast moro i alle dei
frilyndte ungdomslagi. Men få skyna til fullnads kor langt og hugheilt
arbeid det skal til for å få den dramatiske songdansen retteleg god.
— Det gode Bondeungdomslaget i Oslo var alt i den tidi populært, og
då det fekk ein leikaring, vart det svært på moten å få denne til å danse
på alle slag framsyningar. Dei stakkars dansarane sleit ofte hardt, og hadde
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aldri anna enn takk og lovord att, endå det kosta dei både tid og pengar
til klæde og skor o. s. b.
Men dei var alltid viljuge, og flinkare og flinkare vart dei.
Ogso utanfor Oslo måtte leikarringen i B.u.laget syne fram dansen.
Den Iste februar 1904 var me soleis i Fredrikstad og dansa for 800 men
neske, og «stemningen var høi» stend det i dagboki. Det kann vera moro
å nemne at me tok inn 150 kr. på den framsyningi, og desse skulde
8.u.1. og Austfoldlaget skifte seg i millom, me som dansa hadde fri reise og
fritt upphald; eg for min part hadde på turen 3 kr. underskot. Eg hev
endå skrive upp at l^a kr. gjekk til ein pose wienerbrød «til oss alle».
På ein tur til Seljord hev eg skrive upp 8 kr. i tap, på ein til Valdres
2, o. s. b.
Eg skriv 2dre februar i dagboki: «Fleir og fleir uppmodingar kjem frå
alle kantar av landet um å koma og danse; kvar dag fær eg brev. Eg
kunde ikkje trudd, at den vesle freistnaden min skulde ta slike dimensjonar.
Og då dei ikkje kann få rettleiding, fuskar dei seg fram etter skildring av
folk som hev set dansen, men sjølvsagt vert det fælt. Ein stygg og ånd
laus songdans må ikkje få breide seg.»
Ved folkehøgskulen i Valdres hadde eg skeid dette året.
12te januar 1904 skriv eg m. a. derifrå: «I kveld hev me havt framsy
ning. Mange gode folk var [møtt fram og lika seg godt. Heile flokken
hadde laga seg bunader. Eg fekk eit gåvebrev på ein utskoren kubbestol.
Den gleder eg meg overlag til. Men det er mest skam åta imot so dyr
ei gåve. Dei hev alle lite å fara med, og dei må og betala reise og upp
hald for meg. Hadde eg 1000 kr. å ofre på folkevisune og dansen, skulde
eg vera lukkeleg. Det er herleg å høyre dansevisune mine i «kjøkken og
lade og lo», ja endå på toget der eg fer. Gledeleg og ovgildt at dei no
vert sungne og dansa inn i folket att, i staden for alle dei halvsvenske
skillingsvisune som hev rådd grunnen så lenge her i landet».
Og den 13de, Valdres:
«Samla for siste gong [til fotografering Men det vart vill dans både
inne og ute i snøhaugen. Eg gleder meg i tanken på at etterkomarane
våre skal finna eit av desse bileti på eit loft ein gong og segja: der ser
me kor hardbalne forfedrane våre var; dei dansa i snøen i tunne kvite
skjortor og låge spenneskor — å kor ætti gjeng attende!»
— Um den fyrste Stockholmsferdi til leikarringen kunde det og vera
mykje å skrive, men her er ikkje rom til stort meir. Berre so mykje kann
eg segja, at den åtgaum songdansen fekk derinne, av det beste publikum
i byen — kunstfolk, vitskapsmenner ikkje minst - gav oss ny arbeidshug
og ny von um at han var liv laga, kor mykje tidi var imot.
t
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— På turen til Stockholm var ei reint ung gjente med som synte sers
givnad for dans og song. Det var Klara Setnb, ho som sidan kom til å
gjera so mykje godt arbeid for songdansen. Eg minnest ikkje no kva år
ho tok til å halde skeid, men ho var med i Det norske spellaget i 1911,
og då ho og Arne Hatlestad o. a. tok til å reise, kunde eg draga meg ut
or leiken etter kvart.
På dei tri spellagsferdene (191 1) slutta me kvar framsyning med dans,
Og det er ikkje for mykje å segja at han vart vel fagna.
Endå dei verste riksmålsfolk vann me med songen og leiken
Soleis skreiv sosialistbladet på Troms — «dansene var et friskt kilde
spring, kultiverte og yndige» —
Og i dagboki frå siste dagen der stend: «Begeistringen for dansen
blir reint vill no.»
I Svolvær, der me høyrde at det skulde vera 2 målmenn, hadde me
stappfullt hus, og etter dansen steig folk upp på benkene og veifta og ropa
bravo. Og slik var det mest overalt, so det var godt å sjå at dei gamle
songane gjekk til hjarto. Folk kjendest ved dei, og mange var heilt upp
kløkte, og etter desse ferdene var det ikkje ende på «dansebrev»,
Eg veit ikkje um noko anna land hev havt ein so merkeleg samskip
nad som dei frilyndte ungdomslagi i Norig. Meir og meir er desse lagi
vortne midstaden for alt kulturarbeid i bygdene; dei er ei åndsmakt som by
ane snart bør gjeva gaum på. Og takk vere desse gode lagi veks no song
dansen fram overalt, meir og meir norsk, men alltid på det trauste grunn
laget me fekk frå frendane våre på Færøyane.
No trur eg han hev slege fast rot att i Norig, og med tidi karm me
då vone å få ein god «norsk songdans», som seint vil døy ut att. Det
er ikkje ei døgerfluge dette, som dei moderne negerdansane. Songdan
sen er vaksen fram att av di der var ein naturleg trong til å finne for
mer for moro som høvde for ungdom med ideelle hugmål, og av medvi
ten vilje hjå denne ungdomen til å gjera den gamle folkeviseskatten kjend
og kjær att.
Men frå laga vona eg alltid, at dansen vilde nå inn i heim og skule.
Når borni fær lære visune av far og mor liksom Færøy-borni, og leiken
vert fast fag i skulen, då hev me nådd målet.

MULDA GARBORG.
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NORSK DANS
HEIME OG I AMERIKA.
Dei beste minni frå dansarferdene mine? Eg
lyt tenkje meg um: «Sørlandet, Bjørgvin, Nida
ros, Gudbrandsdalen». Dei kjem fram fyre meg
alle leikarringane mine frå heile landet, og eg
vert varm um hjarta. «Nei alle saman er dei
beste minni, heilt frå den aller fyrste gongen.»
Då var eg 16V2 år gamal, og so norsk at eg
tykte det var skam å heite Klara. Difor skreiv
eg K. Semb ; og formannen i laget trudde eg var
ein mann og kunde slett ikkje finne meg. Til
slutt stod berre eg att på platformi, og han tok
mod til seg og spurde um eg var K. Semb.
Klara Semb.
Sume stader slost me dei fyrste kveldane
av di eg tykte versi var so fåe og lette, at dei burde ha lært dei betre,
medan motparten tykte eg var grov til å krevja. Me vart likevel alltid
samde til slutt, og kvar gong eg laut fara vidare, beintfram syrgde eg. Det
er no elles harmeleg å vera nøydd til å fara nett når folk hev lært so
mykje, at det vert morosamt å leika med deim.
Det hev vore eit slitsamt arbeid, men rikt! Det finst ikkje vakrare syn
enn ein slik dansarring av friske uppglødde ungdomar, som dansar og
syng dei herlege gamle visune våre.
Eg hev no vore ein tur til Amerika, og er bedi nemne noko um det
inntrykket dansen gjorde på amerikanarane.
Eg kom ved eit høve til å lære frå meg i Hull-House settlement. HullHouse hev i ein heil generasjon mest hjelpt framande folkeslag, som kom
til Amerika, med råd og dåd. I desse settlements arbeider høgt dana ameri
kanske kvinnur og menn. Dei er av dei fåe i den nye verdi som ikkje
trakkar på tradisjonen og kulturen åt den gamle verdi.
Dei freistar ikkje med vald og makt å amerikanisere oss framande.
Yver heile Amerika er det no slike settlements, fleire i kvar by. I desse
settlements kan då utlendingane fritt få samle seg, tala sitt eige mål, spela
eigne slåttar og syngje og danse sine eigne dansar.
Unge lærarar og lærarinnur lærer dansane, so dei kan lære ifrå seg til
næste generasjon att.
Eg var kringum til dei fleste settlements i Chicago og såg mest alle
verdsens nasjonale dansar. Ifjor var eg paa ein folkedansfest på Chicago
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universitet, der det var utnlag 300 ulike nasjonale bunader. Eit fargespel
utan like! Det var ein veldig lyd som såg på framsyningi, og programmet
var kolossalt, som alt i Amerika. Bror min og eg var dei einaste norske.
Me dansa ein springar. Fagningi var so stor at me laut danse han uppatt,
endå programmet var for stort frå fyrr. Det var den einaste dansen som
vart kravd uppatt. Fyrr me gjekk, vart eg spurd um eg var viljug til å
lære frå meg norske dansar når universitetet vart opna til hausten.
Saman med miss Neva Boyd, som er ei høgt dana amerikansk kvinne,
lærar i psykologi ved «School of civil philanthrophy» hev eg arbeidt med
å setja um nokre av visune våre til engelsk. Miss Boyd, som er sterkt
uppglødd for dette arbeidet, hev hjelpt til med å gjeva ut bøker til bruk
for skulen, med rettleiding yver dansane. Bohemia og Moravia hev soleis
ei og Danmark og Sverike ei saman, no kjem det ei for Norig åleme.
Miss Boyd kjenner meir til folkedansar enn nokon eg fyrr hev møtt.
Av alle dei dansar og folkevisur ho hadde arbeidt med, var dei norske
dei vakraste, mest verdfulle og mest kultiverte. «Er de nordmenn slik?
Tek de så djupt på alle ting,» spurde ho.
Avslutningsfesten i Hull-House i fjor sumar laga seg som ein norsk
kveld. Eg hadde fenge med meg ein liten norsk dansarring som synte
fram nokre av våre vakraste songdansar, som eg hev arbeidt mykje med i
seinare år. Amerikanske studentar, lærarar og lærarinnor, fleire i norske
bunader, dansa våre dansar og song songane våre um enn på eit fra
mandt mål.
Hadde eg stogga i Amerika, vilde eg no vonleg vore på ferd kringum
til settlements og skular i heile U. S. A. So vel lika dei dansane våre.

KLARA SEMB.

6 - Norigs Ungdomslag.
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RETT STEMNELEID
Det var ymse moment som gjorde, at den
frilyndte ungdomsrørsla tok fart sist i det 19de
hundradåret. Ho hekk nøgje saman med den
politiske og nasjonale vekkjing som fylgde med
den politiske striden i 70 og 80-åri. Folke
høgskulane og andre ungdomsskular gjorde og sitt.
Ungdomar som hadde vore på ungdomsskule,
vart nokre av dei beste lagsmennene i ungdoms
lagi. Ein gild flokk folkeskulelærarar i bygdene
la seg og hardt i selen.
Skal ei slik rørsle koma upp og få makt, må
det vera noko sers som tek hugen. Eit ideali
N. Gjelsvik.
tetsgrunnlag må til. Dette grunnlaget var den
nasjonale atterreisingstanken: At det norske folket skulde verta det som det
ein gong var: Eit sjølvstendigt folk både politisk og nasjonalt
Lagi våre kallar seg dei frilyndte ungdomslagi. Dette namnet hev ikkje
noko med partipolitikken å gjera i trongare meining. Alle ungdomar karm
vera med, kva politisk parti dei so høyrer til. Men me hev på den andre
sida visse grunntankar som me held so fast på at me segjer: Betre åro
rette leidi med lite mannskap enn galne leidi med stort
Frilynde er heller ikkje frilynde i moral eller i god sed eller skikk.
Dei segjer for eit gamalt ord: Lediggang er roti til alt vondt. Det gjeld
og i det åndelege i nokon mun. Ungdomen må ha noko å bry seg um;
han må ha hugmål. Den ungdomen som hev hugmål hev lettare for å
leva eit godt og reint ungdomsliv enn huglause ungdomar.
Ungdomen må burt frå alt som dreg ned. So kom det kravet upp:
Ungdomslag og rusdrykk hev ingenting med kvarandre å gjera. Årsmøtet
i Kristiansand i 1903 gjorde soleis vedtak um, at det ventar at ungdoms
lagi held rusdrykken burte frå alle møte og festar. Dette er eit krav som
strengt må haldast uppe.
Augo er spegelen til sjeli. Det sannar seg når ein ser ein full mann i
augo. Han ser so inderleg tosken ut! Inkje under; for rusdrykken hev
døyvt tanke- og vitsentret i heilen. «Når ølet går inn, går vitet ut.» Men
det hemner seg ofte at vitet går ut, um det so berre er for ei kort stund.
«Det drykken bryt, lyt han udrukken bøta.»
Den idealiteten som ber arbeidet i dei gode ungdomslagi, er det mange
som vil nytta ut, kvar for sine arbeidsmål. Det er mest ikkje ende på alt
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dei trur ungdomslagi skal gjera. Fyremåli karm vera gode i seg sjølv, det
er ikkje for det; men for mykje er for mykje og fører so lett til at inkje
gagns arbeid vert gjort, når ein spreider seg so. Det er brev nok frå folk
som vil nytta ungdomslagi til arbeidsmark. Eg klandrar ingen; alle meiner
det vel. Men ungdomslagi karm ikkje vera arbeidsmark for alt og alle. Då
får dei ikkje ryggmerg, men vert lett til sev som svagar for vinden.
Ungdomslagi skal hjelpa den bra ungdomen til idealitet i ungdomsåri;
men det er ikkje det same som at ungdomslagi skal vera bergingsheimar for
vanseda ungdom. Ungdomslagi skal vera heren som vinn landet; men heren
hev ikkje bruk for invalidane. Alle som vil draga ungdomslagsarbeidet
moralsk ned, må kjenna at dei hev ikkje noko i ungdomslaget å gjera.
Det er mange skjer å koma framum for folket vårt i vår tid. Det må
serskilt nemnast at den nasjonale sjølvupphaldingsviljen må styrkjast. Folket
må ha eit so vake nasjonalt samvit og ei so sterk nasjonal ansvarskjensle,
at det ikkje i noko høve vil spela hasard med landsens lagnad som sjølv
stendigt land. Eg hev stundom den kjensla at noko vantar her. Den rette
sjølvupphaldingsviljen vil ikkje få ro, fyrr me veit at me hev gjort alt me
maktar til å vera bune mot åtak utanifrå kva tid det skal vera. Ingen veit
når det vert bruk for å vera parat. I april 1905 gjekk eg ein tur utanfyre
Ulm. Eg kom då framum den staden, der Blau-elvi skal demmast upp når
festningsgravene skal fyllast med vatn. Det var ikkje berre sementstøypingi,
som var parat, men jamvel dei plankane som skulde nyttast til uppdemmingi;
dei låg jamsides under tak. Var det ikkje råd å få plankar etter ein krig
tok til, men fyrr fienden stod utanfyre murane i Ulm? Å jau, det var vel
råd. Men eit folk, som vil vera parat, set ingenting upp til ufredstider av
det som karm gjerast i fredstider. Når ufreden kjem, er det nok å greida
med likevel. So tenkjer eit folk med den rette sjølvupphaldingsviljen.
Korleis skal eit folk som vårt få den energiske sjølvupphaldingsviljen, som
skal til i vår tid? Jau, folket må kjenna med seg sjølv at det hev eit politisk
fyremål, eit nasjonalt kall. Elles er det ein ålmuge og fær same lagnaden.
Men eit slikt nasjonalt kall karm folket ikkje kjenna, dersom det trur at
det alltid skal verta verande liksom ein utpost for eit anna lands kultur og
nasjonalitet. Dette kjenner og folk på seg, reint instinktivt; og her hev me
djupaste grunnen til arbeidet med å reisa uppatt det norske målet. Det er
denne instinktive kjensla som hev gjeve dette arbeidet vinden i segli. Det
er ikkje hat og misunning so som mange segjer. Å nei, hat og misunning
hev aldri gjort noko storverk, når det galdt og reisa det som låg nede. Det
må nok andre krafter til.
Ingen karm visa nokon annan veg til å få folket til å kjenna eit nasjo
nalt kall. Difor er det for oss ikkje tale um å gjeva upp, fyrr sigeren er
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vår. Me strider for grunnlaget for det nasjonale livet og for livsvilkåret
for folket
Sume kjem til oss og segjer: «De arbeider for «målet hennar mor».
Kunde de ikkje heller gjera noko for dei fatige!» Ja, so um lag sa Judas
Iskariot og i ei noko liknande stode, då nye ting var i gjerdom. Han fekk
det svaret: «Dei fatige hev de alltid hjå dykk; men meg hev de ikkje
alltid.» Det vil segja i vår samanheng: Um me fekk framandstyre på nytt
her i landet, so hadde me likevel godt høve til å hjelpa dei fatige. Dei
vart det ikkje færre av, det karm me vera støe på. Men det var ikkje sagt
me fekk høve til å arbeida for Norigs nasjonale atterreising. Det høvet hev
me no, ingen veit um me fær det sidan, dersom ikkje arbeidet no vert gjort.
Og um me mang ein gong synest det går smått og trått, so misser me
ikkje modet for det. Anten me er mange eller få, me held ut. Me veit og
svært godt, at det er ikkje fleirtalet som rår eller stakar upp framtidi, men
fleirtalet av dei som hev ein energisk politisk vilje i kvar sak; og det karm
godt vera eit mindretal, ofte eit lite mindretal. Då independentane styrde i
England, var dei 10 °/o av folketalet. Kvifor hadde dei so makti? Av di
dei var fleirtalet av dei som hadde ein energisk politisk vilje. Då dei kristne
tok makti i Romarriket, var dei berre 25 °/o av folketalet. Og løyndomen
var den same: Desse 25 °/o var fleirtalet av dei som vilde noko og sette
kraft inn i arbeidet. Likesæla og daudkjøtet rår aldri — og bør heller aldri rå.
I arbeidet med å reisa landet på alle leider: nasjonalt, økonomisk og
i forsvarsevne, legg me oss alle mann hardt i selen, kvar mann i sitt livs
yrke. Her er sanneleg arbeidsmark nok for alle. Når me so alle saman,
kvar i sitt livsyrke, gjer vårt beste, so er det ikkje berre for den arme føda,
men me gjer vår skyldnad for folket og landet si skuld. 1 skuledagane
kjende eg ein gut, som var nokre år eldre enn eg. Eg kom innum gar
den hans for eit par år sidan. Han synte meg ikring på garden, so eg fekk
sjå alle ækrone han hadde brote upp og lagt inn, og so sa han: «Når eg
um ei tid let garden ifrå meg til dei tvo gutane, skal dei få kvar sin likso
gode gard som den eg tok imot av far » Han gledde seg yver dette, for
di han visste med seg sjølv, at han hadde gjort gagnsverk for folk og land.
Det er å ha idealet bak yrket. Det gjev livet innhald, so det vert korkje
tid eller høve til å spyrja: Er livet verdt å leva? Soleis er det at hug
målet adlar mannen.
På sumarstemnone våre skal ungdomen få kveikjing og hugstyrkjing. so
han karm reisa heimatt med ny kraft til å taka på med arbeidet, til gagn
og glede for seg sjølv for folket sitt, for bygdi og landet.

N. GJELSVIK

11. LAGSKIPING OG
LAGSSOGOR

Ul Sfcog-stjflrnft

•

TRUMS UNGDOMSFYLKING.
Trums
var halde
ungdomsfylking
23. og 24. juli.
blei Det
skipa
varåret
lærar1905
Ingv.påRødvik,
Finsnes.
Edv.Skipingsmøtet
Eidisen, Karl
Flatø, Finsnes, lærar Huus, Gibostad og bladstyrar Steinbø, Trums — som
baud saman både til skipingsmøte og ei ungdomsstemne samstundes. Der
møtte umlag 1000 menneske. Skipnaden med stemna hadde u.l. Ørnen,
Finsnes, teke på seg. Det var i alt på lag 40 lag som hadde meldt frå at
dei vilde vere med og skipe eit fylkeslag. Men til skipingsmøtet møtte berre
29 lag med til saman 79 sendemenn. På møtet blei det samrøystes ved
teke at laga skulde gå inn i ein samskipnad for heile fylket.
Etter fullmakt frå møtet tok styret det fyrste året upp arbeidet for eit
ungdomsblad for Nord-Norig, og fekk ut eit prøvenummer fyre fyrste års
møtet. Årsmøtet gav so styret fullmakt til å gjeve ut bladet dersom det på
fyrehand fekk nok studnad. Men det fekk det ikkje, og det blei derfor
ikkje noko av.
I dei fyrste åra gav styret hjelp og rettleiding ved å få tak i billege
småskrifter åt laga,
og ved rundskriv um
dei ymse uppgåver
som låg nærast fyre.
Ei tid nytta samskip
naden bladet «Lauv
sprett» — som mål
laget ved lærarskulen
på Trums gav ut —
til meldingsblad. Si
dan 1916 har ung
domsfylkingen saman
med Lofoten og Ve
Peder As/and.
Ingv. Rødvik.
sterålen ungd.lag gje-
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ve ut bladet «Mid
nattsol».
I 1911 —12 blei
«Trumsfylkets fyrele
singslag» skipa. Og
sidan
MUctn er
ci «Nord-Trums
MNUiu- i i ums

mm mgr ±
jpr A
fyrelesingslag» kome
Å j*
til.
Alt frå fyrste
m^mWTÆ
Bfe^
mm "A
gong tanken um ein
folkehøgskule i Trums
fylke kom fram, har
ungdomsfylkingen
Peder Hartviksen.
Johan Hveding.
stødd tanken av all
makt. Og no etter
at skulen er reist, har samskipnaden gjeve han beinveges økonomisk
hjelp og.
I 1908 tok ungdomsfylkingen til å drive kaffistove i Trums. Det var
ikkje nokor stor- fortenest straks, men det har gått jamt framover. I 1915
kjøpte ungd.fylkingen garden som stova heile tida har vore i. I 1912 tok
vi og til med kaffistove i Harstad; men i 1915 gjekk det so klent med
drifta at vi måtte slutte, i 1918 blei denne stova atter opna, og eit års tid

Lærar Jakob Nakling

Lars Gabrielsen.

Bonde KlausJohansen.

Lærar E. H. Eikrt

Nokre som har vore formenner i ungdomslaget Fram", Grøtavær
{skipa 1903).

Lærar A. Kristiansen.

Snikkar N. Johnse
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Martin Jørgensen,
skipingsmann.

Martin Bertheusen,
form. 1904 og 05.

Hartvik Olsen,
skipingsmann,
form. 1898-1900.

hi. E. Reinholdsen,
form. 1901 og 1903.

Edvin Hansen,

Jentoft Arvesen,
form. 1911, 1915-16.

form. 1906, 07, 09,
10 og 12.

Kristen Bertheusen, 1
form. i 1902.

Alfred Nilssen,
form. 1913-14.

Ungdomslaget „ Ygdrasil",
Åndervåg.
(1898.)

Nikolai Hansen,
form. 1917-18.

Kornelius Larsen,
form. 1919-20.

etter kjøpte ungdomsfylkingen gard i Harstad og. No har vi då begge sto
vene i eige hus, so ein skulde kunne arbeide tryggare; og dei siste åra har
det gått godt med drifta.
Det daglege arbeidet for styret har heile tida kvilt på formannen, som har
gjort det heilt ulønt. Sume saker har styret avgjort seg imillom skriftleg;
men det vanlege er at styret har halde møte 2—3 gonger um året. Sidan
fyrelesingslaga blei skipa har det kvart år vore sendt ferdatalarar til laga, og
soleis har kvart lag fått I—21 —2 foredrag um året.
Samskipnaden har alt frå fyrst av vore med i Norigs ungdomslag. Og
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Fram", Lavangen.

Heiderslagsmann
kyrkjesongar B. Dahl
skipa laget og var
fyrste formann.

(1896.)

Randinard Jørgensen,
formann h. v.

Skjold", Lavangsnes.

Lærar
O. A. Sørgard,
formann i 1909.

Ungdomslaget „ Freidig", Bardu.

{1909.)

Handelsmann
P. Størkersen,
formann no.

{1905.)

Ungdomshuset Solvang" reist av ungdomslaget Freidig" i 1912

Konrad Tune,
form. i 1913 og 1915.

Ingebrigt Riise,
m. ii 1916
1916 og
og 1917.
form.
1917.

Bersvein Rydningen,
form. i 1918.

Jon Jevningen,
form. i 1920.
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Bardus/ord ungdomslag.
{1913)

Reinert Vikland,
skipingsmann.

Almar Eggen,
skipingsmann.

Olav Steien,
form. h. v.

Joh. P. Hasvoll,
form. h. v.

Karl Haugland,
formann no.

Ungdomslaget Kyrre",
Faaskevåg.
{1904)
Nikolai Walen,
fyrsteform., no i U.S. A.

Lærar O. Sjursen,
form. 1905-06, 1908-11.

Ingvalda Paulsen,
formann no.

OtheHus Benjaminsen,
form. 1906-08, 1915-17.

Arnt Amundsen,
form. 1911-12.

Carl Røkenes,
form. 1917-19.
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Ungdl. „ Vårsol", den fyremunen som ein
Evenskjer.
vel klårast har merka av
dette, er at landslaget har
sendt fleire sers dugande
talarar til sumarstemnene
Sumtid har vi då kunna
nytte dei same til ferda
talarar i laga. Sjølvsagt
er det elles mange fyre
muner med at dei som
Lærar E Antonsen,
som skipa laget.

*

arbeJder for same fyremål
står saman i eit landslag.

Ungdomslaget „ Havblik",
[Hillesøy. {1918)

Kyrkjes. Kr. Flygel,
fyrste formann.

Lenstn. K. M. Føre,
skipingsmann.

Og det trengst likso mykje no som fyrr at ein staar saman. Her er uppgåver
nok som ventar. Og viktigaste uppgåva for dei frilyndte ungdomslaga må
vere å vekkje og styrkje sansen og vyrdnaden for vår kulturarv, og hjelpe til
at livet her i landet — på alle leider — kan få vekse på heilnorsk grunn.
Desse har vore formenn i Trums ungdomsfylking : Lærar Ingv. Rødvik,
Finsnes (1905—1907), bankdirektør A. Voren, Harstad (1907—1908), bonde
Peder Åsland, Bardu (1908—1909), bladstyrar R. L. Eide, Harstad (1909
— 1911), folkehøgskulestyrar Johan Hveding (1911— 1916), lærar Peder Hart
viksen, Evenskjer (1916—1921).

PEDER HARTVIKSEN.

LOFOTEN OG VESTERÅLEN UNGDOMSLAG.
Ungdomslagsarbeidet er etter måten gamalt i Lofoten og Vesterålen. Men
kva føremål dei hadde dei første spreidde tiltaka med skiping av ungdoms
lag kring i bygdene her i 90 åra, er det ikkje godt å vite noko om. Det
ser ut til at somme av desse første laga har havt den kristelege lagsskipnaden
til mønster, andre var «frilyndte», men dei fleste visstnok nøytrale samtaleeller selskapslag, med «ungdommens oplysning og belærelse» til program.
Det første ungdomslaget med klårt og greitt norsk og
frilyndt program skal vere ungdomslaget «Balder» på Jen
nestad i Vesterålen, skipa i 1894 av Ibestadværingen lærar
L. D. J. 8011. Dette laget slutta om nokre år, då lærar 801l
reiste frå krinsen; men ungdomslaget «Varden» stod op att
på den gamle grunnen i 1904 og har fylgt samskipnaden
trutt sidan, og med god norsk bør, heilt til det siste.
L. D. J. 8011.
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I 1896 vart det skipa mange lag, såleis ungdl. «Vårblomsten» på Fiske
nes, «Nordlyset» på Sunderøy, «Vårvon» i Sigerfjord, «Frisinn» på Strøn
stad, og kanskje mange fleir, men som fylkeslaget ikkje har greie på av
di dei ikkje har stått i samskipnaden. Det er visstnok oftast folkeskulelæ
rarane som har skipa desse laga, men ofte også vanlege bondefolk. Såleis
vart i 1898 ungdl. «Fremad» på Haugnes, Andøya, skipa av gardbr. A.
Lorentsen og smed P. Pettersen. Men nokon fast og stø skipnad har desse
eldste laga ikkje havt. Det har visst gått mykje på slump med lagsarbeidet;
møte- og reknskapsbøker har mykje godt kome på rek, dersom dei i det
heile har vore til, så det er ofte mindre enn lite det laga veit om seg sjølv.
Mykje av dette tradisjonslause rotet har, som ein seinare skal sjå, grunnen
sin i reint naturgjevne tilhøve.

Gruppe frå Gimsøy ungdomslag {1896)

Ola Bø,
form. i mange aar.

Frk. M. Ojellestad,
som skipa laget.

Håkon Benjaminsen,
formann no.

Noko karm ein likevel karm hende finne ut i så måte når ein tek for
seg ei oversyn over kva tid dei er skipa dei p. 1. 60 ungdomslag som ned
igjenom tida har vore innmelde i fylkeslaget, og som ein har nokolunde
greie på. Det viser seg då at 8 lag er frå femåret 1895 — 1900, 20 lag
frå 1900—1905, 12 lag frå 1905—1910, 12 lag frå 1910—1915 og 8 lag
er skipa i det siste femåret, 1915 — 1920.
Som ein ser har voksteren vore sterkast i tida mellom 1900 og 1905.
Dersom ungdomsrørsla var berre ei motesak, kunde ein segje at motevinden
bles sterkast her i bygdene i tida før 1 905. Men skulde laga jamtover ha
si rot i ein flyktig mote, så skulde ein vente at dei vilde døy ut att i noko
lunde same orden som dei er komne til i. Og dette er ikkje tilfellet. Av
dei 30 laga som i dag stend i Lofoten og Vesterålen ungdomslag, er fram
leis storparten frå tida før 1905. Dette må tyde på stor livskraft hos desse
laga, ei livskraft som må ha noko anna og meir enn motevind til ophav.
Det skulde vel stort set ikkje vere så mykje ut av vegen om ein såg ein
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samanheng mellom ungdomsrørsla her nord og framgangen for venstrepoli
tikken sitt nasjonale syn i unionsspørsmålet. Yenstresynet vann seg, som
ein veit, fastare og fastare tak i folkemeininga her i bygdene utover mot 1905.
Det er Vesterålen som har dei eldste og den dag i dag dei fleste laga.
Då fylkeslaget melde seg inn i landslaget i 1906, var det berre 2 Lofot-lag
av 29, nemleg
Sørvågen ungdl.
og ungdl.« Strau
men», Lyngvær
(Oimsøy).
Av
fylket sine 30 lag
no er 18 i Ve
sterålen, 8 i Lo
foten og 4 i
Nørdre Salta. Sa
manlikna
med
folketalet vert det
på lag 3000 men
neske for kvart
lag i Lofoten
mot 2000 men
neske for kvart
lag i Vesterålen.
Desse tala viser
venteleg først og
fremst at her
kunde vore rom
for mange fleire
frilyndte
ung
domslag både i
Huset åt Flakstad ungdomslag.
Lofoten og Vesterålen. Men ein må hugse kor vanskelege levevilkår ungdomsarbeidet har
i eit fylke som dette, der bygder og grender ligg spreidde og folks levekår
er slike at ein i grunnen berre karm rekne kvinnene for fastbuande. Verst er
kåra for lagsarbeidet i Lofoten såleis. Hertil kjem at det kristelege ungdoms
arbeidet har breidt seg sterkare i Lofoten enn i Vesterålen, og såleis teke
romet frå eller fyllt ut plassen for det frilyndte ungdomsarbeidet.
Men jamvel om ein tek med dei kristelege ungdomslaga, karm ein ikkje
frigjere seg frå det inntrykket at det kunde ha vore mykje meir ungdoms
arbeid i dette vidsveimde fylket. Det har mykje å segje at folkeskulelærarane

95
Gruppe frå ungdomslaget Fram", Straume.

Nikolai Klausen.
form. 1914-15.

Anny Martinussen,
skrivar sidan 1909.

Johs. Eidnes,
form. sidan 1916.

skifter så titt her nord, og dei som vert sitjande i krinsane sine, er ofte
einstøingar med hugmål i heilt andre leider enn dei som fører til ungdoms
laget. Så vert då ungdomen gåande utan sterke førarar, og ungdomshuset
vert eit dansarhus, — eit skal med roten kjerne. Og ein skjønner karm
hende korleis det har gått til at fylkeslaget i dei 15 åra det har eksistert,
i alt har havt over 60 innmelde lag, og no sit med knapt 30.
Det er elles stor skilnad på bygdene i fylket når ein mæler dei etter
kor langt ungdomsarbeidet står framme. Såleis har Andøya (Dverberg
herad) jamtover dei eldste og den dag i dag dei fleste lag av bygdene i
Vesterålen. I 1906 var det 5 lag på Andøya, alt i alt har det vore 12, no
er det 9 aktive lag. Etter folketalet no vert det på lag 550 menneske på
kvart lag. Dette er venteleg eit tal som står seg, jamvel om ein legg ung
domsarbeidet i dei beste ungdomslagsbygdene i landet til mål.
At ein så nokolunde ut frå desse tala karm gjere seg op ei meining om
korleis det står til
med visse greiner av
folkeoplysninga i byg
dene, segjer seg sjølv.
Det er visseleg meir
framvokster for fol
kelege og nasjonale
oplysningstankar t. d.
på Andøya enn i dei
fleste andre bygdene
våre. Det er såleis
ikkje noko slumpe
høve at den første
W. Martinussen.
skule-krinsen som tok
Birger Martinussen.

96

Ungdomsl. Lyngblomen",
Risøyhamn.

Petter M. Åse,
form. 1908-10.

Peder Olsen,
form. 1905 07,

Oluf fensen,
form. 1912 14.

Petra Kristiansen,
form. 1920.

Kristen Fredriksen,
form. 3914-19.

norsken til hovudmål nordom Rana, var Fiskenes-krinsen (ungdl. «Vårblomsten»
sin krins) på Andøya (1909). No i det siste har 3 krinsar til kome etter, så
no er halve bygda komen over på den heilnorske sida.
Dei laga som har fylgt samskipnaden sidan innmeldinga i landslaget i
1906, fortener serskilt omtale:
Ungdomslaget «Fram», Straume i Bø, er skipa i 1902 av lærar Simon
Haug. Saman med han i arbeidet stod kjøpmann W. Martinussen, som
heile tida sidan har vore ei verdfull kraft for laget, og for fylkessamskip
naden, og for det nasjonale ungdomsarbeidet i bygda og i fylket i det heile.
Lærar Haug var formann i «Fram» i
Ungd. Skogstjerna", Valberg. nokre år, men gjekk heilt ut av ungdoms
arbeidet då fylkeslaget vart innmeldt i
landslaget i 1906. I han miste ungdoms
saka ein dugande førar. Ungdl. «Fram»
reiste seg tidleg eige hus, utan samanlik
ning det vakraste ungdomshuset i fylket,
og har havt den lykka, at dette huset no
verkeleg er ein heimstad for godt og friskt
åndsarbeid i bygda. Det er W Martinussen
Alv Valberg,
Karl Valberg,
og hans huslyd, serleg kanskje den vonfulle
form.
sidan
1915.
som skipa laget.
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studenten Birger Martinussen, som døydde så
altfor ung, og Anny Martinussen, det er dei
som meir enn andre har halde idealfana i ung
domsarbeidet høgt og gjort «Framheimen» til
eit kultursentrum i bygda, og «Fram»laget til
eit med dei beste laga i fylket. I lang tid
dreiv laget husflitskurs kvart år, ei stund dreiv
det grønsakhage og skipa grønsakkurs, no siste
året hadde det navigasjonskurs.
O. s. fr.
Hand i hand med systerlaget Bø mållag har
det gjort gagns arbeid for norskdomssaka. Ymse
andre lag med serskilte opgåver har sprunge
Martin Enge.
ut frå ungdomslaget, eller er knytt til det,
såleis sanitetslaget, avhaldslaget o. fl. «Fram»
fekk 16 lagsfolk same kvelden det vart skipa. Seinare har talet på lagsfolk
halde seg kring 100. Formann no er lærar Johannes Eidnes. Han har
vore formann sidan 1916. Ungdl. «Fram» er det einaste laget i fylket
som har sendt årsmelding og årspengar årvisst sidan det vart innmeldt.
Ungdomslaget «Ungbirken», også i Bø, er det største laget i fylket, med
ein lagsflokk på ikring 140. Dette laget er skipa same året som «Fram».
Av andre lag som har arbeidt nokolunde i samanheng sidan 1906 skal
nemnast ungdl. «Varden», Jennestad, ungdl. «Hugin», Sortland, ungdl. «Idun»,
Bleik, og ungdl. «Trygg», Grytting. Og «Lyngblomen», Åse.
«Skogstjerna», Valberg, og «Vårblomsten», Fiskenes, har gjort mykje til
at dei har fått norsken til skulemål, kvar i sine krinsar.
Optaket til å samle dei spreidde ungdomslagstiltaka kring i Nordlands
bygdene vart gjort under ei ungdomsstemne
på Nesna (Helgeland) i 1901. Det var lærar
Martin Enge (no ved fylkesskulen i Fauske) og
bladstyrar Olav Elde som sette fram tanken og
kom med framlegg til lover for ein samskipnad.
Føremålet skulde vere å fr,eiste samle på sams
«nasjonal og kristeleg» grunn og til sams arbeid
alle lag som var skipa i Nord-Norge, både dei
«kristelege» og dei «nasjonal-frilyndte» og — dei
programlause. Samskipnaden skulde heite Nord
lands ungdomslag og førebils ha 3 krinsar:
Hålogalands, Saltens og Lofoten og Vesterålens
krins. Tanken var då å få med nye krinsar i
Olav Eide.
Troms og Finnmark fylke seinare.
7 - Norigs Ungdomslag.
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Det fell gjenom dette føremålet ein liten ljoske over dei første ung
domslaga her nord, som var skipa frå 1894—95 og utover, og som det
no galdt å samle — på sams grunn. Det viser seg at somme av dei må
ha vore tufta på eit einsynt «kristeleg» program-grunnlag, medan andre har
vore like einsynt «frilyndte». Og spørsmålet var kven som no først kom
til å leggje Nordland under seg— : den kristelege eller den frilyndte lands
samskipnaden. Då er det at desse skiparane av Nordlands ungdomslag vil
freiste slå ei bru mellom dei stridande partane og samle alle krefter, som i
grunnen arbeider mot det same målet: å lyfte folket op av likesæle og
åndløyse. Ein karm ikkje fråkjenne denne planen stordom og djervskap.
Og framsyn!
Fyregangsmenner i Liland ungdomslag, Ofoten, skipa 1902
av Ole Tobias Olsen.

Anna Eide,

Fredrik Eide,

Konstanse Solli.

Randulf Rise.

skipingsmenner.

Det er karm hende eit slumpehøve at ordelaget «på nasjonal og kristeleg
grunn» vert gjort til samlingsmerke, med di det nærmaste føremålet var å
gje eit sams program for dei kristelege og dei frilyndte ungdomslaga, som
tevla om plassen i bygdene her nord. Det er likefullt forvitneleg at «norsk
dom og kristendom» vert sett til programsak for ungdomsarbeidet for første
gongen her nord, fleire år før Nidarosbispen forma sitt testament til den
norske ungdomen, og utan at ein karm finne noko førebilete andre stader
ifrå. Det skulde elles ikkje vere noko underleg om denne samlingstanken
vart fødd og først fann seg form her nord. Som eg før har peika på, ligg
han nær for den som strevar med ungdomsarbeidet i Nordland. Og han
er tilrettelagd i heile livsgjerninga til nordlendingane Klæbo og Blix.
karm ein segje om Klæbo at han, som kanskje sterkare enn nokon annan
har kjent kva verd ei samling «på nasjonal og kristeleg grunn» vilde ha for
folket, at han i dikt og skrifter nyttar ord og vendingar som gjer at den
programforma tanken har fått, beint fram melder seg av seg sjølv.
— Men «samlingstanken» varm ikkje framgang. Dei «kristelege» ung
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domslaga gjekk sine eigne vegar. I 1904 vart «Tromsø kreds af Norges
kristelige ungdomsforbund» skipa, og 10. juni same året skipa nokre kriste
lege lag, mest i Lofoten, seg saman til «Lofoten—Vesterålens kreds».
I 1903 gav Hålogalandskrinsen seg nye lover utan samråd med dei
andre krinsane, såleis som Nordlands ungdomslags lover kravde, og straks
etter melde Hålogaland fylke seg inn i Norigs ungdomslag. Dermed stod
Nordlands ungdomslag framføre opløysinga. I 1905 brigda Saltens krins
lovene sine på eiga hand og gav seg på sjølvstyr. Dette nøydde Lof. og
Vesterålens kreds også til å ta op lovspørsmålet, men då det skulde føre på
stemna på Melbu i 1906, kom det framlegg frå ungdl. «Varden», Jennestad,
(form. Johan Hveding) om at krinsen skulde melde seg inn i Norigs ung
domslag. Eit slikt framlegg hadde vore oppe
før, nemleg på stemna i Kabelvåg i 1903,
framsett av høgskulestyrar Odin Benum, men
vart vraka. No, i 1906 vart det vedteke etter
ein kvass strid, med 19 mot 16 røyster. Det
gamle fylkesstyret (Martin Enge) vilde ikkje
bøygje seg for denna avgjersla. Det meinte
at vedtaket gravla Lofotens og Vesterålens kreds
av Nordlands ungdomslag, som dermed var
opløyst, og nekta å gje frå seg lagsarkivet og
kassa. Pengane vart no bytte ut til laga og sende
attende, og arkivsakene er venteleg komne på
vidvank. Samstundes sende Sigerfjord ungdl.
Ketil Løndal,
opmoding ut om å skipe eit nytt Lofotens og
har og skipa ul. Samklang i Ål,
Hallingdal 1895.
Vesterålens ungdomslag. Dette gjekk ikkje. Fleire
og fleire av einskildlaga gjekk då attende til
den flokken som hadde vedteke Melbu-framlegget, og dermed var då Lofo
ten og Vesterålen ungdomslag kome inn i Norigs ul.
Men fylkeslaget hadde lide mykje i striden. Krinsen talde føre inn
meldinga 29 einskildlag. Det nye styret rekna på at det hadde med seg
p. 1. 20 av desse, men i røynda hadde det vel knapt 14. I alle høve vann
det ikkje skrape saman meir enn 14 årsmeldingar året etterpå. Men verre
var det at striden hadde skapt villreide og tynt mykje av interessa og arbeids
dugen. Og denne indre sida av arbeidet har det gått seint med å få rette
på, endå om det i det ytre karm sjå ut til at framgangen har vore bra.
Ei oversyn over innsende årsmeldingar fram gjenom tida viser såleis jamn
opgang så nær som i åra 1910— 11 og 1911 — 12, og nedgangen då skriv
seg helst frå lite arbeid av fylkesstyret.
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Formenn i ungdomslaget Hugin", Sortland.

Aslaug Knudsen
form. 1905-06.

Jørgen Strandskog,
form. 1912-13.

Eystein GjeIsvik,
form. i 1907, fekk laget
innmeldt iN. U. (No
konsulent i NyJord").

Olga Stoltz
form. 1916.

Ludv. O. Straume,
form. 1917 -18.

Frode Stoltz,
form. 1910.

Lærar H. Mathisen,
formann no.

Fylkesstyret sitt arbeid sidan 1906 skal det verte gjeve nærmare utgreiding
om under omtalen av fylkeslagsformennene i kvart år utetter.
JQO6—7: Formann: folkehøgskulestyrar Ketil Løndal. Fylkesstyret var
i dette året mest opteke av organisasjonsarbeid og strid med førarane for
den gamle ungdomsfylkingen. — Valet av Løndal til formann var for både
vener og motmenn signalet til meir målmedvite norskdomsarbeid. Førebils
kom dette til syne i det at alle brev og skriv frå fylkesstyret heretter var
på norsk — for det meste. Til stemnetalarar og foredragshaldarar elles nytta
det nye styret dessutan mest råd folk som tala ekt norsk.
jgO7—B: Formann var agronom Eystein Gjelsvik. Styret freista få
istand ein fast skipnad med lokale foredragskrefter og sende søknad til riks
styret om å få ein norsktalande ungdomsprest i bispedømet, og til fylkes
skulestyret om å få rett til å løyve pengar til kveldskulearbeidet etter den
nye ordninga. Laga var no i åra frametter flittige til å drive med kveld
skular. Gamle dansar og slåttar freista styret få ungdomen til å interessere
seg for å ta op att på stemner og festar.
1908—9: Formann: høgskulelærar Johan Hveding. Det vart snart eit
brennande spørsmål korleis ein skulde skaffe fylket pengar, så det kunde iha
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noko å arbeide med. Styret tok då til med ein marknad på Stokmarknes,
og fastsette at halvparten av inntekta skulde gå til tuberkulosearbeidet og
halvparten til ungdomsarbeidet. 14 ungdomslag ytte gåver eller pengetil
skot, og marknaden vart vellykka i alle måtar, — ikkje minst med den rekla
men han gjorde for fylkeslaget. Med i marknadstyret var m. a. fru høg
skulestyrar Løndal og student Birger Martinussen. Det kom inn på mark
naden noko over 900 kr., og det var storgildt etter høva då. — Då høgskulen
i Hassel (seinare Vågan folkehøgskule) i denne tida søkte om tilskot til
«utvida høgskule», stødde fylkesstyret (eller rettare høgskulelaget) opunder
søknaden. Styret gjorde vedtak om at fylkeslovene skulde prentast på lands
mål og (dei var før berre på riksmål); men dette vedtaket vart visst ikkje
sett ut i livet. Det var først i 1915 at fylket fekk lover på norsk. Styret
i 1908 — 9 gjorde også vedtak om å søkje staten om foredragstilskot Skipinga
av foredragslaget var likevel ikkje fullført før i 1911, og
i 1913 fekk det første tilskotet. — Den viktigaste tanken
styret dette året sette fram, var planen om ei kaffistove i
Svolvær. Høgskulestyrar Løndal vart innvald i styret for
å ta seg serleg av denne saka, og han kom med framlegg
for årsmøtet 1909. Svolvær ungdl. vart spurt om det vilde
gå med i husbyggjinga, og alle andre lag vart spurde etter
tilskot. Det var berre 4 lag som lova tilskot, ialt kr. 200,
og Svolvær-laget vilde ikkje ha noko med saka å gjere. I Lærar Peder CarIsen.
den nemnda som vart nedsett til å setje tanken i verk, kom
likeve 2 svolværingar med: faktor Hornnes og lærar Meyer; dei andre" i
nemnda var: Løndal, sakf. Lie og klokkar Hægstad. — Planen gjekk ut på
å byggje ei kaffistove for kr. 6500.
1909—15: lalt i 6 år etter kvarandre var no høgskulestyrar Løndal
fylkeslagsformann. Eller rettare var det no i sår etter einannan, med di
Løndal flytte sørover hausten 1914. — Det arbeidet hans mest gjekk ut på
var å få istand kaffistova i Svolvær, og dermed skape ein trygg økonomisk,
grunn under fylkeslaget. Serleg på hans tiltak var det at kaffistova førebils
opna i leigt hus i Svolvær skirtorsdagen 24. mars 1910. Denne dagen
må ein segje er ein merkedag i fylkeslaget si soge. Til starten hadde sty
ret nytta noko pengar av overskotet som Stokmarknesmarknaden gav, men
mesteparten var lån. -— Årsmøtet 1910 vilde at ein ikkje skulde stanse her,
men skaffe stova eige hus snarast råd.
I byggjenemnda som vart nedsett, kom inn lærar Peder Carlsen og poli
timann Flekstad omfram Løndal, Meyer og Hornnes. Nemnda gjekk straks
i gang med å samle garantistar til byggjelån, og i 1912 var nystova ferdig.
Ho kosta då omlag kr. 18 000; men viste seg likevel snart å vere i minste
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laget. Heile arbeidet med stova var utført av heimefolk; jamvel treskurden
på husbunaden hadde ein nordlending gjort, Eilert Ospenes. Stova var stil
full og vakker, og fekk snart godt ord på seg, så søknaden og dermed inn
tektene auka jamt og sikkert. Då Løndal reiste frå Nordland hausten 1914,
hadde kaffistova i Svolvær betalt inn att byggjekostnaden, og fylkeslaget
hadde fått den økonomiske ryggstønaden det så sårt trong.
Av andre ting som vart iverksette i Løndals formannstid må nemnast
foredragslaget. Det har fått auka tilskotet sitt år for år, og har vunne etter
kvart å bli ein viktig faktor i åndsarbeidet i fylket. Løndal freista og å få
istand samarbeid med dei kristelege ungdomslaga, serleg når det galdt stem
ner og stemnetalarar, men utan resultat. Tilbodet om å gje tilskot til løn
åt ein norsktalande ungdomsprest i bispedømet vart
opattnya i 1912. I 1913 ytte fylkeslaget det første
tilskotet til «Ungdomsbladet», som seinare vart
slege saman med «Lauvsprett» til norskdomsbladet
«Midnattsol». I 1913 vedtok årsmøtet også at
fylkeslaget skulde ha ein fast skrivar. Dermed kann
ein segje at ungdomsarbeidet i fylket fekk så å
segje ei fast form. Skrivar frå 1913— 1920 var
T. Wicklund.
Det stod alltid strid ikring Løndal. Då
han vart vald til fylkesformann i 1906, galdt stri
den djupast inne måltanken. Det same tok seg
opatt i 1912, då Svolvær-laget vilde få ein av
Trygve Wicklund.
sine inn i formannsromet. Og når desse freistnadene stranda mot eit aukande fleirtal, tyder dette såleis på vokster for
norskdomstanken. Dette kom greitt fram då Løndal hausten 1914 vilde
selje Vågan folkehøgskule til fylkeslaget, og då styret i 1915 kom med
framlegg om dei nye lovene. Desse lovene har til føremål å sikre at
fylkeslaget sin eigedom aldri kjem til å tene andre opgaver enn det nasjo
nale ungdomsarbeidet sine. Dei er såvidt ein veit dei første fylkeslagslovene
som trygdar lagsmidelen i samhald med N. Ul.s vedtak på Steinkjer i 1915.
Og folkehøgskulekjøpet tok dei fleste for ein ny framstøyt av målmennene.
Derfor vart det ein ny stor strid om desse sakene. 1914—15 då varafor
mannen, klokkar D. Hægstad, laut ta formannsromet, er vel det største strids
året i fylkeslaget si soge. Men venteleg og det siste — med norskdoms
saka til stridsemne i minsto. Det var Svolvær-laget som no igjen reiste
motstandet. Det vilde korkje vite av høgskulekjøpet eller dei nye fylkes
lagslovene. Men fekk berre 2—3 røyster med seg. Svolværlaget melde
seg då ut av fylket (1915) og freista samle alle andre misnøgde ungdoms
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lag til ein ny fylkessamskipnad, — same freistnaden som Sigerfjord ungdl.
hadde gjort i 1906. Og resultatet vart det same. I røynda var det ingen
av fylkingen sine lag som fall frå; det viser innsendinga av årsmeldingane.
I det heile karm ein visst segje at denne striden i 1914—15 gjorde godt;
han reinska lufta, gjorde linene greiare.
1915—19 og halvåret 1919 ialt i 5 år var kjøpmann W. Martinussen,
Straumsjøen, fylkesformann. Det er visst ikkje mange menner som har havt
slik tiltru og vore så mykje nytta i offentlege og private tillitsyrke i bygda
og i landslotten som Martinussen. At fylkeslaget si verksemd har vore styrt
med stø hand igjenom desse siste vanskelege åra, med alle sine nye tiltak,
er det vel ikkje verdt å peike på. Opgåva har serleg vore å finne utveg til
nye inntektskjelder, og så setje dei materielle
verdiane om i nye åndelege Ansvaret for dei
ymse økonomiske tiltak har elles mest kvilt på
driftsstyraren på kaffistova i Svolvær, lærar
Peder Carlsen. Omfram Vågan folkehøgskule,
som fylkeslaget eig sidan 1915, og som i 1917
vart påkosta med ei 60 000 kr. — serleg avdi
det var planen å gje plass for ein 5 månads
husmorskule i sommartida —, har fylkeslaget i
1916 sett i gang ei kaffistove på Melbu og i
1917 ei på Andenes. Kaffistova på Andenes
laut slutte hausten 1919, avdi det viste seg råd
laust å få dugande styrarar. På Melbu flytte
Berg Rolness.
stova same året inn i eige hus, «Hasselheimen». Dette tiltaket kosta fylket nær 100 000 kr., og det ser desverre
ut til å ville svare seg kleint. Stoda åt fylkeslaget er i det heile vorte
vanskeleg i dei siste tidene. Dei mange tiltaka krev større utgifter
enn drifta karm bere, og lånevegen har i det siste vore så godt som
heilt stengd.
Likevel har ein set seg råd til å yte større og større summar kvart år
til åndelege og kulturelle føremål. Såleis har fylket ytt årlege tilskot til folke
høgskulen (stipend), til husmorskulen, til foredragslaget, til helseheimsophald
for tæringssjuke, til ungdomsbladet «Midnattsol» og til ungdomspresteløna.
Dei siste 2 postane er fylket saman med Trums fylkeslag om. Og ein karm
visst trygt segje at «Midnattsol» og ungdomspresten (Berg Rolness) er dei
to viktigaste faktorane i fylket si verksemd no — ved sida av folkehøgsku
len. Samstundes har fylkesstyret meir og meir freista hjelpe einskildlaga til
medvite arbeid kvar i sine krinsar, — med brevbyte og anna rettleiding, og
først og fremst gjenom pålitelegare, støare organisasjonsformer.

i
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Til fylkesformann for siste året er vald ungdomspresten,
Berg Rolness. Samstundes vart fylkeslaget og foredragsla
get skilde, såleis at dei fekk kvar sin skrivar og rekneskaps
førar. Skrivar for fylkeslaget er no lærar Olav Torbjørn
Skare, Svolvær. Det er med dette valet kome heilt nye
folk inn i fylkesstyret og dette har mykje å segje fortil
taksemd, fart og omskifte i arbeidet. Men det vert inga
oiav Torbjørn skare. lett sak å styre ungdomsfylkingen fram heretter. Dei økono
miske vanskane er nemnde før. Dei vert verre heretter, med
di landslaget krev større og større ytingar, og er mykje meir herre no enn,
før. I landslaget si årsmelding 1907 heiter det at fylkeslaga er nerven i
arbeidet. Ein har ofte ei kjensle av at dei er det ikkje no lenger; no er
dei rettare å likne med viljelause lemer. Dette har gjort idet tungt for fyl
kesstyra å arbeide, og vil gjere det endå tyngre. Det er, verdt å merke seg,
trur eg, at det på siste årsmøtet i Lofoten og Vesterålen ungdomslag var
sterke røyster som åtvara mot å fylgje med i landslaget lenger. Dei var
med andre ord komne attende — om kanskje på annan grunn — til det
same synet som for 15 år sidan, i 1906, motsette seg at fylkingen skulde
meldast inn i Norigs ungdl. Og held utviklinga fram som ho stemner nor
karm det vere freistande å spå at heile fylkeslaget ein dag ser, at den gamle
skipnaden med eit Nordlands ungdomslag kanskje hadde vore den høvelegaste.

T. WICKLUND.

HÅLOGALANDS UNGDOMSLAG.
Frå fyrst av var det eitt fylkeslag i Nordlands fylke, og dette heitte Nord
lands ungdomslag. Det vart skipa året 1900, og det skal vera bladstyrar
Olav Eide, den gongen journalist på Bodøy, som gjorde upptaket til denne
samskipnaden.
Men det synte seg straks at heile Nordlands fylke var for stort til ein
samskipnad, og difor vart det alt året etter bytt i tri krinslag med sine ser
skilde krinsstyre, og samstyret fekk etter den tid lite makt over samskipna
den. Krinsane heitte Lofoten og Vesterålen kreds, Salten kreds, og Helge
lands kreds av Nordlands ungdomslag. Helgelands kreds rakk til og med
Meløy, og vart seinare til Hålogalands ungdomslag.
Heller ikkje dette berga samskipnaden, Nordlands ungdomslag. Ung
domsrørsla var ny endå her nord, og programmet uklårt for dei fleste, so
det vart vandt for clesse krinsane og samstyret å arbeide saman. Serleg
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galdt dette i nasjo
nale spursmål. Hel
ler ikkje var love
ne og vedtektene
forma slik at dei sette
upp noko greidt pro
gram, og peika ut
nokor trygg stem
neleid.
Jamvel på fyrste
årsmøtet i Helgelands
krins som vart halde
John Klcebo,
Fylkesskulestyrar h. v.
Nordlandsdiktaren fødd på Dønnes på Nesna 5. juli 1901,
O. Sten bro,
1839, døydde i Hardanger 1874,
brøytte grunnen for norskdoms
og som var skipings formann i ungdomssamskipnaden på
arbeidet i Hålogaland.
Helgeland fyrste året (1901-02).
møtet for krinsen, og
der lovene vart vedtekne, møtte ein ikkje nokor klår forståing av kva den
frilyndte ungdomsrørsla var for noko.
I 1902 var årsmøtet i Mosjøen. Der møtte 9 utsendingar frå 7 av dei
11 lag som var innmelde. Det låg fyre fleire framlegg til brigde i lovene,
men dei vart samrøystes vraka alle, endå møtet i ei serskild fråsegn sa seg
samd i tanken i framlegga. Dei meinte berre at heile lova burde brigdast.
Det er tydeleg at det heile no held på å svinge inn i rette faret. Året etter
var og årsmøtet i Mosjøen, og då gjorde krinsstyret framlegg um å melde
Nordlands ungdomslag inn i Norigs ungdomslag, og dersom dei andre to
krinsane ikkje gjekk med på dette, so skulde Helgelands krins skilje seg ut
og melde seg inn i
landslaget åleme. Fyr
ste bolken av dette
framlegget vart ved
teke med 8 mot 4
røyster, og andre bolken mot ei røyst.
É
Men det tok tid
fyrr dei andre to
krinsane vann avgjere

E^Vl^^^^.
Bk m I

Framlegget vart fyrst
Folkehøgskulestyrar
Odin Benum,
form. i Hålogalands ungdomslag
frå 1902 til 1917 og styremedlem
sidan laget vart skipa.

nedrøysta

i

Lofoten

og Vesterålen krins i
1904 og i Salten

Foikehøgskuieiærar

Peter Benum,
form- l HålSnit,,7ungdomslaz
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Huset åt ungdomslaget Tiltak", Drevja i Vefsn.

krins var visst ikkje saka fyrehavt på noko årsmøte. Det var fyrst frå
1. juli 1905, at Helgelands krins vart utmeld av Nordlands ungdoms
lag og meld inn i Norigs ungdomslag som eige fylkeslag med nam
net Hålogalands ungdomslag. Det stod då 15 ungdomslag innmelde i fyl
keslaget. På årsmøtet på Vefsn folkehøgskule 22. juli 1905 vart nye lover
vedtekne, so dette må vel reknast som årsdagen for Hålogalands ungdomslag.
Um arbeidet fyrste åra er det ikkje noko serleg å fortelje. Samskipnaden
hadde då som no lite råd til å sende rundt talarar til å hjelpe til. Derimot
reiste formannen kvar sumar rundt i laga på eigen kostnad, og mange andre
og hjelpte til på same vilkår.
På årsmøtet i Vefsn i 1913 vart det vedteke at kvart ungdomslag skulde
skipast som forelesingslag samstundes, og desse forelesingslaga skulde
skipast saman under eit Hålogalands forelesingslag. Samstundes vart det søkt
riksmaktene um tilskot. På årsmøtet i Mo i 1914 vart dette forelesingslaget
bytt i tri krinslag, Søre, Midtre og Nordre Hålogalands forelesingslag, med
serskilt styre for kvar krins, og med eit samstyre for alle tri krinsane. Slik
har skipnaden vore sidan. Noko anna serlag har ikkje Hålogalands ung
domslag havt.
Fylkeslaget har ikkje eller har ikkje havt nokor kaffistove eller anna lagsbruk til å tene pengar pa.
Fyrste frilyndte ungdomsstemna her på Helgeland var på Nesna i 1901,
den 5. og 6. juli. Det var gudsteneste i kyrkja ved sokneprest Frette, og
tale m. a. av formannen fylkesskulelærar O. Stenbro, journalist Olav Eide
(um målsaka), av fylkesskulestyrar Hesselberg o. a.
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Nokre av dei som var med og skipa ungdomslaget Nybrotu i Leirfjord 1896.
(2. karen frå vinstre er grunnleggjaren lærar Ingvald Myr, død i 1899).

Året etter var stemna i Mosjøen den 21. og 22. juli. Der tala sokne
prest Chr. Bruun, stortingsmann Bjørnåli, fylkesskulelærar Stenbro, høgskule
styrar Ludv. Benum og Odin Benum. Noko større frammøte til desse stem
none var det ikkje. Dette med ungdomsstemnor var endå noko nytt her.
Derimot i 1903, då stemna og var i Mosjøen, var frammøtet betre. Då
heldt sokneprest Anker heilnorsk gudsteneste i Dolstad-kyrkja, visstnok ei med
dei fyrste heilnorske gudstenestor her nord. I 1904 var stemna på Mo, og i
1905 var stemna på Vefsn folkehøgskule. Då var det og heilnorsk gudsteneste i
Dolstad-kyrkja ved pastor Hognestad. På stemna tala Lars Eskeland m. a.
Frå denne tida byrja ungdomen å møte mannjamt fram til stemnone og.
Det har vore stemne kvart år sidan, so nær som i 1908 og i 1919. I 1909
var stemna og årsmøtet i Norigs ungdomslag her i Hålogaland på Vefsn
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Herøy ungdomslag, Herøyholmen, skipa 1909

Journalist Arne Falk,
i ( Den 17de Mai"),
skipa laget, form. 1909
12, styrelem h. v.
Hålog. ungdl.

Frk. Mette Johnsen,
styrelem til 1918, kas
sestyrar sidan 1910.

Frk. Bina Dahl,
styretem og varaform.
1913 1918,

Jens Lenning,
form. sidan 1913.

folkehøgskule. Det er vel den største stemna vi har havt her. Elles har
stemnone vore rundt på Helgeland, på Mo, Hemnes, Nesna, Meløy, Lurøy,
Herøy, Alstahaug, Vega, og i Sandnessjøen. Det har jamtover møtt fram
1000 menneske til stemna.
Årsmøta har alltid vore i samband med stemna. Eit formannsmøte vart
halde i Sandnessjøen 25. september 1915.
Styresmøte har det jamt vore eit av for kvart år. Elles har sakene vore
avgjort med brevskifte. Serskild skrivar har det vore nokre år. Det var lærar
Aksel Valberg. Elles har det vore formannen som har stått for skrivinga.
Den tid folkehøgskulestyrar Odin Benum var formann i fylkeslaget, var
han oftast ein gong for året i kvart lag og heldt foredrag, serleg då fyrste

Huset åt Herøy ungdomslag
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Ungdo,

Lærar A. Tangenes,
ngsmann ogfor

get „ Ungdonisframtid1
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m i 1913.
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Lærar Erling T

zrs Ni,
020

Ungdomslaget Fram då frende

kipa i 1915

Interiør frå ungdomshuset åt Fram då frena

«rf w

mrm

Bonde Olav Langjord,
'ar med og skipa B/ørvar
Bjør1911 og,,Fra
då frendar*' 1915,

Fru Astri Langjord,
var med os
og skipa B,
Bjørnadal ul. os var form.
der 1914, med og skipa.
..Fram dd frendar".

Be
Harald Langjord,
skipingsmann i Biørnc
dal ul. og Fram
da frene
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Mosjøen ungdomslag,
skipa i 1897.

<ÆL.
Lærar Arne Mørkved,
skipingsmann, form.
1898 1901.

Lensm. M. Bjørnåli,
gjorde upptaket til å
skipa laget og var
form. fyrste året.

Revisor P. M. Smith,
skipingsmann og in
teressert lagslem.

BA.

Ordførar og lærar Kr.
Tustervatn,
form. 1905-1908.

Fanejunkar Gustav
Sletnes,
form. 1913 19.

Sersj. Chr. Morisbak,
form _ sidan jgjg.

åra. Desse foredraga kosta ikkje fylkeslag og einskildlag noko. Han betalte
reisone sjølv. Dei andre lærarane på LVefsn folkehøgskule har og halde
svært mange foredrag på same vilkår, og dessutan mange andre lærarar og
funksjonærar har hjelpt til med foredrag.

Huset åt Mosjøen ungdomslag.
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Ungdomslaget „ Daggry " ,
skipa i 1906.

Fru Ellen Moe,
(fødd Sletten) (U.SA.)
var med og skipa laget.

Fru Dorthea Høy,
(fødd Larsen),
var med og skipa laget.

Bonde Mathias Sletten,
skipingsmann ogform.
1906-07.

4É

Anne Bech.
form. 1915-16.

Byggmeister Nils A Iteskjer,
sette ny kveik i laget,
form. 1911-13.

Ungdomslaget „ Framsyn" , Vefsn

Ordførar Nils Mjåvatn,
skipingsm. ogform. ifleire år.

LærarKonrad Helland,
form. 1909-12.

Bonde Torolf Skjetvik,
formann no.

Ungdomslaget „ Heimhug", Stamnes, skipa i 1905.

Lærar O. N. Heggen
(død 1920), skipa
laget, form.l 905-09.

Bonde Teodor Breimo,
form. 1912-13.

Bankmann E. Muribø,
form. 1915-17.
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Huset åt Vega ungdomslag

Vega ungdomslag skipa i 1905.

Ul.,,Nyvon\ Vel/jord, skipa 1911

f
Illlfi
Lærar Emil Wahl,
skipa laget og har vore
form. sidan, kassest. i
Hålog.ul.frå 1917 til no.

Sigvart Dahl,
kassestyrar og ihuga
lags mann i Vega ul.

Konstanse Gavlen,
skipa laget, formann
1911-13 og 1915 16.

Marka og Austerbygda ungdomslag, di t fyrste laget i Vefsn.
r

4*N

i
Hi

Bonde Torleiv Flå,
form. 1908-09 og 17-18.

Fru M. Vatshaug Marken
var med og skipa laget,
styrelem i Hålog. ul.

Bonde Anders Svare,
form. sidan 1918.

13
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Hemnes ungdomslag,
skipa 1896.
støa
7596.

HMb

w*

mm

Nord9

.

.

l/V.

j

Rogalands
mslaS-

*#*

rur IltC-li, \J}£ J/v,
.

"Hålno:
m
B> stf
remedle,
unmlnmsl

......

/ra 5. La

MC?

'aget og var form. fyrste

Nokre av styremedlemene I Hålogalands ungdomslag.

£
f. *•
*-

:.aH

Tr

v ' 'æ* m-

Bon
sty
HÅ

//<?/

Wft

im

/ /

mm

114
Av framande ferdatalarar karm nemnast kaptein H. Angell
i 1908, pastor Maugsøen i 1910 og Hans Reynolds i 1917.
Dessutan har sume stemnetalarar halde nokre foredrag i
einskildlaga.
Det er sjølvsagt fyremuner for fylkeslag og einskildlag
med å stå i landssamskipnaden. Det er like meiningslaust
for eit lag som arbeider for same fyremål som landssam
skipnaden, å stå utanfor, som det er for ein artillerist å
drive krig med ein kanon for seg sjølv. Men det vantar enno
Skogass. Th. Scheflo f 1918,
mykje
på at alle lag har full forståing når det gjeld desse ting.
form. i mange år, kassest,
i Hålogal. ul. 1905-17.
Det er 41 lag, som no (1920) står innmelde i Hålogalands ungdomslag. Dei eldste laga er: Hemnes ungdomslag (1896), Mosjøens
ul. (1897) og Dæmring (1898), og Nybrot, Leirfjord (1896), som er aller eldst.
Dei største laga no er: Vega ungdl. (250 lagsl.), Hemnes ungdl. (189),
Mosjøens ungdl. (184) og Herøy ungdl. (142).
Då Helgelands krins av Nordlands ungdl. vart skipa på Nesna i 1901,
var det tri lag innmelde. I 1905 då Hålogalands ungdomslag vart meldt
inn i Norigs ungdomslag var talet vakse til 15. I dei siste åra har talet
på innmelde lag svinga ikring 40. Mest har vore 43 lag.
24 lag har gått ut eller er daude.
Dei fleste av desse laga har slokna mest på grunn av interesseløyse.
Mange av desse laga har ofte vore samanhaldne av ein einaste mann, og
reiste han so burt, låg det heile der. Einskilde lag er gått ikoll på grunn
av for mykje dans og andre synder.
Det er nokre lag som gjekk over til politiske lag (ungsosialistiske).
For vel ei ti år sidan var det og nokre lag som melde seg ut for mål
strevs skuld. Det har ikkje hendt no i det siste. Husnaud har drepe nokre
lag dei siste åra.
Mo ungdomslag.
Utmeldt i 1909.

PETER BENUM.

NAUMDØLA UNGDOMSLAG.
Laget vart skipa på eit møte som vart halde i Namsos 23de og 24de
februar 1902. Der møtte 15 utsendingar frå 5 ungdomslag. Vedtak om
skipinga vart gjort andre møtedagen, altso 24de februar.
Upptaket vart gjort av Namsos ungdomslag, som då hadde gullsmed
Roesen til formann. Noko nærmare å fortelja om han veit ein ikkje, då
han sidan kom burt frå arbeidet i ungdomssamskipnaden i fylket.
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•A

,
r Brenne,
D
Lærar
N. E.
medarbeidar til Hægstad og Wexelsen, har vore mykje med i ungdo msarb.

Utover 90 åra vart
det skipa fleire ung
domslag i Namdalen
Desse fekk i stand ung
domsstemnor kring i
bygdene. Ut frå dette
var det vel nærmast
tanken om eitfylkeslag
for Namdalen voks
fram.
Laget arbeidde den
fyrste
tida med å få
J
Ungdomslaga intereS

Ingemund Berre.

sert for ymse gode

formål. Desse vart dryfta på årsmøta der laga møtte fram med utsen
dingar. Det vart ogso arbeidt med å skaffa laga høvelege forsamlingsrom.
Ei ungdomsstemne vart skipa kvart år kring i bygdene. Der fekk ungdomen
høve til å møtast, bli kjende med kvarandre, og høyra gode rettleidande
foredrag. I den fyrste tida vart det på desse stemnone tilskipa husflitssjå
med premitevling for godt arbeid. Laget har heile tida freista åfå fore
dragshaldarar utover bygdene.
Fylkeslaget har sidan 1912 arbeidt med å få i stand eit museum for Nam
dalen. Ei nemnd er sett til å arbeida med saka. Formann i nemnda er bladstyrar
O. S. Aavatsmark, Namsos. Nemnda har vendt seg til dei einskilde lag innan
samskipnaden og bede dei røkja etter kvar på sin stad kva som er å samla
på og melda det av til nemnda. Dette har det gått trått med, og arbeidet
må ein vel nærmast seg.ja ligg nede; men vi har enno ikkje slept vona på
at museet kann koma
i stand.
Spørsmålet om å
skipa eit sogelag har
vore uppe i fylkes
styret; men det er
ikkje utgreidt enno.
Naumdøla u. 1. har
saman med Naumdøla
m. 1. sett i gang to
kaffistovor, ei i Nams
os og ei på Rørvik.
Peder Pedersen.

Kaffistova i Nams-

Erling Fjær.
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os — Naumdøla kaffistova — kom i gang i
1909 i leigde rom. I 1917 kjøpte stova eigen
gard og fekk endeleg lov av husleigenemnda til
å flytta dit i 1919. Med drifta av denne stova
har det gått nokolunde bra. Det har vore kr.
2500 å kr. 3500 i overskot for året. Eitt år har
det vore noko meir.
Rørvik kaffistova vart sett i gang i 1912 i
eigen gard. I den fyrste tida gjekk det sers klent
med drifta, so stova i Namsos -(natte gjeva tilskot;
men no dei siste åra har det gått betre, so stova
no har kome på fote og karm venteleg gjeva noko
Ludvig Benum
overskot til nytte for samskipnadene.
Arbeidet med fylkeslaget har alltid formannen havt. Laget har ingen
skrivar. Sidan det er langt millom styresmennene har det vore halde få
styremøte. Formannen har styrt mest åleme, med samråding gong og annan,
anten i telefon eller brev med dei andre styresmennene. Fylkeslaget har ein
eller eit par gonger for året sendt ein ferdatalar til laga. Han har aldri
enno nådd fram til alle lag, men vi har freista byta på det so godt det
kunde gjerast etter tid og høve. Det er sers vandt åfå tak i ferdatalarar
her, sidan laget ingen fast talar har og heller ikkje karm få tak i i dei nær
maste fylke. Laget har difor ofte mått venta til eit høve har bode seg
fram og vore takksam for det som var å få.
Laget har elles halde sambandet med dei einskilde lag uppe med rund
skriv og skriftveksel.
Naumdøla ungdomslag har serleg merkt seg den letnad og hjelp det har
vore i at landslaget har sendt talarar til ungdomsstemnone. Som det var
før, var det mest uråd å få ein talar langveges
frå. For det første var det for dyrt, og for det
andre var talarane jamt upptekne før avdi so mange
stemnor kom samstundes. Dette har det vorte
betre med sidan landslaget tok til å ordna med
stemnone. Dersom talarane no vilde vera meir
å lita på enn dei ofte viser seg å vera, so hadde
det ikkje vorte so på slump med stemnone som
det stundom har vorte.
Landslaget sin skipnad med fast ferdatalar er
og av god nytte for Naumdøla u.l. som sjølv
har vondt for å få tak i dugande ferdatalarar.
O. S. Åvatsmark.
Det som vilde gjera største nytta i ungdoms-
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Ungdomslaget Samhald", Sjølstad (1908).

£Ét
Bladstyrar P. JægerLeirvik,
form. 1914-17.

Olav Sotran,
form. 1918-19

Rich. Sivertsen
form. 1911 ogfrå 1920.

Ungdomslaget Frikiig", Overhalla (1898)

Sam. Fuglar,
skipingsmann.

Ivar Tyldum,
fyrste formannen.

Borghild MoeSolum.

Ungdomslaget „ Heimhug", Overhalla (1915)

Svein Skei,
som skipa laget.

Såras Forstand,
skipingsmann .

Fram", Sørflatanger (1895)

Forliksko. Zef. Olsen,
skipingsmann.

Magda Veglo.
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„ Framover",
Salsnes {1910).

Jøa Ungdomslag, Faksdal (1919).

„ Vdrliv",
Harran (1918).

(Fyrst skipa for 25 aar sidan.)

Andr. Aune,
formann.

Forvalter Magnus Five,
som skipa laget i 1910.
Oskar Bragstad,
atterreiste laget.

Julius Sjølien,
formann no.

Ungdomslaget Liv", Grong {1895).

Johs. Tømmerås,
fyrste form. 1895.

Johs. Urstad,
form. 1896-99.

Svein Grong,
form. 1908-14.

Sam. Fosland,
form. frå 1914.
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Ungdomslaget Hugin", Kolvereid, skipa 1892,

J. E. Jørgensen,
form. 1907-10.

Høgskulest. A. Fjær,
fyregangsm. i laget.

Lærar S. Strøm,
skipingsmann.

Joh. Livik,
form. 1910-19

O. A. Petersen,
skipingsm., form.
1892-94.

Fru Kristine Livik,
f. Petersen, skipingsm,
varaform.

lngbr. Lauten,
form. 1896 09.

Lærar Jakob Nakling.
form. i 1898, brøytt
rom for norsken.

Ungdomslaget Solglytt",
Skage, skipa 1886.

Lærar Arne Moe,
form. i 1920.

Vilhelm Rian,
som skipa laget.

*W

)
O. K. Gansmo,
fyrste kassestyraren.

Konstanse Petlie,
form. 1899.

Helmer 'Øien,
fyrste skrivaren.
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/v-a « stemne på Ranemsletta i Overhalla.

Severin Eskeland talar på ungdomsstemna i Grong.
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lagsarbeidet no er å få skipa lagsleidarkurs, og her må landslaget hjelpa
Det må bli eit slikt skeid i kvart fylkeslag med ikkje for mange års
Det vil og truleg visa seg å bli det beste ein karm gjera i framm
ida; for det karm ikkje nektast at det mange
stader er vant på dugleik hos
nen i eit lag som gjer at det går klent
Millom dei viktugaste framtidsuppgåvone må vera å vekkja arbeidsgleda hos
ngdomen, skapa vyrdnad for bondeyrket, og berga bondeborna
bygda. Byen og fabrikken er drepande for alle større interessor. Der blir
oane og sigararettane som står høgst i kurs. Steinerata er ein lå

Gruppe frå ungdomsstemna i Grong.
Fjær (form.), Haugsøen, S, Eskeland, Urstad. Dei to som står er P. Benum og P. Pm

Elles må hovuduppgåva bli som før å arbeida Jor å fremja dei nasjonale
rsmål som er uppe. Det er no 29 einskildlag i fylket.
I dei siste åra har 2 lag gått ut or samskipnaden. Det eine er Liv,
Einviken i Flatanger, som etter å ha vore i samskipnaden nokre år uppdaga
at laget ikkje var skipa på eit slikt grunnlag at det kunde stå i Naumdøla
u.L Det melde seg difor ut. Det andre er Nybrott, Lausnes i Flatanger.
Det gav ingen grunn, men sa berre frå at det melde seg ut.
Nokre andre lag er kanskje som daude å rekna for eller har ein daud
periode, soleis Gutvik u.1., Yggdrasil og Klingen u.l. Nokor nærmare
uppgjeven årsak for det karm ein ikkje segja for visst. Det karm henda at
dei har teke uppatt arbeidet utan at fylkeslaget veit om det.

INGEMUND BERRE.
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INNTRØNDELAG UNGDOMSSAMLAG.
Alt i åttiåra vart det skipa eit og anna ung
domslaget i Inntrøndelag, og i fyrstninga av nittiåra
fanst det ungdomslag i dei fleste bygdene frå og
med Stjørdalen og til og med Snåsa og Beitstaden.
Men dei einskilde laga visste lite og inkje um
kvarandre heilt til 1893. Då var det fire ung
domslag, nemleg «Fram» i Steinkjer, «Forsøket»
i Egge og «Samhald» og «Håbet» i Beitstaden,
som vart samde um å få i stand ei større ung
domsstemne for desse laga og andre, som vilde
vera med. Ei nemnd med tvo medlemer frå
kvart av laga, kom saman i Steinkjer for å
Edv. Vekre,
fyrste fylkesform. (1895-96), var
fyrebu stemna. Til stemnestad vart utpeika Sæter
med og skipa N. ul., fylkesform.
1904-06.
ved Levanger, som høgskulestyrar O. K. Kuløy
den gongen åtte. Då han var viljug til å taka imot stemnelyden, vart
stemna sett til ein sundag tidleg i juli. Det var ein fin solskinsdag, og
endå det sat urøynde folk i fyrebuingsnemnda, vart stemna, den fyrste større
ungdomsstemna i Inntrøndelag, i det store og heile sers vellukka. Den
gamle høgskulemannen O. K. Kuløy tala varmt og manande til ungdomen.
Dessutan vart det halde tale av presten Fr. Wexelsen, noverande skule
direktør Skard, kand. teol. Hagemann (no skuledirektør), overlærar Arne
Vestrum, lærar Vekre, Ingv. Sakshaug o. fl. Forfattaren Endre Jerpstad var
til stades og las upp, eit orkester frå Steinkjer spela. Det var ei herleg
stemne, med sol og sumar, med ungdom og von.
Året etter — i 1894 — valde atter dei fire
ungdomslaga ei nemnd, som skulde fyrebu ei
liknande stemne. Denne gongen tinga dei med
stortingsmann H. K. Foosnæs um å få halda
stemna på Foosnæs i Beitstaden ein sundag i
fyrstninga av august. Endå veret ikkje var det
beste, møtte her og mykje ungdom, serleg frå
bygdene ikring indre enden av fjorden. Stemne
lyden vart vel motteken, og trass i veret, vart det
ei gild stemne med talar av H. K. Foosnæs o. fl.
Endå det var halde to større stemnor hadde tan
ken um samskipnad av dei ymse ungdomslag i Inn Høgskulelærar Ingvald Sakshaug,
fylkesform. 1897-99.
trøndelag ikkje kome fullt offentleg til orde. Det
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Bladstyrar Joks. Kjesbu,
(nNord-Trøndelag"), fylkes/orm.
1901-04.

vart fyrst etter at Eidsiva
ungdomslag hadde vorte
skipa. Frå styret for dette
laget fekk nemleg for
mannen i den nemnda
som hadde havt med dei
tvo ungdomsstemnone
for Inntrøndelag å gjera,
lærar Edv. Vekre, i fyrst
ninga av 1895 eit skriv
um å freista å få til ein
samskipnad av ungdoms
laga i Inntrøndelag med

Høgskulestyrar Martin Sivertsen,

&
&
fylkesform. 1909-12, 14-15, 18-19
(i
tanke på å skipa eit lands- .
fi alt
ait 88 år).
år).

lag seinare. Uppmoding vart send til alle ungdomslag i Inntrøndelag um
å velja utsendingar til eit samrådingsmøte i Straumen på Inderøya. På møtet
7. juli 1895 møtte ialt 29 utsendingar, og her vart samskipnaden vedteken
med namnet «Inntrøndelagens ungdomslag», seinare brigda til «Inntrøndelag
ungdomssamlag».
Eit framlegg um at «Inntrøndelag ungdomssamlag» skulde meldast inn i
påtenkte landslag vart derimot ikkje vedteke. Men i 1896 — på eit utsen
dingsmøte på Levanger den 22. november — vart det vedteke å melda
«Inntrøndelag ungdomssamlag» inn i landslaget, som hadde vorte skipa um su
maren same året og fått namnet «Norigs ungdomslag».
Det var lærar Edv. Vekre, som fekk i stand møtet på Inderøy, der ung
domssamlaget vart skipa. Han var med i brevbytet um skipinga av «Norigs
ungdomslag» og vart den fyrste formann i «Inntrøndelag ungdomssamlag».
Med det same kan det segjast at det er lærarar i folkeskulen og folkehøgskulen som har vore dei leidande innan «Inntrøndelag ungdomssamlag»
Frosta ungdomslag \1870).
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Dyrlækjar Chr Skar,
som fekk skipa laget.

Stortings/n. A. Galtvik,
grunnl. og trug. lagstn.

Lærar A. Na vik,
trugen arbeidar i laget.
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og alt arbeidet der har
difor havt god
samanheng med det
vekkjings-,
upplys
nings- og reisings
arbeidet i det heile
som folkehøgskulen
har utført.
Den fyrste ungdomsstemna etter at
ungdomssamlaget var
skipa vart halde på
O. Skjerve,
Lærar Halvor Bakken,
ein av fylkesformennene.
fylkesform. 1912-14, 15-16, skipa Frosta, på garden Her
Bul. Steinkjer, form. der 1909-14. nes, og kom i stand
etter samråd med Trondhjems liberale forening som var innbeden. Denne stemna
vart sermerkt med den politiske dåmen som vart lagd over samværet. Lag
mann Lindboe tala um dei politiske hendingar i det same året, og orda hans
til trønderungdomen samla på Herneshaugen kan sikkert reknast millom dei
mest eldfulle politiske talar som har vore haldne her i landet! Talarar
elles ved stemna var skulestyrar, no professor, Hægstad, høgskulestyrar Kul
øy, bladstyrar Hans Wexelsen, bladstyrar Håkon Løken o. fl. Over 4000
menneske var samla. Og det var rett livleg då dampbåtane med dei mange
stemnefolk gjekk ut frå Frosta-landet um kvelden — song, musikk, hurra
rop, og rakettar steig til vers i den skume kvelden.
Som ein ser vart dei fyrste ungdomsstemnone i Inntrøndelag haldne på
bygdene, det gjeld og fleire stemnor utover åra, men etter kvart fekk dei
årlege ungdomsstemnor so stor tilslutning, at dei av praktiske grunnar laut
haldast i byane, annakvart år i Steinkjer og Levanger.
I fleire år etter «Inntrøndelag ungdomssamlag» var skipa såg styret for
samlaget ei av dei fremste uppgåvone sine i å ordna med dei årlege stemAustliuL,Egge(l9o7). nor- Og fleire av desse stemnone m vårliV) Inderøy.
har gjeve kvinnor og menn i Inn
trøndelag minne for livet. Mange
av dei mest kjende menn i landet
har vore talarar på desse stemnone,
og dessutan namnkjende danskar
som høgskulemennene Jacob Appel
og pastor Rosenstand; dei tala på
ei gild stemne i Levanger i 1898. Stortingsm. Ola Braa,
Karl Kippe,
skipingsmann.
Millom upplesarane har skodespelar
trugen arbeidar i laget.

125
Dore Lavik og Hans Se
land vore.
Saman med stemnone
vart det sumtid skipa til
konsertar og skodespel
framsyningar. Det norske
teatret har spela på stemnor
her. Ved ei stemne vart det
halde tevling millom lo
kale spellag.
Ved stemna i 1902
skipa konservator Thiis,
Julius Stamnes,
Skuleinspektør Matias Jørum.
fylkesformann no.
etter uppmoding frå styret
i samlaget, til ei utstelling av saker frå kunstindustrimuseet i Nidaros, og
heldt eit gildt fyredrag um husflit.
I 1903 vart det halde ei husflitsutstelling saman med ungdomsstemna
på Levanger.
Ungdomsstemna i 1905, på Lø ved Steinkjer, fortener å nemnast ser
skilt for det politiske innhald som ho fekk. Den landskjende inntrønder
bonde og politikar H. K. Foosnæs heldt fyredrag um den politiske situa
sjon og fylgjande resolusjon vart vedteken:
«Inntrøndere samlet i et antall av 1500 til møte på Lø i Sparbu fremholder kravet om,
at stortinget også under det pågående opgjør med Sverige oprettholder Norges rådighet hel
og übeskåret over landets politikk, næringsveier, samferdselsmidler og forsvar. Vi er villig til
å yte de ofre som kreves av oss til opnåelse herav. Likeledes forutsetter vi at der igjen
nem en folkeavstemning gis nasjonen anledning til å uttale sig, forinnen landets fremtidige
regjeringsform fastslåes».

Dei fyrste to år etter «Inntrøndelag ungdomssamlag» var skipa stod hus
flitssaka og tuberkulosearbeidet som fremste arbeidsuppgåvor, attåt det å
fyrebu stemnone, greida med ferdatalarar, senda ut småskrifter m. v.
UL Breidablik", Frol. (1894).

Lærar Julius Mollan,
som skipa laget.

Standardjunkar P.
Okkenhaug,
god hjelpesm. f. ungd.

Egge ungdomslag (1917)

Fru Julie Østby, .
var med og skipa laget.

Odin Østby,
var med og skipa laget.
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Ungdomslaget Ogna", Steinkjer (1896),

Meierist K. M. Øksnes,
skipingsm . ,fyrsteform .

Jakob Bruheim,
ein av formennene.

Ole Strugstad,
form. 1897-99,1903-06,

Jakob Setten,
skipingsmann.

A. O. Tønne,
form. ,1901-02.]

Anton Strugstad,
form. 1907-09, sidan
form. i Bul., Steinkjer.

Asbj. Skevik,
formann no.

p
Bagabu ungdomslag,
skipa i 1899.

John Ostad,
skipingsmann og form

Kristofer Røli,
skipingsm, fyrste form,

Ola Okstad,
formann.

Furer L. A. Grande,
skipingsmann ogform.

|PL
|W

Peter Vibe,
formann.

Erling Moen,
spelstykkeforfat. fornt .
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Ungdomslaget „ Maiblomsten I'', Kvam (1889).

C. J. Saugestad,
skipingsmann.

Fru Saugestad,
var med og skipa laget.

E. A. Næstvold,
trugen arbeidar i laget,

Ove Rygh,
trugen arbeidar i laget.

Frå 1906 vart det fyrst og fremst arbeidt med å få plan i lagsarbeidet,
med di at ungdomssamlaget samla upplysningar frå laga um arbeidsmåtar
og serlege tiltak. Likeins gjorde samlagsstyret kjent for alle lag det som
kunde ha ålment verd.
Det vart prenta årsprogram med upplysningar og rettleidingar um arbeids
uppgåvone. M. a. vart det prøvt å få laga til å taka upp idrottsøving,
skogplanting, planting og pynting på kyrkjegardane, dyrkingsdugnad hjå
rudningsmenner o. m. Samlaget talde laga til å setja i gang kveldskular
og arbeidsskular — og stødde desse skulane med tilskot.
UL Symra", Beitstad,
skipa 1894.

Lærar P. J. Tessem,
som skipa laget.

Ungdomslaget Fram",
Stjørdal, skipa 1884.

Nils Hybertsen,
fyrste formannen.

Ungdomslaget Fram",
Leksvik.

Ole Stavrum,
skipa lag., form. im. år.
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Ungdomshuset Granheim åt Symra" i Beitstad.

Ungdomslaget „ Framsyn", Sparbu, skipa 1904.

Lærar Myranes,
skipingsmann, fyrste
formann i 1904.

Einar Hornnes,
fyrste form. i det nye
Framsyn" (1917).

Kr. Wibe,
skipingsmann .
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Ungdomshuset åt Fram" Stjørdal.

Kaffistova i Levanger.
- Norigs Ungdomslag.
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""*

Klokkar P. O. Schiefloe,
skipa laget i 1878, alltid
ein trugen hjelpar for
ungdomen i Sparbu.

lahßl

A. Svedjan,
form. 1894-95.

Fanej. L. Strugstad,
form. 1899-1901.

*

Johan Vorum,
formann 1910-12 og frå
1919.

Sparbu ungdomslag,
skipa 1878.

Petra Dahlum,
form. 1917.

Benedikte Schjeflo,
form. 1896-97.

Heistad motehus i Sparbu.

T^k

131

t

i na ve

Fram". Le

roir

132

Ungdomslaget „ Framtid",
Sparbu, skipa 1917.
(Eit av dei tri laga som gjekk ut or
„ Framsyn".)

Karl Barkhald,
skipingsmann.

Andreas Landstad,
fyrste formannen.

Motehuset Åsheim i Sparbu.

Kveldskulane har det likevel ikkje vorte sers mykje med.
I 1910 vart Inntrøndelag fyrelesingslag skipa, og der har seinare på års
møta i ungdomssamlaget vorte valt serskilt styre for fyrelesingslaget. Ikring
30 lag melde seg straks med som smålag, og fyrelesingslaget har sidan
ordna meir og meir med fyredragsverksemda. Men ungdomssamlaget har
framleis havt talarlistor for eiga rekning attåt. Men heilt frå 1906 hadde
ungdomssamlaget kvart år talarliste.
Inntrøndelag ungdomssamlag var med og skipa «Trønderheimen» i Nidar
os. Seinare tok samlaget upptaket til åfå i gang kaffistove på Levanger. Og
ungdomssamlaget har saman med Trønderlaget og Bondeungdomslaget i Stein
kjer fått i gang Bondeheimen i Steinkjer. L/l Bondeheimen eig no 'både
Bondeheimen og Grand hotell i Steinkjer.
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I 1918 valde årsmøtet i ungdomssamlaget ei nemnd til å fyrebu arbei
det med å reisa ein minnestein på bonden H. K. Foosnæs si grav, fordi
Foosnæs var den fyrste folkehøgskulestyrar i Inntrøndelag, og fordi han
elles var ein djerv dugande ungdomsleidar og upplysningsven. Sumaren
1920 vart «Foosnæssteinen» avduka under stor høgtid.

JOHS. KJESBU.

UTTRØNDELAG FYLKESLAG
Uttrøndelag fylkeslag, samskipnad for ung
domslag i Sør-Trøndelag, vart skipa i Trond
heim 16. januar 1898 ved ei ungdomsstemne,
der det møtte utsendingar frå 27 ungdomslag
i fylket.
Fyrste formannen var fylkesskulestyrar P.
Dybdahl. Saman med han i tiltaket stod lærar
Tilset, sersjant Fiske, Ragndi Heggstad, sersjant
Setsås, Angell-Olsen, Søren Eldevik (det fyrste
styre for laget) — klokkar (no fylkesskulestyrar)
O. Vasseljen, lærar O. Aune, gardmann A.
Moksnes, lærar Anders Halten o. fl.
Folkehøgskulestyrar A nders Mo,
fylkes/orm. 1911-16 og 1919-20.
I dei fyrste åra var det mest ved sommar
stemnone, som da gjerne varte i tri dagar, at
fylkeslaget verka på ungdommen. Der vart mange spursmål dryft: avhalds
sak, husyrke, tilhøve millom frilyndte og kristelege ungdomslag o. s. b. —
Ymse kurs fekk laget i stand, såleis i korgbinding og sponarbeid. I 1901
sende laget ut den fyrste talar, Engel Meslo, og årsmeldinga for 1901 —02
let vel om arbeidet han gjorde.
I 1909 skipa laget seg som foredragslag (folkeakademi) for å få tilskot
av riket til foredragshjelp.
I lag med andre samskipnader for nasjonale føremål var Uttrøndelag ung
domslag med og fekk skipa l/l Trønderheimen i 1913, eit tiltak som ikkje
berre ungdomssamskipnaden har havt gagn og glede av, men folk frå trøn
derbygdene i det heile og enno vidare.
Laget har ikkje fastlønt skrivar. Det daglege arbeid påligg formannen
og skrivaren i laget. Somme år har det vore sendt ut framlegg til plan for
lagsarbeidet frå styret (Råd og rettleiing). Det har vore til god hjelp for
laga så vidt ein kan sjå; men enno betre vilde det vore om den som skriv
plan sjølv kunde møte i laga med råd og rettleiing.
Laget tingar ferdatalarar kvart år, men somme av desse (ein kan nemne
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Nokre av formennene i Uttrøndelag fylkeslag.

Fyrste/ærar O . Tilseth
1899 - 1901.

' Helseassistent
'Knut Arntsen,
1904 -05 og 06-07.

Høgskulelærar
Ingv. Forfang,
1908-09.

Kyartermeister
Hans Norr,
1907-10.

Lærar
Anders Halten,
1905 06.

Fylkesskulestyrar
O. Vasseljen,
1910-11 og 16-18.

Gardbrukar
Ivar Frostad,
1907 08.

Fylkesskulelærar
Karl Rceder,
form. frå 1920.

Elias Melvær) har reist som ferdatalar i Uttrøndelag ungdomslag fleire gonger.
Dei fleste lagssaker vert avgjorde på styremøta — vanleg 2 — 3 for året
— og på årsmøtet. Det er berre i undantakshøve at saker vert avgjorde
ved rundskriv styreslemmene imillom.
Av Norigs ungdomslag har Uttrøndelag fylkeslag fått litt foredragshjelp,
serleg ved nokre av sommarstemnone sine. Dessutan har landslaget ved
rundskriva sine gjeve laget ymse spursmål å arbeide med.
Eit framlegg frå Norigs ungdomslag år om anna til ein tidhøveleg arbeids
Ungdomslaget „ Framhald", Byneset

Olav Lende,
fyrste form.
(1911-13).

Ingeborg Høstad,
form. i 4 år.

Ole O. Høstad,
form. 1917 18.

Edv. By,
form. frå 1920.

135
Fjellbloma",

Tydal, skipa 1898.

Ved Æreidablik"

m

§

Tydalsungdi.

i
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Kyrkjesongar Rolset,
form. i Fjellbloma"
1899, 1904 og 07.

Jon Ncesvold,
form. 1900-03 og
1908-20.

Ingebrigt Klrkvold.
form. 1905.

J. T. Østby,
varaform. 1917-20.

plan for laga, vilde koma vel med når fylkesstyret skal gi einskildlaga ei
handsrekning til å koma seg godt i arbeid.
Mange spursmål ovrar seg no som ungdommen bør få tilstøring til å
ta for seg på møta sine.
Det er no 45 lag i samskipnaden.
Nokre lag som har stått i samskipnaden er gått ut, mest på grunn av
at arbeidet i desse laga av ein eller annan grunn er gått i stå, men nokre
få lag av di dei har vore misnøgde med programmet åt samskipnaden.
Såleis gjekk eit lag i Selbu og eit i Singsås ut på grunn av mothug mot
forsvarstanken som dei tykte kom for sterkt med i det frilyndte ungdoms
arbeidet.

ANDERS MO.

ORKLADALENS UNGDOMSLAG
Den 16. og 17. juni 1899 hadde Inset ung
domslag bede inn ungdomslaga øvst i Orkdø
lafylket til stemne for å prøva å få til ein sam
skipnad av lagom. Det vart nedsett ei nemnd
som skulde arbeida med saka og 16. juni 1900
vart «Orkladalens ungdomslag» skipa.
Av dei som sette seg i brodden for skipinga
må nemnast brukseigar Ingebr. Strand, presten
Sommerfeldt og lensm, Kr. Ulset, Kvikne. Strand
vart og den fyrste formannen og var den som
bar laget fram dei fyrste åra. Hans idealistiske
ånd, hans seige nasjonale vilje, hans frie og
vide syn ligg under alt, lyser gjenom alt, driv
alt framover. — Men ved sida stod den små-

Brukseigar Ingebr. Strand,
fylkesform. 1899 1903 og 05-06..
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Gruppe av fylkesformenn.

Lærar K. M. Elden,
fylkes/orm. 1903-04.

Anders Sunde,
fylkes/orm. 1906-08.

Lærar Joh. Ulset,
fylkesfor/n. 1908-11.

Lærar Einar Gitnnes,
fylkesform. 1912-14.

Bonde Ola J. Rise,
fylkesform. 1917-20.

Lærar Nils Brattset,
fylkesform. 1920-21.

latne, men eldfulle lensmann Kr. Ulset frå Kvikne. Hjartevarm for ungdomen
og ungdomssaka, idealist upp i den grånande alderdomen. Presten Som
merfeldt gav den tryggleiken og tiltrua som måtte til både hjå dei unge
sjølv og millom dei eldre, som helst stod mistrune.
Det ytre tilføret til at fylkeslaget vart skipa var vel helst at dei
eldste laga i fylket, som Drivdalen, Inset, Skogbyggen og «17de Mai» m.
fl. hadde synt livshug og ein viss arbeidsdug som gav von um eit mykje rikare
liv for ungdomen i dalføret, soframt det kom noko samarbeid i stand. Uttrøn
delags ungdomslag var venteleg både for stort og låg for langt undan til
at det kunde verta snakk um nokor innmelding i dei tidom. Det vilde ha
vorte for tungvint både å få til stemnor og å få sendt foredragshaldarar hit upp.
Meste arbeidet dei fyrste åra var lagt på å få til sumarstemnor og å få
sendt foredragshaldarar kring i lagom. Og det var utruleg kor mange dei
kunde få sendt rundt for kvart år. Dei fyrste åra var det serleg nasjonale
emne det vart tala over; men smått i senn tek laga åt å krevja å få foredrag
over «praktiske» emne. Det vert då sendt folk som talar um jordbruk,
skogbruk, idrott, mjølkebruk og nyttevokstrar o. m. I det siste har det vore
meir skifte i emnevalet. Nemnast må det og at fylkeslaget hjelpte til so det.
vart halde husyrkesjå på ungdomsstemna på Kvikne 1903 og i Rennebu i 1904.
For å få statstilskot til ferdatalarane vart Orkladalens fyrelesingslag (folke-

138
Nordskogen ul.
skipa 1898.

Drivdalens al.
skipa 1894.

UL Vårvon, Løn
set, skipa 1903.

E. J. Løkken,
som skipa laget.

Nils Fiske,
som skipa laget.

Andreas Loe,
som skipa laget.

akademi) skipa i 1909. Dette arbeider saman med fylkesstyret og sender tala
rane sine åt alle lag som er innmelde i Orkladalens ungdomslag. Formen
ner i fyrelesingslaget har vore lærar Joh. Ulset, Berkåk, brukseigar Ingebr.
Strand, Opdal, lærar Anders Grut, Meldal og no sist lærar Lauritz Kronen,
Rennebu. — På styres- og formannsmøte i Orkladalens ungdomslag 9de
novbr. 1919 kom bonde Ola J. Rise med framlegg um å få skipa eit histo
rielag for Orkdølafylket. Alle var einige i tanken og han vann ogso stø
nad utanum ungdomsfylkingen og skipingsmøte vart halde i Nidaros i jule
helga. Ola J. Rise er formann i dette laget.
Det daglege arbeidet ligg no som oftast før på formannen. Skrivaren er
ikkje fastlønt, men fører som regel møteboka. Dei siste åra har det jamleg vore
halde eit serskilt styres- og formanns-møte kvar vinter der arbeidet innan lagom
har vore dryft. Desse møta, trur eg, har vore til det aller største gagn for
arbeidet i lagom. For det er fyrst gjenom dei at det eigenleg med grunn
karm talast um samarbeid lagom imillom. På slike møte har tanken til dei
fleste nye tiltak innan samskipnaden fyrst vorte framboren. Soleis tanken um tid
skriftsleselag, folkeviseskeid, historielaget og samarbeid i skodespelframsyning.
Utanum desse møta dryfter fylkesstyret sakene som kjem fram, ved rundskriv.
Til talarar i lagom vert mest nytta faste ferdatalarar. Likeeins gjer fyrelesingslaget.
Med småe og etter høve lite midlar som desse laga rår over, har det mest aldri
set seg syn til å leiga meir enn kvar sin for året. Det er alt for lite, sjølvsagt.
God stønad har me havt av landslaget ved at dei har betala ferda-pengane
m. v. åt stemnetalarar og hjelpt til med stemneordninga. Og endå meir hjelp
kunde me ha av landslaget um det ordna til ungdomsleidarskeid, skeid i
folkeviseleik m. v. og ordna med at einskildlaga ved sams tinging av tids
skrifter kunde få avslag i prisen. For det er mang ein gong den høge pri
sen på tidskriftom som gjer at dei vert lite lesne av ungdomen. Likeins
vilde det fremja interessa at det var fleire som las det same.
Dette trur eg må verta ei av dei fremste uppgåvone åt ungdomslagom
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Furuhei", huset åt Nordskogen ul.

no frametter: Arbeida for gransking av bygdehistoria og for å få medlemene
til å interessera seg for studiearbeidet i det heile. Det må finnast umbøter
so ein karm få ungdomen burt frå berre avislesing og nattvaking over skitne
røvar-romanar. Men då krevst det målmedvite samarbeid av alle ungdoms
lag. Og det er det Norigs ungdomslag som karm skapa.
11 einskildlag står no i fylkeslaget. 7 lag har gått ut av samskipnaden.

NILS BRATTSET.

Huset åt Vårvon, Lønset.
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<&ø^^ smpi

Inset
ungdomslag.

Erik H. Gullikstad,
form. 1903, 05, 07-10,
13-16 og 18.

Lærar Thomas Stokke,
som skipa laget,
fyrste form.

Fridheim", huset åt Insel ul.

TRONDER H E I M E N
SAMEIGELAGSBRUKET I NIDAROS FOR TRØNDERLAGA.
L/l Trønderheimen vart skipa 1913 av desse lag: Inntrøndelagens ungdomslag, I
lagens ungdomslag, Orkladalens ungdomslag, Bondeungdomslaget i Nidaros, Nida
lag og Trønderl
Lutkapitalen er umlag 24000,00 kr. Noko av dette er teikna av private luteig
desse kan etter lova løysast ut. Den høgste makt i lutlaget har eit råd som er valt
lag som er nemnde. Forretninga vart opna i oktober 1913 i leigde lokale iP:
Trønderheimen fekk frå fyrste tid stor søknad og - serleg hotellet - synte seg å
reint for lite. Lutlaget gjekk då saman nifed bondesamskipnadene i Trøndelag um å
eit Bøndernes Hus, i Nidaros, og tok luter i dette tiltaket for2o 000,00 kr. Tn
har då rett til å driva hotell og kaffistove i huset når det vert reist. Den n
vil etter planane få eit hotell på umlag 100 gjesterom og ei stor kaffistove
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Då krigen tok til, måtte byggjinga av Bondeheimen setjast ut, og for ikkje å verta
iusvill kjøpte Trønderheimen Prinsens gt. 27. Det var i 1916. I 1 9 1 8 kjøpte Trønderheimen
Kongens gate 13, 15 og 17. I den eine av desse vart opna ei lita kaffistove, Annekset".
Desse eigedomane har mest verd som byggjegrunn og har eit grunnareal på umlag 800 kvm.
Dei grensar saman med Prinsens gt. 27, og når ein byggjer ut tomta i Kongens gt. vert det
til saman ein av dei største eigedomane i byen. Dette er ein framtidsplan som ein kan setja
gode voner til, sidan eigedomen ligg på hyrna til dei største trafikkårane. Eigedomstaksten
desse 4 eigedomane er til saman 620 000 kr.
Trønderheimen har soleis sikra seg rikeleg høve til utviding, men den grunnkapitalen
get rår over er liten og utvidinga må difor gå for seg med stor varsemd.

Trønderheimen hotell og kaffistove i Nidaros, skipa 1913 av desse laga i Inntrøndelag
ungdomssamlag: Uttrøndelag ungdomslag, Orkladalens ungdomslag, Bondeungdomslaget i
Nidaros, Nidaros mållag og Trønderlaget.
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I rådet for lutlaget har desse vore ordførarar: Høgskulestyrar Martin Sivertsen, skule
inspektør M. Jørum, fylkesskulestyrar O. Vasseljen. Ordførar i rådet no er disponent O.
Skjerve.
Desse har vore formenner i styret: Agent E M. Løvold, lærar Kr. Ytrehus, agent
Ingar Mo, skuleinspektør P. Kolstad. Formannen i styret er no kasserar J. Storli. Dei andre
styresmenner er: Lærar Kr. Ytrehus, kjøpmann T. Utne, lærar Aksel Stene og forretningsførar
And. Fløistad.
Lærar Sigurd Snekvik har vore forretningsførar sidan 1914. Han var og med i fyrebuings
nemnda og har soleis arbeidt med Trønderheimen frå fyrste tid.
Fru Anna Rate har vore husmor i Trønderheimen sidan forretninga vart opna.
Den søknaden som hotellet på Trønderheimen har til kvar tid syner at der er plass for
eit større tiltak på dette umkverve i Nidaros og lutlaget har difor butt seg på utviding so
snart det kjem meir normale tider.

NORDMØR UNGDOMSLAG.
Den gamle møteboki segjer at Nordmør ungdomslag vart skipa på eit
møte i Fosna 5. oktober 1895.
Kor mange det var, som var på dette møtet, står det ikkje noko um;
men møtet valde styre og vedtok lover.
Til formann vart vald redaktør Hestnes, han som no er borgmeister
i Fosna.
Dei andre styresmenn var: kyrkjesongar Torkell Mauland, stortingsmann
Meisingset, amtsskulestyrar Skuggevik og postmeister Kvam.
Vidare organisasjon vart det ikkje gjort noko med fyrebils. Møtelyden
vart beden um å skipa ungdomslag i kvar sin krins og so få full organi
sasjon til fyrste års
møte.
Iste årsmøtet vart
halde i Fosna 4. ok
tober 1896. Årsmel
dingi viser at 20 lag
hadde meldt seg inn
i fylkeslaget dette året.
På dette årsmøtet
møtte fram utsendin
gar frå 17 ungdoms
lag.
Til formann
vart vald amtsskule
Peder Hals.
styrar Skuggevik, som
O. K Skuggevik.
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hadde denne plassen til årsmøtet 23. sept.
1899.
Dette årsmøtet var på Frei. 29 lag var no
innmelde i fylkeslaget; men på møtet var det
utsendingar frå berre 9 lag. På dette møtet
vart kyrkjesongar P. Hals vald til formann etter
Skuggevik.
I årsmeldingi vert det klaga over at interessa
hjå lagi var liti. Kyrkjesongar Lars Holm
hadde reist um i ytre og nordre Nordmør og
halde foredrag; men so få folk møtte, at det
skulde ikkje freista til framhald.
Edvard Langset.
I styremøte 29. desember 1899 vart det vedteke å melda fylkeslaget inn i landslaget. Dessutan vart det vedteke å senda
til lagi eit rundskriv um at ungdomen tok seg av helse- og reinsemdspurs
målet soleis at dei fekk lækjarar til å halda foredrag i lagi, verka for billege bad
i alle heimane, um å fremja treplantingssaki og den nasjonale husflit, og at
lagi får lærarar, prestar, juristar og andre til å halda foredrag over ålmen
gagnlege emne.
Årsmøtet i 1900 var i Todalen og i 1901 i Tingvoll. Um hausten
1901 sette fylkeslaget i gang eit husflitkurs i Tingvoll. I 1902 skulde det
i Fosna vera røysting um brennevinssamlag, og fylkesstyret sende då eit
rundskriv til lagi og bad dei skriva under og senda inn protest mot samlaget.
I 1903 vitja Hans Reynolds 24 ungdomslag på Nordmør. I 1904—05
vart det halde eit par lokalstemnor. Dessutan reiste nokre av styresmennene
og heldt foredrag.
W. Coucheron Aamodt for ikring og heldt foredrag i dei fleste lag.
Saman med Sunnmøre og Romsdals ungdoms
lag heldt Nordmør ungdomslag ei spelsternne
i Fosna 8. januar 1905 til å fremja den nasjo
nale spelkunst. Årsmøtet var halde i Surnada
len i september. På dette årsmøtet vart lærar
E. Torvik vald til formann etter Peder Hals,
laHFk
som sa frå seg attval. Då hadde han vore for
mann sidan 1899. I februar 1906 fekk fylkeslaget
i stand eit møte i Fosna saman med Nordmør
landbrukslag sitt årsmøte, for å samrå um korleis
husflitsyrket skulde fremjast på beste måte. My
kje folk var på dette møtet. 2 husflitskeid vart
haldne, eit i Skeidsdalen og eit i Batnfjorden.
ff. Norby Olsen.
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Presten Anker heldt preike og foredrag i mange bygder. Han tala for
umlag 3800 til saman. Eit foredrag av dr. Herlofsen: «Ungdomsopgaver»
vart prenta og spreidt i lagi.
Årsmøtet i 1907 var på Gyl. Her vart lærar Edv. Langset vald til for
mann. Året 1907—08 ser ut til å ha vore eit godt arbeidsår. Ei ung
domsstemne for indre Nordmør vart haldi i Todalen, eit husflitsskeid i indre
Foldfjorden. Eit vevskeid med Gjertru Einset til lærar på Ulvundeidet og
eit vevskeid i Kvernes. 2 skeid i rosemåling med Marta Kinsarvik til lærar
vart haldne, eit i Møst u. 1. og eit i Skeidsdalens u. 1. Gudm. Hjaltason og
Hans Reynolds for ikring og heldt foredrag. Laget ytte kr. 30.— til lærar
Kr. Halse til å samla inn nordmørsk tonedikting. Årsmøtet var dette året
på Ulvundeidet.
På årsmøtet for 1909 (i Valsøyfjorden) sa lærar Langset frå seg attval
til formann. Etter han vart bladstyrar Eide, Fosna, vald. Møtet vedtok at
idrott skal vera med i lagsuppgaavone.
Då det leid ut på året, flytte formannen, bladstyrar Eide, burt frå fylket,
og varaformannen amtsskulelærar H. Norby Olsen overtok yrket. I Fosna
skipa fylkeslaget til ein kappleik på fele saman med Fosna mållag og Nord
mør mållag. Lovene for laget vart dette året umsette på norsk av H. Norby
Olsen. Årsmøtet var i Ålvundfjorden i juni.
I 1910—11 heldt laget ei stemne på sauealsgarden på Edøy. Same dagen
hadde laget idrottsstemne i Straumsneset. Utpå hausten var det vevskeid i
Stangvik med fru Halse frå Todalen til lærar.
Laget gjekk dette året i gang med ei sparekasse. Det var Engdal som
hadde havt mest arbeid med å få den til. Saman med Fosna mållag og
Nordmør mållag hadde laget ein målmarknad i Fosna. Det vart og ei god
framsyning av Nordmørsarbeid, både manns- og kvinnearbeid, som var all
ære verd, og som det stod age av.
På årsmøtet 1911 (i Straumsneset) vart vedteke samrøystes å vera med
på ein søknad til kyrkjedepartementet um å få ein norsktalande stiftskapellan
utnemnd i Nidaros bispedøme. Likeins vart det vedteke å gjera noko for
å få reist ein bautastein over Jonas Rein. I februar 1912 reiste oberst Angell
ei 8 dags tid i sørluten av fylket. I alt vart dette året halde 56 foredrag
og preikor. Fru Johanne Halse heldt eit vevskeid i Valsøyfjorden.
Årsmøtet med stemna var dette året i Todalen. Sokneprest Nils Trædal
heldt gudsteneste i kyrkja. På stemna heldt m. a. admiral Sparre eit for
svarsforedrag. Etter dette gjorde stemna samrøystes dette vedtaket som vart
telegrafera til stortinget: «Årsstemna i Nordmør ungdomslag, den største
som hev vore her, sluttar seg heilt til det vedtaket som vart gjort på for
svarsstemna på Akershus festning 17. mai i år. Me krev av riksmaktene, at dei
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Todal ungdomslag.

/. Grønmyr,
skipingsm., fyrste
formann.

,4«/z« Reitan,
skipingsmann .

Johan Todalshaug,
Marit Bergem,
formann 1899.
form 1898, 1900, 01,
04, 05 og 11.
10 - Norigs Ungdomslag

(1891)

Steinar Ansnes,
skipingsm., form.
1892-93 og 95-96.

Brit Reiten,
formann 1916.

Gudmund Kaarvat,
skipingsm., form.
1894.

Iver Halset,
form. 1914 og 1920.
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gjer alt som gjerast kan no i fredstider, for at me kan verja oss når ufreden
ein gong kjem. Stemna sender ei varm takk til stortinget for det rauste til
taket, 20 millionar, i går.»
Årsmeldingi for 1912—13 viser at det vart halde 55 foredrag. Derav
23 av Haugsøen og 15 av Marius Joleik 1. september heldt fylkeslaget ei
ungdomsstemne i Rindalen; 22. sept. hadde det si årlege idrottsstemne i
Surnadalen. Premiar hev vorte ytt til u. 1. som hev havt ski- eller skeise
kapprenn. Vevskeidet var det året i Straumsneset. Sparekassa var no i full
gang og gjekk godt.
I januar 1913 skipa laget saman med Nordmør mållag ein kappleik på
fele i Fosna. Nordmør u. 1. var dette året millommann millom lagi og
kvinnenemndi i ei forsvarsinnsamling. Årsmøtet var denne gongen på Inn
smøla 5. juli 1913. Under årsstemna vart det nye huset åt Innsmøla u. 1.
innvigt av prest Haugsøen. Årsmeldingi for 1913—14 segjer at Marius Joleik
heldt 36 foredrag, presten Haugsøen 26 foredrag og preikor. So heldt marine
kaptein Zeiner-Henriksen 18 forsvarsforedrag. Dessutan nokre foredrag av
laget sine eigne folk, ialt var det 88 foredrag.
Idrottsstemna var det året på Ålvundeidet.
Monge, som hadde vore idrottsleidaren vår i mange år, sa frå seg dette
romet. Ettermannen hans vart lærar Torvik i Frei. Vevskeidet var denne
gongen i Todalen. Det var med so mange som det var råd å ta imot og
vel so det, 14—15 ialt, frå kårkjerringar til unge gjentor. I forsvarsarbeidet
var fylkeslaget ogso dette år millommann millom bygdene og landsnemndi.
Bautasteinen over Jonas Rein vart no reist.
Årsmøtet i 1914 var i Øksendalen 20. juni. Fylkeslaget hadde då 42
lag, derav hadde 33 sendt årsmelding. I desse lagi stod i alt 1558 lagslemer,
Nordmør u. 1. hadde då lag i alle herad på Nordmør med undantak av Halsa
og Grip. På dette årsmøtet si H. Norby Olsen frå seg formann syrket. I
staden hans vart lærar A. Ansnes, Jordalsgrendi, vald. Bautasteinen over
Jonas Rein vart avduka av H. Norby Olsen. Ordførar Lien tok imot steinen
på bygdi sine vegner.
Då den fæle Europakrigen braut laus i 1914, laut ungdomen i fylket rett
som det var ut på vakt for fedrelandet og det vart vandt å driva ungdoms
arbeid, både i fylkeslaget og i dei einskilde lag.
Hans Reynolds heldt 2 foredrag. Kyrkjesongar R. M. Hestad heldt 18
foredrag med ljosbilete Han var utsend av «Nasjonalf. mot tuberkulosen».
So sende Norigs ungdomslag Melvær til å halda forsvarsforedrag. Han var
her 2 vendor og heldt i alt 40 foredrag for umlag 3000 åhøyrarar. Lærar
Kvendbø heldt 20 forsvarsforedrag, og dessutan var det foredrag av Norby
Olsen, Henrik Rytter, Skuggevik, Todal m. f. Mange ungdomslag gjekk
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Sven Vingsnes,
skipingsm., fyrsteform .
(1908-10) og berande
kraft i laget.

Kristine Gjersvik,
skipingsm. og berande
kraft i lagetfyrste året.
No i Amerika.

Johannes Høvik,
skipingsmann .

Ungdomshuset Breidabliku på Vinsternes.

Hans Ormbostad,
lagsform. i 3 år.

Beret Storvik,
skipingsm., med i
fyrste styret.

\Lars Vingsnes,
form. sidan 1919.
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brodden med å skipa basarar og innsamlingar til forsvaret, t. d. kulesprøytor
og sanitetssaker. Og fruktene synte seg i rikt mål på Nordmør.
3 Ei idrottsstemne kom i stand i Tingvoll; eit vevskeid prøvde fylkeslaget
å setja i gang; men då «Nordmør husfUtslag» heldt 2 slike, vart fylkes
laget sitt skeid utsett til seinare.
Årsmøtet var i Aure 3. og 4. juli. Formannen Ansnes sa frå seg umbo
det, og so vart A. Sørli vald.
I året 1915 —16 vart det med fylkeslaget si hjelp halde ialt 123 foredrag.
Eit vevskeid vart halde i Ålvundfjorden. Årsmøtet med stemna var det året
i Furu i Sundalen.
2QI5— 1 7 hadde fylkeslaget 4 foredragshaldarar ute; dei heldt til saman
59 foredrag og 1 preike.
Eit skeid i folkeviseleik vart halde i Todalen med lærarinne Emma Sjølset til lærar. I dette året kom det til 6 nye lag; 2 melde seg ut. Styret strauk
ut 1 0 lag som ikkje hadde sendt årsmelding eller på annan måte gjeve livs
tekn frå seg på fleire år. I fylkeslaget stod då att 37 lag Årsmøtet med
stemna vart i 1917 halde i Møst i Frei 7. og 8. juli.
I 1918 skipa fylkeslaget til 15 foredrag. Meir foredragsverksemd kunde
det ikkje verta, for ikkje var det folk å få på rimelege vilkår, og smått var
det med pengar, og vrangt var det å reisa i denne rasjoneringstidi. Spele
mannen Haldor Meland tok ei spelferd og vitja umlag alle ungdomslag på
Nordmør. Han reiste for eigi rekning og på eigen vågnad.
Årsmøtet i 1919 var i Bodalen. Her sa A. Sørli frå seg yrket som for
mann, og i staden hans vart lærar Erling Kvendbø vald.
Dette er i stutte drag Nordmør ungdomslag si soge sidan det vart skipa i 1 895.
Eit stort og godt arbeid hev laget gjort i desse 25 år. Um ikkje fylkes
laget hadde vore, so hadde det visst ikkje vore mykje liv i mange ungdomslag
på Nordmør. Takk skal dei ha dei folk som kom saman 5. oktober 1895
og skipa laget. Ei serleg takk til alle formennene for laget; det er dei som
hev havt det tyngste arbeidet.
Av formennene fortener nokre å minnast mest av alle. Det er no fyrst
kyrkjesongar Peder Hals. I dei år han var formann og elles hev han gjort
mykje for ungdomssaki og elles for Nordmør. Med sine foredrag og den fagre
songen sin hev han opna augo åt folket på Nordmør for det som er norsk
og heimleg. So skal lærar Edvard Langset minnast for sitt trurøkne arbeid
for laget. A. Sørli som var formann i krigsåri, då det var so vrangt å kunna
få gjort noko, han greidde å halda arbeidet gåande likevel. Han vart aldri
trøytt av å purra dei einskilde lag til å gjera sin skyldnad, og då han i
1919 sa frå seg formannsplassen, låg alt godt til rette for den nye forman
nen. Takk skal han ha for sitt trottuge arbeid.
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Men det namn som lyser over alle andre innan Nordmør ungdomslag,
er fylkesskalelærar H. Norby Olsen. Sidan han vart med i laget, kan ein
trygt segja at han hev vore den drivande kraft innan laget, både dei år han
var formann og sidan og. Han er alltid på ferde når det er noko som må
gjerast for laget. Er det nokon stad det trengst ein foredragshaldar i eit
eller anna høve, so er han reide, dersom det er nokor råd for han å
koma. Og for alle nye formenn hev han vore god ågå til etter råd og
hjelp i arbeidet.

ERLING KVENDBØ.

ROMSDALS UNGDOMSSAMLAG.
(Skipa 24. juni 1895.

Sjå det som A. O. Sand skriv på serskild stad i skriftet.)

Året 1910 er eit av merkeåra i Romsdals ungdomssamlag si soge i desse
25 år. Styret for samlaget det året var: A. O. Sand, P. B. Kristvik, Olav
Moen, Olina Nesje og R. Humberseth. Den sak som ungdomssamlaget
arbeidde mest med dette året var å reisa fylkesskulen« Solvang» på Vestnes.
Den einaste ungdomsskulen i futedømet, amtsskulen på Leikarnes i Vike
bukt, var komen i ei slik stode at det såg ut for at skulen skulde verta ned
lagd, og då var det at ungdomssamlaget tok seg av saka og gjekk i gang
med å reisa skulen på Vestnes.
Amtsskulestyrar Sand hadde kjøpt garden Remmem i Vestnes og han
baud seg so til å selja 40 ar jord til tuft og skulehage. Ungdomssamlaget
kjøpte so dette, og byggmeister Nerheim reiste skulen på samlaget si rekning.
Sidan den tid har samlaget vore skuleeigar. Skulen ligg svært fint til, er
godt innreidd og tidhøveleg. Einaste som vantar endå er internat og gym
nastikksal. Av årsmeldinga for dette året syner det seg at det stod 30 lag
i samskipnaden men berre 19 av desse hadde sendt årsmelding med ikring
900 lagsmedlemer. Stemna og årsmøtet vart halde 10. og 11. sept. på Sekken.
Talarar på stemna var: dr. Eide, J. A. R. Ræstad og dr. Rambeck. Preike
i kyrkja av sokneprest Sletten. Dette året vart det halde 89 foredrag i laga
av talarar som styret hadde sendt ut. Det var presten Haugsøen, kontor
mann Lars Årøsagen, forfattar Hans Reynolds, skulestyrar R. Øverlid og
amtsskogmeister Lie og formannen. Elles vart det halde 2 husflitskeid på
Årø og 2 vevkurs.
Året 1912 var det 300 årsfest ved Kringom. Formannen i samlagsstyret
sende eit sovore telegram:
«Romsdølene helsar frendane sine i Gudbrandsdalen. I minne um Skotte
hamaren og Per Klungnes takkar me i dag dei gjæve frægdarmenn for stor
dåden ved Kringom. Enn trufast me stend, når Norig krev menn».
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Den nye kaffistova på Molde Olavs-stova.
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Den 18. august vart det halde ei lita ungdomsstemne på Veøy. Presten,
Anker heldt preike i den gamle Veøykyrkja. Etter preika heldt fylkesskule
styrar Sand foredrag om Veøy i gamle dagar, den gong Veøy var «Kaup
anger» i Romsdal. Styret hadde desse talarane ute 1912—13: presten Anker,
Olav Sletto, oberst Angell, Ola Røkke og formannen.
Stemna dette året var på Nesjestranda 21. og 22. juni. Talarar var Sven
Moren, kaptein Høstmark, amtskogm. Bøhmer. Sokneprest Langvand preika.
Kyrkjekonsert av Rasmussen. Det norske teatret var på denne stemna og
synte fram «Jeppe på Berget». 2 songkor frå Nesjestranda song og horn
musikken frå Vestnes spela. Årsmøtet vart halde samstundes. Formannen,
Sand, sa frå seg formannsplassen, og takka for samarbeidet i desse 1 8 år han
hadde vore medlem av styret, derav 13 som formann. Ola Tjelle takka
form. for godt og truge arbeid i desse åra. Til ny formann vart kyrkje
songar N. Engja vald, og dei andre i styret for 1913 — 14 vart: A. O. Sand,
Joh. Kolstad, Ola Tjelle og M. Vike.
I året 1913—14 tok styret op arbeidet med å få i gang ei kaffistove
på Setnesmoen. Men diverre synte det seg at vanskane var so store at styret
fyrebils gav det op. Millom anna frårådde oberst Angell det, då det var
uvisst kor lenge det vart eksisplass på Setnesmoen.
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Kaffistova på Molde:

Romsdalsstova med Molde-panorama i bakgrunnen.

Frøken Klara Semb reiste dette året og heldt kurs i folkeviseleik. Dei
talarane som styret hadde ute dette året var: presten Haugsøen, oberst Angell,
og Hulda Garborg. Årsmeldinga synte gild framgang dette året med nyskipa
lag og auka medlemsflokk.
Av stemneprogrammet kan nemnast: Foredrag av Severin Eskeland:
«Om folkedisiplin». Foredrag av fylkesm. Vik: «Mål og veg i Norig i
hundradåret som gjekk». Det norske teater synte fram «Jan Anders og
Lars Anders» for overfullt hus. Tale av form. N. Engja. Foredrag av Vik:
«Bonderomantikken». Songkoret «Leik», Molde, song fleire nr. Teatersty
rar Rasmussen og skodespelar Håland gav oplesing og skjemtesogor.
Sundagen preike i kyrkja av prost Barstad. Kl. 2V2 turnframsyning av
Molde turnlag, etterpå forsvarsforedrag av major Høstmark. Kl. 4V2 synte
Det norske teater atter fram «Jan Anders og Lars Anders» og kl. 8: «Gamle
landet». Denne stemna vart ei av dei største og gildaste i samlaget si soge.
Lokalpressa hadde berre lovord.
Det vart halde formannsmøte på Vestnes 17. og 18. okt. 1915. Dette
var nærast tenkt som eit samtale- og ordskiftemøte om ungdomsarbeidet.
Foredragshaldarar 1914 — 15: Presten Haugsøen, fru Lydia Graff, Elias
Melvær, Klaus Sletten og formannen.. I alt vart 221 foredrag haldne det
året. Eit gasta varp gjorde styret i 1915 med å kjøpa hus til ungdomssam-

152
NJ^

•^
Kaffistova på Molde: Bondestova.

laget. Hotell «Central» som låg lagleg og godt til for kaffistovedrift og
hotell vart kjøpt for 28000 kr. Styret i samlaget hadde i lengre tid tala om
at Romsdals ungdomssamlag laut få sin eigen forretningsgard og sin eigen
heim i byen; og difor var forretningsførar A. Kleve beden om å varsla so
snart det melde seg eit høveleg huskjøp. Den 14. okt. same haust skulde
samlaget overtaka huset. Styret tinga no stadsingeniør Rivenes og stadsarki
tekt Bache og byggmeister Nerheim til å koma med teikningar og overslag,
kva det vilde kosta med omvølinga og innreidnaden av huset når det skulde
verta ei tidhøveleg kaffistove og eit godt hotell. Styret vart samd om at heile
utstyret både på Kaffistova og Bondeheimen måtte vera i vakker norsk stil,
difor vart treskjerar Laupsa i Hardanger og Johs. Bjordal, Molde, spurde om
dei vilde taka arbeidet på seg.
Årsmøtet 1916 (i Bud 24. og 25. juni) godkjende samrøystes det som
styret hadde gjort med fyrebuinga. Formannen, N. Engja, sa frå at han ikkje
kunde stå i styret, då han skulde reisa burt dette året, difor vart A. O. Sand
vald til formann og dei andre i styret vart: Erling Kristvik, Joh. Einang,
M. P. Dyrstad og Joh. Kolstad.
Året 1916— 17 hadde me eit utsendingsmøte i Molde um arbeidet med
den nye kaffistova og bondeheimen. . Men diverre vart dette utsett, sidan alle
vona på betre tider. Hotellet vart so burtleigt; styret kunde ogso fått selt
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Frå vevskeidet i Nesjestranda ul. vinteren 1910.

det att for ein sum på 41 300 kr. Hotell «Alexandria» vart ogso tilbode
ungdomssamlaget for ein sum av 150 000 kr., men styret og sidan eit
utsendingsmøte våga ikkje dette kjøpet so farlege og skiftande tidene nett
då var. Noko årsmøte vart det ikkje dette året, men protokollen syner at
desse foredragshaldarar reiste i laga: Gerhard Kjølås og ungdomsprest Eik
Næss. Likeeins var det ei lita ungdomsstemne på Veøy Olavsdagen 29. juli
med preike av Eik Næss og foredrag av sokneprest Seip og CoucheronAamot.
Hotell «Central» vart burtleigt ogso året etter. Årsmøtet og stemna vart
haldne i Isfjorden 29. og 30. juni.
Styret hadde løyvt 200 kr. til «Handbok for ungdomslag» og betalt rest
skulda på Solvang 6000 kr. Årsmøtet godkjende eit framlegg frå styret om
å yta 500 kr. til skytebana i Molde. Likeeins fekk styret fullmakt å yta 500
til 1000 kr. til jubileumsfondet åt Det norske samlaget. Sand sa frå seg
formannsplassen og lærar N. Engja vart vald i staden. Dei andre i styret
vart: A. O. Sand, Joh. Einang, Erling Kristvik og M. P. Dyrstad.
For året 1917 — 18 må nemnast: styremøte 31. august. Det låg fyre
spursmål frå Romsdals landmannslag og dei andre samskipnader i futeriket
om å byggja eit «Bøndernes hus» med kaffistove og bondeheim osb.
Styret samdest om å setja op desse vilkåra for samarbeidet: «Romsdals ung
domssamlag gjeng med som luttakar i samskipnaden «Bøndernes hus».
Samlaget vert då medeigar i huset og fær so mange rom som trengst
til ei tidhøveleg kaffistove og bondeheim, som då vert drivne for ungdoms
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Sumarstemna i Eidsvågen 1916.

samlaget si rekning. Samlaget betalar husleiga som svarar til byggjekost
naden av roma. Driftsutbytet av huset vert delt etter talet på lutene.
Andre spursmål som vedkjem samskipnaden kan seinare verta dryfta.» På
dette møtet ytte styret, etter vedtak på siste årsmøte, kr. 700 til Det norske
samlaget. Arbeidet på «Central» vert å setja i gang snarast mogeleg etter
14. oktober (til den tid var huset burtleigt).
Den 20. september hadde styret atter møte saman med R. landmannslag,
men spursmålet om å byggja eit Bøndernes hus vart atter utsett. Årsmøtet
i Molde 6. oktober løyvde 1000 kr. til Aukra høgskule foråret 1918. For
mannen, N. Engja, hadde arbeidt ut eit oprop til heradstyre, skulestyre og
foreldre om å føra norsken inn i skulen. Ikring 170 av dei mest kjende
menn og kvinnor i Romsdalen hadde skrive under opropet. I styremøtet
25. april vart det vedteke å setja dette opropet som stor lysing i lokalblada,
dinæst få det prenta i 2000 eksempl. til spreiding ikring i bygdene. Denne
offensiven for norsken synte seg å bera gode frukter. Heile Veøy herad og
mest heile Fræna herad og eit par krinsar i Bolsøy herad kasta dansken av
skulen. Dertil vekte opropet ordskifte og liv i bygdene om målsaka.
Ut over hausten 1919 hadde styret fleire møte i Molde. Det var serleg
omvølinga av hotell «Central» møtet galdt. Formannen hadde fått teater
målar Rudolf Krog, som nett då var i Ålesund, å taka seg ein tur til Molde
og sjå på den nye kaffistova. Og etter samtale og «anbud» overlet styret
han å stå for dekoreringa, då det synte seg at utkasta hans var svært lovande
og gilde. Arbeidet gjekk snøgt med Krog, og overlag vakkert var det, so
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Det noverande styret for Romsdals ungdomssamlag.

Frå høgre til vinstre sitjande: Nils Engja (form.), A. O. Sand.
Ståande: Joh. Einang, Beate Berg, M. O. Dyrstad.

styret fann det som ein sjølvsagd ting at han laut ogso taka 2dre høgda —
matsal og røykjerom.
Laurdag 18. januar kl. 7 em. vart nystova innvigd med ein gild fest.
Formenn og utsendingar frå laga var innbedne og nokre eldre ungdoms
vener og nokre av dei styrande i byen. Festen var all igjenom hugnadsam
og gild med talor av formannen, Sand, fylkesmannen, ordførar og prest
Haldor Meland spela.
Sundag 19. januar var det årsmøte i Romsdalsromet. Formannen greidde
ut om arbeidet med Kaffistova og Bondeheimen. Det hadde vore store van
skar som hadde seinka arbeidet, streik og atter streik og mangt anna, difor
vart og opninga av Kaffistova mest 1 år etter kontrakta.
Hotellet vart ikkje ferdigt fyrr til våren. Forretningsførar A. Kleve las
op rekneskapen som vart godkjend. Årsmeldinga synte at det stod 40 lag i
samskipnaden, 33 hadde sendt melding med eit medlemstal av 1568. 108
foredrag var haldne. Talarar som styret hadde sendt ut var: Ungdoms
prest Eik Næss, Gerhard Kjølås, Joh. Djupvik og so form. nokre foredrag.
3. pinsedag vart hotellet Bondeheimen opna. Det fekk dei beste lovord
av gjestene for fint og godt utstyr.
Utan tvil har ungdomsarbeidet havt mykje å segja for folket i Romsdals
bygdene. I dei fleste bygder har det vore og er det ungdomslag, og mange
av dei har samla, kveikt og nørt livet i bygda.
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Ungdomslaga har mange stader rudt vegen og arbeidt op grunnen for
andre lag og tiltak, t. d. songlag, idrottslag, mållag, musikklag, leselag, losjar
og avhaldslag. Ungdomsstemnone har vore dei fyrste og største kvar sumar
som har samla ungdomen og eldre med om sams hugmål og sams arbeid.
No råder ikkje ungdomslaga åleme, men nær sagt alle andre lag og sam
skipnader har teke etter med å hava stemnor sumarsdag. Men det er ung
domsrørsla som her har vore føraren og læremeisteren.
Av meir materielt arbeid som ungdomslaga har havt fyre seg op gjenom
åra kan nemnast: skogplanting, jorddyrking, vøling av kyrkjegarden, hus
flitsarbeid, innsamling til gamleheimar, reising av ungdoms- eller forsamlings
hus i bygda. Reising av bautaer. Og elles pengeinnsamling til ymse gode
sosiale saker og fyremål som har meldt seg. Ungdomslaga har vore den
største og sterkaste samskipnaden, difor har alle funne vegen til ungdoms
laga når det spurdest etter hjelp og studnad. Ved at samlaget har havt si
eiga forretning, Kaffistova på Molde, har det havt pengar til å senda ut
talarar til laga og elles hjelpa til med sosialt og kulturelt arbeid både innan
distriktet og elles i landet. Mest kvar vinter har det vore halde 70-—BO
foredrag av framande talarar, som for det meste har vore I'ønte av samlags
kassa. Dette er omframt dei foredrag som lagsfolk og andre held. Jamtover
vert det soleis kvart år halde millom 100—200 foredrag. At dette må ha
sitt store kulturelle verd, segjer seg sjølv.
Råma for ungdomssamlaget sitt arbeid har vore romsleg. Dei fleste større
spursmål som har vore oppe i tida har meir eller mindre vore på program,
um ikkje anna so vorte dryft.
Det er å vona at ungdomssamskipnaden her i Romsdal framleis vil tri
vast og veksa seg større og sterkare. Me er endå eit mykje uferdigt folk,
og det er langt fram til at alt er som det burde vera, serleg når det gjeld
vårt nasjonale liv i bygd og by; difor er det å vona at kvart einskilt ung
domslag i samskipnaden gjer sitt og er og vert saltet kvar i si bygd.

N. ENGJA.

SUNNMØRE FRILYNDTE UNGDOMSSAMLAG.
I 80 —90 åra var det same uro og gjæring i folkelivet på Sunnmøre
som mange andre stader i landet. Ymse slag vekkjingar gjekk som elingar
over bygdene og reiv folk med. Det var religiøse vekkjingar som sette
djupe merke etter seg. Men stundom tok rørsla ei rang leid, og tiå vart
merka ikkje alle stader gode. Mange stader seig folk ned i trongsyn og
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svartsyn og skræmde
på den måten ung
domen frå seg. Og
då hadde ungdomen
ikkje mykje å velje
millom.
Dei som
stygdest burt av det
religiøse
trongsyn,
vart ofte fanga av fla
ska og dansen istaden.
Då skola det og ei
bylgje av nasjonal
Per Riste.
Synnøve Riste.
vekkjing uppover
sunnmørsstrendene. Det var den politiske striden som skapte denne bylgja, det
var merkesakene for det nye Norig, som tok til å reise seg. Samstundes kom det
ei rørsle som arbeidde for ein ljosare kristendom og eit ljosare livssyn i det
heile. Det var frå dei fyrste folkehøgskulane dette livssynet breidde seg.
Chr. Bruun var sjølv på ei talarferd på Sunnmøre i den tida. Denne ferda
gjeng det gitord av enno. Talane hans kom med ein vårfrisk pust som
lette utsynet for mange.
Folkehøgskulen hadde elles alt fått sine talsmenn her på Sunnmøre. Den
fyrste av desse var lærar Per Riste i Volda. Han hadde vore både på Von
heim og på Sagatun i slutten av 70-åra. Han gjorde eit veldigt nybrots
arbeid i Volda frå 80-åra og frametter, og kona hans, den djerve, frilyndte
Synnøve Riste, hjelpte honom. Han heldt målskule både for prestar og læra
rar. Ei dugande hjelp hadde han og i Rasmus Steinsvik, som hadde sett
i gang «Vestmannen»,
det fyrste målbladet
på Sunnmøre. Riste
heldt og kveldsskule
for bygdeungdomen.
I dette arbeidet fekk
J^fffipr
f^^^^jÉ^^^^
i
IÆ£

han hjelp av Anders
Vassbotn som hadde
vore på Åsvejens folkehøgskule i Hornin-
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I lyndte flokken samla i^^^^^"^^^^^^^^"
Bladstyrar Ivar Flem
i Søndmørsposten", fyrste form. i
"Sunnmøre ul. '(1894-96).

Riste kring seg 1 hei.
, ,
men Sin, Og attende til

Jon Asen,
fyrste næstfortn. i fylkesstyret,
kassestyrar 1901-13.
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Risteheimen kan ein
fylgje dei fleste av
trådane i norskdoms
arbeidet og det fri
lyndte ungdomsarbei
det på Sunnmøre.
Norskdomstankane
tok til å fengje. Ung
domen vart nasjonalt
vekt, og førarar van
ta ikkje.
Anders
Vassbotn og Jon
K- Friis- Petersen,
Sivert Rusten,
Aasen tok arbeidet
fyrste kassestyraren i
styresm. i fylkeslaget 1909-15, siste
fylkeslaget.
Stod fyre landsstemna
upp på Søre Sunn året form.i Stranda
1912.
møre. . Samstundes
gjekk det vår-elingar over andre sunnmørsbygder. Bondegutar som hadde
vorte nasjonalt vekte ved skular, blad og bøker, tok ungdomsarbeidet upp.
So tok ungdomslaga til å vekse fram i slutten av 80-åra og fyrsten av 90
-åra og frametter. I fyrste tida hadde ungdomslaga ikkje so mykje samband
med kvarandre; men etterkvart vart trongen til samarbeid større, og no kom
tanken um ungdomsstemner upp.
Den fyrste frilyndte stemna på Sunnmøre vart halda på 80-årsdagen åt
Ivar Aasen, den 5. aug. 1893. Stemnestaden var då sjølvsagt Aasetunet i Ørsta,
og det var frilyndt ungdom frå Ørsta og Vol da som bad inn.
Der var talar av Per Riste, Rasmus Steinsvik, lærar G. Engeset og fleire, og
stemnelyden gjorde vedtak um å be skulestyra føre inn norsk mål i folkeskulen.
Same året var kravet uppe både på
Nordre og Søre Sunnmøre um å få ein
fast samskipnad av
alle frilyndte ung
domslag på Sunn-
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møreAret etter vart det
halde ungdomsstemne i Volda. Der var
talar av o.r.sakf. (seiGunnar Valde,
styresm. 1911-20, fylkesform. 1917-20.

nare byfut i Aale
,\ t
T
SUnd) Anton Rønne-

A
'**#>&
gå
Jn M^H
Karl Aarsæther,
forretningsførar 1915-20,

B
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berg, fylkesskulestyrar B. Weiberg-Aurdal, Anders Vassbotn og lærar A. Sun
dal Ungdomen hadde reist ein bautastein over Synnøve Riste som no var
død. Rønneberg heldt avdukingstalen, og var elles den leidande på heile
møtet. Det vart vedteke å få til eit samlag for alle frilyndte ungdomslag
på Sunnmøre.
Skipingsmøtet vart halde i Ålesund den 15. okt. 1894. 11 lag hadde utsen
dingar. Lover vart vedtekne, og styre vart valt. Dermed var «Sunnmøre fri
lyndte ungdomssamlag» skipa. Det fyrste styret var: Bladstyrar Ivar Flem, for
mann, Jon Aasen, næstformann, K Friis Petersen (seinare riksråd og fylkesmann)>
kassestyrar, bonde Jørgen Gjærde og lærar A.
Sundal.
300 lagsfolk stod i samskipnaden
fyrste året.
Ungdomslaga på Sunnmøre møtte mykje
motbør av høgrefolket og dei mest trongsynte,
men gjekk likevel hugheilt i striden for dei sa
kene som etterkvart melde seg. Fyrst kom arbei
det for målsaka; men arbeidsmarka auka meir
og meir. Avhaldssaka kom med, skogsaka, hus
flitssaka, og so dei meir lokale sakene, arbeid
for eige hus åt laga og ymse anna. Talet på
lagsfolk i samskipnaden auka. Her er eit dø
me: I 1897 var talet på lagsfolk 470, i 1900
Olav Hamar,
som har styrt folkehøgskulen i
kring 800, i 1905 — 1300, i 1910 — 2500,
Ørsta sidan 1908.
i 1915 — 3000 og i 1920 — 3300.
Talet på einskilde ungdomslag er no umlag 70. 60 lag hev boksamling
med umlag 5500 band. 25 lag hev eige hus. Laga hev 18 songlag, 18
avhaldslag, 20 idrottslag, 4 spellag og 2 musikklag. Nettoeiga er umlag
200,000 kr., av det er 40,000 kr. reide pengar.
Ungdomssamlaget hev og gått jamt fram. Økonomisk er stoda no slik:
Bruttoeige: 400,000 kr., nettoeige 200,000 kr. Mange arbeidsgreiner hev
ungdomssamlaget sett i gang eller gjeve studnad. Av desse skal fyrst nemnast:
Skulane. Det var dei som stod i brodden for den frilyndte ungdoms
rørsla som tok upp tanken um ein folkehøgskule på Sunnmøre. I 1899 tok
Per Riste til å tinge med Andreas Austlid og bad honom setje i gang ein
folkehøgskule i Ørsta. Austlid var viljug, det offentlege hjelpte til, og Møre
folkehøgskule kom i gang den 9. okt. 1899. Umfram Austlid vart Olav
Aasmundstad, Olav Hamar og Ragna Vartdal (no fru lærar Valde) lærarar
ved skulen. I 1902 bygde Austlid hus, og skulestaden fekk namnet «Ljos
heim».
Austlid åtte og styrde skulen til 1908, då tok han til å trøytne og vilde
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Byfut A. Rønneberg,
berande kraft i ungd.
arb. Var med i
Fram", Oslo.

Jørgen Gjerde,
skipingsm. og styresm.
1894-98.

Henrik Straumsheini,
fylkesskrivar 1917-19.

helst [slutte. Ungdomssamlaget hadde då vorte so pass sterkt at det våga
seg til å kjøpe skuleeigedomen. Samlagsstyret såg Møre folkehøgskule som
ein viktig faktor i ungdomsarbeidet og vilde difor gjere sitt til å halde skulen
i gang. Olav Hamar vart sett til styrar, og han hev styrt skulen heile tida
sidan. Ungdomssamlaget driv altso ikkje skulen sjølv. Styraren leiger skuleeige
domen og stend elles heilt fritt. Denne skipnaden hev synt seg å vere sers
greid.
Dei siste åra hev det vore eit praktisk gjentekurs på skulen um våren.
Det er og utarbeidt plan for ein elektroteknisk skule som eit tillegg til folke
høgskulen. Men slik som tidene er no, hev det ikkje vore råd å setje pla
nen i verk
Umlag 1400 elevar hev gått ved Møre folkehøgskule. Mang ein ungdom
hev soleis fått kunnskap og hjelp og rettleiding der. Olav Hamar hev styrt
skulen støtt og greidt, og han hev jamt funne dugande lærarkrefter attåt seg.
Sunnmøre ungdomssamlag hev soleis havt både gagn og glede av tiltaket
med å kjøpe Møre folkehøgskule.
Ungdomssamlaget skipa og skular som gjekk i meir praktisk leid. Serleg
såg ein at det var trong millom sunnmørsungdomen til meir jordbruksupp
læring. I 1907 gjorde samlagsstyret vedtak um å setje i gang ein vinter
jordbruksskule ved Møre folkehøgskule. Til styrar for denne skulen var

Jon Dyrrdal,
fylkesskrivar frå
1919.

Kr. Langlo,
forretningsførar for
fylkeslaget frå 1920.

Karl Linge,
ettersynsm. i mange
år i fylkesI. form. i
Valdal ul.
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Johan Askeland vald. Fyrste året bar samlaget heile kostna- Ul. Ljosglimt"
den åleme. Seinare fekk skulen rikshjelp. I 1913 vart sku- Dryna (1896).
len overdregen til styraren. Men ved folkehøgskulen var
det lite jord. I 1916 vart difor skulen flytt til Eidså i
Syvden der det var ein høveleg jordveg til sals. Straks etter
vart både garden og skulen seld til jordbrukskand. Peter
Vik. Skulen er soleis privat no, men staten gjev tilskot
både til drifta og til stipend åt elevane.
Men ein dugande gardbrukar treng ei dugande husmor
um det skal verte godt stell og god framgang på garden. Lærar Sivert Vestre,
i 17 år har vore
Gjentene lyt og få høveleg upplæring. Samlaget ski som form.
i laget.
pa difor ein husmorskule ved Møre folkehøgskule i
1910. Då jordbruksskulen vart flytt, fylgde husrnorskulen med, og skulen
vert no driven heilt for fylket si rekning. Søknaden til husmorskulen er
stor. Endå samlaget ikkje lenger eig desse skulane på Eidså, vert dei like
vel fylgde med gode ynske frå samlaget si side.
No hev ungdomssamlaget teke upp tanken um å skipe ein husmorskule
for Austre Sunnmøre og. Fylkestinget hev alt løyvt pengar til denne sku
len, og han kjem truleg i gang med det fyrste.
Elles hev samlaget synt godhug for bondeyrket på mange måtar. Det
hev løyvt pengar til hagebruk og høhsestell og sendt ut foredragshaldarar
som hev tala um jordbruk og jordspursmål. No yter samlaget årleg premiar
til bønder på Sunnmøre som hev gjort mykje til å ta upp nybrot. I 1918
gjorde samlaget, etter framlegg frå bladstyrar Klaus Sletten, upptaket til å
skipe Sunnmøre bureisingslag. Dette laget arbeider for åfå dyrke nye gardar
og grender på Sunnmøre.

Prost Saxegaard,
som skipa Stranda ul. i 1893
11 - Norigs Ungdomslag.

Fremste uppgåva for ungdomssamlaget hev
sjølvsagt vore arbeidet for det norske målet.
Det segjer seg sjølv at upplæringa hev vore på
norsk ved dei skulane samlaget hev skipa. Sunn
møre ungdomssamlag var det og som fyrst tok
upp tanken um heilnorske studentskular. Dette
gjorde mykje til at / Fr. Voss og Olav Riste
sette i gang den heilnorske studentskulen i Vol
da 1910. Samlaget hev og hjelpt denne sku
len, serleg med stipend til elevane. Og i 1918
vedtok årsmøtet å yte pengehjelp til evnerike
studentar frå Sunnmøre som studerar ved uni
versitetet og nyttar norsk mål.
Ungdomssamlaget hev gjort sers mykje for
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Frå ungdomslaget Vårglytt, Stranda.

norske blad.

Alt i 1895 vart dette arbeidet uppteke. Samlaget sette ikkje i

gang noko bladtiltak sjølv i den fyrste tida, men studde andre blad, soleis
«Ygdrasil», < Heimhug» og «Ervingen». Sidan 1914 hev samlaget saman
med «Møre høgskulelag» gjeve ut ungdomsbladet «Ljosheim» som kjem
ut i Ørsta.
Men mange sakna eit dagblad på norsk mål på Sunnmøre. So gjorde
samlaget upptaket til a få «Møre Tidend» i gang. Samlaget var største lott
eigaren i bladet, einskildlag og einskildmenn i samskipnaden hadde og ein
stor part av lottene, so det kan trygt segjast at det var ungdomslagsfolk som
tok tungetaket med bladet*).
Elles hev samlaget gjeve studnad til målarbeidet på andre måtar. I 1912
skipa det ein målmarknad i Ålesund saman med ul. «Ivar Åsen» og Sunn
møre mållag. Heile vinsten som var 6000 kr., gjekk til målarbeid. Samla
get hev og sendt ut talarar som hev halde upplysande foredrag um det
norske målet. Det hev spreidt norske bøker og skrifter, det hev ytt pengar
til «Det norske spellaget», og teke lotter i «Den 17de Mai» og «Det norske
teatret», det hev gjeve studnad til ymse målbøker, til bibelumsetjinga, til
norske lærarkurs, til Høverstads lærarhøgskule og til ymse anna.
Til hundradårsdagen åt Ivar Åsen i 1913 gav samlaget ut eit gildt
•) Dagbladet Møre Tidend" laut gå inn, men er sidan gått over på nye hender og kjem
no ut 3 gonger i vika med Jacob Skylstad til styrar.
& &
Korrekturlesaren.
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Liabygda ungdomslag {skipa 1907),
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Liabygdungdom på utferd til Skrenakken

minneskrift um honom. Boka var skriva av Halvdan Kpht, Arne Garb
og Anders Hovden.
Elles hev samlaget gjeve ut ei bok um Olaus Fjørtoft, skriva av Olav
Fjørtoft, og dessutan 25 årsskriftet * Sunnmøre frilynde ungdomssamlag i 25
dr» ved Henrik Straumsheim.
Det såg ikkje so ljost ut frå fyrst av å ta til med målarbeid på Sunn
møre heller. Norsken var utestengd allstad. Men no er norsken, når ein
undantek Ålesund, praktisk tala innførd i alle skulane på Sunnmøre, både
folkeskulane, dei praktiske skulane ungdomsskulane, millomskulane, lærar
skulen og gymnaset. Blixsalmane er innførde i alle kyrkjene, og fleire
kyrkjer hev heilnorsk gudsteneste, Dessutan rår norsken grunnen i alt lag
arbeid, i mange forretningstiltak, i ymse bygdestyre og bygdenemnder, c
av einskildmenn brukar sjølvsagt \ storparten av dei yngre norsk mål i i
sitt arbeid. Det er eit stort arbeid se ner gjort her. Og ungdomssamlag
dei einskilde ungdomslag hev nok mykje av æra for at det er kor
langt som det er.
Samlaget hev og drive anna «nasjonalt atterreisingsarbeid». Det hev
m. a. prøvt å hjelpe framatt den gamle nasjonalmusikken på Sunnmøre. De
hev halde i alt 7 spelstemner for nasjonalmusikk. Spelemannen Ivar Kjell
stad gjorde sers mykje til å hjelpe fram felemusikken på Sunnmøre. Am
Digernes hev sunge folketonar på ymse stemner, og frk. Seva Solheim he
halde songkveldar i dei fleste lag. - Elles hev samlaget ytt pengar ti
Ellingsfondet
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A vskilsfest i Ørsta ul. for presten Devold og frue.

Ungdomssamlaget tente litt på dei fyrste spelstemnene; det kunde difor
ofre litt på ei onnor arbeidsgrein: husfliten. I 1903 fekk samlaget til eit
husflitssjå i Ålesund. Gamalt og nytt husflitsarbeid var framsynt der. Det
vekte sansen for denne saka kringum i bygdene. Det vart no gjeve tilskot
til husflitsarbeidet frametter. Samlaget sende ut Lars Osa og Lars Kinsarvik
som heldt 'foredrag um 'norsk prydkunst. Og Marta Kinsarvik heldt ei
rekkje med rosemålingskurs i ymse bygder. For å lesse av noko av arbeidet
skipa so samlaget «Sunnmøre husflitslag» i 1910. Dette nye laget hev elles
fått studnad av ungdomssamlaget i arbeidet sitt.
Husflitsarbeidet gjer heimane unelege og fagre. Sunnmørsungdomen vilde
og vere med å gjere bygdene fagre, med å klæ dei nakne liene med grøn skog.
I 1899 gjorde samlaget upptaket til å få plantekurs kringum i sunnmørs
bygdene. I 1907 tok samlaget til å kjøpe planter og byte ut millom ung
domslaga, og i 1908 skipa det eigen planteskule i Ørsta. Denne plante
skulen var i gang til 1912, då fylkesskogselskapet sette i gang «Møre plante
skule» i same bygd. Mange einskildlag hev no eigne planteteigar og årvisse
plantedagar. År um anna sender samlaget ut kring 80,000 planter til ein
skildlaga. Og no susar det gildt i ungskogen mange stader.
Samstundes med dette hev ungdomssamlaget arbeidt millom sjølve ung
domen. Ein av dei ting som kan tyne ungdom og ungdomslag mest, er
rusdrykken. Difor hev samlaget teke avhaldsarbeidet upp. 1 fyrste tid sende
det ut avhaldstalarar; men dette var ikkje nok. For å nå meir sine eigne
folk skipa samlaget eigen avhaldssamskipnad i 1910. Samskipnaden heiter
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« Sverreordenen-». I kvart ungdomslag kan det skipast eit avhaldslag tnillom
lagsfolket. Dette laget vert då knytt til «Sverreordenen». Det er no 18
slike lag på Sunnmøre med tilsaman 500 lagsfolk. Dei som hev gjort mest
for «Sverreordenen» er småbrukar Sivert Rusten, folkehøgskulestyrar Olav
Hamar og lærar Gunnar Valde. Både avhaldssaka og ungdomsarbeidet hev
havt vinning av at ungdomssamlaget hev teke upp striden mot rusdrykken.
Sjølvsagt var og samlaget med i forbodsstriden. Det ytte 500 kr. beinveges,
og sende elles ut fleire talarar.
Foredragsverksemda hev elles vore ei av dei viktugaste arbeidsgreinene.
Laget tok til med dette arbeidet fyrste åra og bar heile kostnaden åleme.
Men i 1907 skipa samlaget eit foredragslag, og frå no av fekk samlaget riks-

Ørsta ungdomslag,
skipa i 80 dra.

Skulestyrar
Johs. Bjordal,
fornt. 1905-06

Lærar Olav Moe,
form. 1904-05 og
11 - 12.

Lensm. J. L. Flydahl,
form. 1906-11,
13 14.

Olav Olason,
form. 1916 17 og
18 20.

Frk. Sofie Johansen
form. 1912-13.

Ola Flåskjer,
form. 1914-16

Frk. Mina Velle,
songleidar.

Steinar Hamar,
form. 1917-18.

Herman Olason,
song/eidar.
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Mork ul. (1905).

Lærar Andreas Ervik,
som skipa laget.

Lærar Jon Barstad,
som nyskipa laget
i 1909.

Fru Sevrine Mork,
ei berande kraft i
lagsarbeidet.

Per Mork,
fyregangsmann i
ul. arb.

Fru Anna Mork.

Fanejunkar Paul Mork
fyregangsmann i
Mork ul.

Gamal Mork,
form. sidan 1918.

hjelp til denne verksemda. Foredragshal dårane hev vore mange, både eigne
folk og framande hev vore nytta. Men utan å miskjenne nokon annan kan
ein trygt nemne Elias Melvær og R. Haagsøen serskilt. Dei tvo hev gjort
eit serleg godt arbeid millom sunnmørsungdomen.
Samlaget hev og skipa til formannsmøte der sendemenner frå einskild
laga kunde kome saman, høyre foredrag og ordskiftast um arbeidsmåtane.
Slike møte vart det halde i Ørsta i 1911 og i Ålesund i 1916 og 1920.
Desse møta hjelpte til å setje fart i lagsarbeidet. Samlaget hev og skipa
kurs i folkeviseleik kringum i einskildlaga. Det er frk. Ingeborg Fedje som
hev halde desse kursa. Det syner seg at det er mykje vunne i dei lag der
ungdomen kan leike fagert og med sømd.
Kvart einaste år sidan 1893 hev sunnmørsungdomen samla seg til ung
domsstemne. Det møtte ikkje so mange på dei fyrste stemnene; no gjeng
talet på stemnefolk ofte upp i 7000. Umfram den årlege stemna kring
jonsokleite vert det og halde småstemner utetter sumaren. Desse stemnene
er ei høgtid for sunnmørsungdomen. Dei lyser upp i kvardagsstrevet med
sumar og sol, med von og med glede, dei fyller ungdomshugen med ljose
minne og gjev ny kveik i alt framgangsarbeid.
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Ungdomssamlaget hev ikkje arbeidt berre for åndeleg utvikling millom
ungdomen. Det hev og havt syn for at ei sunn sjel kan bu berre i ein
sunn kropp; difor vart idrotten uppteken i ungdomsarbeidet. Alt tidleg tok
ungdomslaga til å gjere utferder, serleg fjellferder um sumaren, seinare vart
det og skiferder um vinteren. På ungdomsstemna 1909 skipa samlaget til
idrottstevling. Etter dette tok idrotten . seg litt upp i ymse ungdomslag. 1
1914 valde samlaget ei idrottsnemnd med overlærar Seim til formann. Ymse
idrottslag vart skipa no. Den grenda som stod lengst framme i idrott var
Langedalen i Sunnylven. Vinteren 1915 [skipa samlaget ei skistemne der.
Det gjorde mykje til å auke interessa. Etter den tid hev samlaget skipa ski
stemner og andre idrottsstemner kvart einaste år. Litt um senn gjekk dette
arbeidet over til idrottslaget innan ungdomssamlaget. Idrettslaget hev no sitt
eige "styre. Frå hausten 1917 hev Nils E. Ringset vore formann i idrotts
laget og han hev gjort mykje for idrotten på Sunnmøre.
Dei siste åra hev det gått fort fram, serleg med ski-idrotten. Sunnmøre
hev alt mange dugande skirennarar og flinke hopparar. Sume greier jno
fine ståande hopp på 40 meter.
Ei idrottsgrein som no høver serleg godt for sunnmørsungdomen er sym
jing. Idrottslaget held symjetevlingar kvart år. Og fleire og fleire vert med
Når ungdomssamlaget so sterkt hev teke upp idrettsarbeidet, so er det

Viddal ungdomslag,
skipa 1908.

Ola N. Viddal,
næstform. i fyrste
styret.

Jakobine Hole,
med i fyrste styret.

Jakob Hole,
kassestyrar i fyrste
styret.

Anna S. Viddal,
med i fyrste styret.

Lærarinne
Rakel Sandøy,
form. sidan 1918.

169

*«• «»%,
Ungdomslaget Bard,
Barstadvik (1889).

Anders Erdal,
fyregangsmann i
Barstadvik.

Lærar ff. Vartdal,
som skipa laget.

n éb

ff. Barstad,
fyregangsmann i Bar
stadvik ungd. arb.
i over 30 år.

Pal Lynge,
styresmann i 15 år,
form. i 3 år.

Hans Erdal,
som nyskipa laget
i 1904.

Lærar S. Blindheim,
ei tid form. i laget.
No fyregangsm. i
ungd. og norskd.
arb. på Voss.

ikkje berre fordi idrotten er helsesam for kroppen. Kroppen verkar og på
sjela. Og idrotten hjelper soleis til med å skape reinare sinn og sterkare
karakterar.
Det som hev gjeve samlaget innkome so det kunde halde alle desse
tiltak i gang er Kaffistova i Ålesund. Sidan 1905 hev samlaget leigt Løven
vollgt. 2 i Aalesund og nytta huset til kaffistove. Stova er vakker, med
heimleg norsk husbunad. Ho vart vigd sjølvaste 7de juni 1905. Kaffistova
hev gjeve bra overskot. Det er likevel noko utrygt å ha berre leigde hus;
samlaget kjøpte difor hustuft i 1911 og tenkte på å byggje; men so drogst
det ut til krigen kom, og då var det uråd. Hausten 1919 kjøpte samlaget
eit hus ved St. Olavs Plass i Ålesund, og reidde inn ei gild stove der.
Denne fekk namnet «Gjestestova». Teatermålar Rudolf Krohg og frue stod
for innreiding og måling og gjorde eit storfelt arbeid. «Gjestestova» hev
fått ord for å vere den venaste kaffistova i landet.
Sidan kaffistova kom i gang hev samlaget sjølvsagt havt eit mykje betre
økonomisk underlag enn før. Og når den økonomiske makta voks, kunde
og arbeidsmarka utvidast.
Dei menn som hev arbeidt i Sunnmøre frilyndte ungdomssamlag er mange.
Og det er sjølvsagt uråd å nemne alle her. Mange av dei som stod i
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Åmdal al.
{1907).

Auste/jord ul. {1893),

Lærar S. M. Dahle,
fyregangsmann i
lagsarbeidet.

S. Åheim,
form. 1895 —97 og
i 1900.

Jakob Engjaberg,
var med og nyskipa
laget i 1905.

Ivar Jenssn Bjordal,
som skipa laget,

arbeidet for 10— 20 år sidan, er no burte. Av desse karm nemnast lærar
S. Å. Engeset Han var formann i 1898—99. Kjenslevar og stillfarande var
han, men gløgg og tankekvass. Han var med og la grunnmuren under sam
laget. Han døydde i 1904.
Gardbr. og fiskar Olaus O. Fjørtoft var med i styret frå 1901 til 1906.
Ein dugande framtøk kar som vart riven burt i sine beste år. Han hev
gjort mykje godt arbeid i einskildlag og ungdomssamlag på Sunnmøre.
Valdal al. {1900)

Ul. Dag", Norddalen (1899)

Sokneprest
1 enhard Næsi
shtsktp^aget.

Kyrkjesongar P. K
Berdal og kona.
Berdaljar formann

Dalane ul, Åheim {1892)

'Bernhard Gjerde,
fyrste formannen.

Vikebygd ul. {1907).

åL^K^^T

Kyrkjesongar
Anders Sundal,
som skipa laget.

Mathias Eide,
som nyskipa laget
i 1914.

Tomasine Bjørdal,
ei berande kraft
i laget.

i

Per V. Vassbotn,
som skipa laget.

Jakob S. Rotevatn,
song/eidar og fyregangsmann.
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Gjestestova i Ålesund.

Målmannsstt

\setunet 1893.
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Bjørkedalens ungdomslag møter vegnemnda åt stortinget på fylkesgrensa i
Stigedalen 6. juni 1921.

Ein av dei som sunnmørsungdomen saknar mest er gardbrukar og lærar
Olav Myklebust.
Han stod i formannsromet i 5 år. Mange interesser hadde han, og so
hardt arbeidde han at han sleit seg ut. Han døydde i 1912. — Olav Mykle
bust var formann i ungdomssamlaget i -5 år, i årbolken 1900—1909. Det
var ei framgangstid for ungdomsarbeidet desse åra, og mykje av æra for
denne framgangen fell på Myklebust. Han var som skapt til å stå i brodden
for ein frisk, heilhuga ungdomsflokk. Han var som eit vårver av eldhug
og pågangsmod, difor reiv han alle med seg. Og sanningsord sa han som
seint vert gløymde. — Han var ein framifrå talar. Difor fekk professor
Gjelsvik honom og til å ta ei foredragsferd i Norigs ungdomslag, og denne
ferda stod det stort ord av. Foredraga hans fengde allstad der han for.

\asen-steinert

Han levde ikkje lenge, Olav Myklebust; men likevel fekk han so mykje
ort. Og minnet um honom vil leve lenge og alltid mane til godt arbeid
det som var honom kjærast: Gud, heim og fedreland
Skulestyrar Johan Seland var og ein av dei som la ned eit godt arbeid
for den frilyndte ungdomen på Sunnmøre. Han var varaformann i laget i
5 år. Ungdomen hugsar honom serleg frå ungdomsstemnene. Når Seland
kom på talarstolen vart det alltid fest i laget. Han flutte frå Sunnmøre i
1910 og døydde 5 år etter.

i
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Til slutt skal det nemnast litt um formennene i Sunnmøre frilyndte ungdomslag, dei som
no lever,
Den fyrste var bladstyrar Ivar Flem. Han
var formann i tvo år og varaformann i tri. Det
var bra å ha ein bladstyrar i brodden i fyrste
tida. Hogga fall harde mot samskipnaden, men
Flem tok traust imot. Han hev gjort ungdoms
arbeidet på Sunnmøre store tenester.
Ein annan som må nemnast i fyrste rekkje
når det gjeld ungdomsarbeidet er stortingsmann
Anders Vassbotn.
Karl Rogne,
Han var formann i 5 år i dei fyrste røy
styresm. i N. Ul. 1915-18,
styresm. i fylkeslaget 1906-14,
fylkes/orm. 1909-14.
tt i ngstidene. Han var soleis med og tok tunge
taket og drog lasset upp for brattaste bakkekneiken. Han hev og skrive songar som all frilyndt ungdom i landet hev
sunge seg glade i. «Å leva det er å elska det beste di sjel fekk nå» hev
vorte kjend og kjær på kvar ein stad der gild, livsfrisk ungdom møtest.
Den frilyndte sunnmørsungdomen ser upp til Vassbotn som føraren den
dag i dag, endå han sjølvsagt er mykje burte frå Sunnmøre no. Men støtt når
viktige saker ligg fyre i ungdomssamlaget, vert Vassbotn rådspurd. Og det
syner seg at han hev eit klårt syn for kvar framgangslinene ligg. Ungdomen
skuldar honom takk. Og den beste takk han kan få er at ungdomen fyl
gjer dei framgangsvegane han hev peika ut:
A leva det er å leggja
all urett og lygn i grav,
å leva det er som havet
å spegla ein himmel av."

Folkehøgskulestyrar Olav Hamar hev gjort mykje for ungdomen ogso
utanum folkehøgskulen. Han var formann i tvo år og var med og fekk i
gang mange av dei store samlagstiltaka. Seinare hev han
og vore ein god mann for samlaget og hjelpt til med råd
og dåd.
Lærar og gardbrukar Karl Rogne hev vore formann i
ungdomssamlaget i 5 år, frå 1909 til 1914. Og det var
gode år for samlaget. Serleg vart det gjort mykje i norsk
domsarbeidet, skogplantinga og husflitsarbeidet. Og mange
saker vart gjenomførde medan han var formann. Roleg og
N. E. Ringseth,
grei er han, og støtt den same um vinden ber med eller
fylkesformann
mot. Vanskane gjeng han tvert igjenom med havfrisk skjemt.
110.

175

Rogne hev vunne vyrdnad og tiltru utanum Sunn
møre og- — I fleire år var han soleis med i sty
ret for Norigs ungdomslag.
Dei siste formennene hev og kvar for seg gjort
verk som varer i Sunnmøre ungdomssamlag. Små
brukar Sivert Rusten hev gjort eit gildt arbeid for
'Sverreordenen» og avhaldssaka i det heile, lærar
Stefan Åsen hev arbeidt serleg for praktisk ung
domslagsarbeid og praktisk målarbeid, og gard
brukar og lærar Gunnar Valde hev gjort mykje for
songen, målarbeidet og avhaldsarbeidet.
Til slutt skal nemnast ein som ikkje hev vore
Ivar Kjelstad,
formann i ungdomssamlaget, men som hev stått
kjend sunnmørsspelmann.
i styret i over 20 år. Det er fabrikkeigar Jon
Åsen. Han var ein av dei som var med og la grunnsteinane under ung
domssamlaget, og han hev vore med umlag heile tida sidan. Han hev vore
med på alle dei arbeid og tiltak samlaget hev sett i- gang, og serleg når
det galdt praktiske tiltak var han den drivande kraft. ]on Åsen er soleis no
den som hev havt den lengste arbeidsdagen i Sunnmøre frilyndte ungdoms
samlag.
Det må elles seiast at dei menn som hev arbeidt i ungdomssamlaget i
desse fem-seks og tjuge år, hev gjort fagnaverk. So spørst det då um den
unge ætta hev hug og vilje til åta arbeidet upp når dei eldre sluttar. Mange
arbeid er enno ikkje fullførde, og mange nye kan melde seg. Men byggjer
ungdomen vidare på dei grunnmurane som er lagde, er det von til at Sunn
møre frilyndte ungdomssamlag kan vekse i evne, i makt og i vyrdnad i dei
tidene som kjem heretter og.

HENRIK STRAUMSHEIM.

FIRDA UNGDOMSLAG
vart skipa 7. februar 1896.

Den politiske og nasjonale vekkjing i landet vårt i 1870-80-åri nådde
og hit til våre bygder. Og den vekkjings- og reisingsbåra som gjekk ut
frå folkehøgskulane og dei andre ungdomsskulane fata i ungdomen her og.
Han vakna og fekk hug til å vera med i det nye vekkjings- og reisingsarbeidet.
So vart det skipa det eine ungdomslag etter det andre frå 80-åri og
utetter. Dei som serleg stod fyre dette nyskipingsarbeidet var ein liten flokk
unge idealistiske lærarar, og so framtøke ungdomar som kom att frå ung
domsskulane.

ni Skogstjerna
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Kyrkjesongar L. Reed,
fylkes/orm, fyrste året og 1901-02

Håkon Åsvejen
sin skule i Hornin
dalen vart noko av
ein åreeld for ungdo
men i Nordfjord.
Elias Melvær ved
fylkesskulen i Glop
pen (då amtsskulen)
sådde og slikt sæde
som det grodde godt
etter seinare.
Og då Lorentz
Nybø på Nordfjord
eid tok til å senda

Jon Fridtun,
fylkesform. 1896 98

ut «Unge Skud», fekk ungdomen sin samlingsstad der, og det vart me
framgang i arbeidet.
Her møttest dei og skifte tankar dei som vart dei fyrste berande krefter
i fylkeslaget: Jon Fridtun, Lorentz Nybø, «Sjur Nordbygd» (Rasmus Lote) o. fl.
Tanken um ei stemne for nordfjordungdomen kom ogso fram i dette
bladet, og det førde til at det vart skipa ei ungdomsstemne på Nordfjordeid
14. og 15. sept. 1894. Amtsskulestyrar Klonteig tala um «Det sosiale
spursmål» og um «Istidi i Norig», Elias Melvær um «Ungdomen», Anders
Vassbotn um Henrik Wergeland, Rasmus Steinsvik um «Målsaki» og um
«Fredssaki» og Jon O. Ytrehorn um «Bokheimen og ungdomen». Etter
dei tvo siste foredragi var det ordskifte. Like eins var det ordskifte um
Kyrkjeleg eller borgarleg vigsle», fyreorda av Jon Fridtun. Og nokre
ungdomar av Eids
ungdomslag synte
fram
spelstykket
jflWfc ØWm
«Laurdagskveld
til
M^p. F
støls». Dette var fyr
ste ungdomsstemna i
M
Nordfjord. Og etter
denne var det sjølv
flMfl
sagt at det måtte ko
m jåå
ma fleire. Det vart
valt ei nemnd til a fy
rebu ny stemne i
Lærar Jon Henden,
fyikesform. 1903-05.

Gloppen i 1895: Lorentz Nybø, Jon Ytre-

Lærar Samuel Roti,
form. 1905-08.
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horn, lærar S. Eldevik, Jon Fridtun og Matias
Slagstad. Etter denne fyrste ungdomsstemna
vart det skipa det eine ungdomslag etter det
andre over heile Nordfjord.
På denne tid vart det skrive i ymse blad
um eit landslag for frilyndt ungdom. Men
skulde ungdomslagi her koma med i eit slikt
landslag, måtte dei fyrst skipa seg saman til eit
fylkeslag. Den valde stemnenemndi tok difor
ogso upp spursmålet um skiping av eit fylkes
lag, og skreiv um det i «Unge Skud».
Stemna i 1895 vart halde på Austrheim i
Gloppen 4. og 5. juni. Stemnelyden var stor, og
veret var fint. Talarane var emissær Peder Svend-

Ola Sande,
fylkesform. frå 1908.

sen, Lorentz Nybø og G. Reed. Hendens ungdomslag synte fram skodespelet
«Ervingen», og Nordstrands ungdomslag synte fram «Pinseveir» av
A. Vassbotn.
Jon Fridtun fyreorda spursmålet um eit fylkeslag, og las upp eit fram
legg til lover for samskipnaden, utarbeidde av stemnenemndi.
Dette førde til at det vart valt ei skipingsnemnd som skulde setja seg
i samband med kvart einskilt ungdomslag, og so lysa til eit møte av sende
menn frå dei lag som vil de vera med å skipa eit fylkeslag. Skipingsnemndi
vart: Lars Reed, form , Jon Fridtun, Lorentz Nybø, G. Reed og O. Vambesæt.
Sendemannsmøtet kom i hop i Stryn 7. februar 1896. Av nemndi møtte
L. Reed, Jon Fridtun og varamannen Rasmus Lothe, og so møtte det 12
utsendingar frå 6 lag. Det vart samrøystes vedteke å skipa eit ungdoms
samlag for Nordfjord og Sunnfjord, lover vart
vedtekne, og etter framlegg av O. M. Kirkeide
vart fylkeslaget kalla Firda ungdomslag.
§ 1 i lovene var soleis: «Ungdomssam
laget hev til fyremål å hjelpa ungdomen til eit
fritt, klårt syn på vår samtid, vekkja hans sam
hug for dei mange uppgåvor som no er fram
me til løysing, og dertil prøva å gjera all ung
domsmoro edlare og reinare.»
Det vart valt eit millombils styre som
skulde stå til fylkeslaget kunde ha stemne og
årsmøte ut på sumaren. Dette fyrste styre
for Firda ungdomslag vart: L. Reed, form.,
Håkon Asvejen,
f i 1919.
Jon Fridtun, varaform., lærar P. Lien, R. Lothe
12 — Norigs Ungdomslag.
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og Karl Os. Kassestyrar vart A. A. Drogesæt og ettersynsmenn J. Sætre
og Jens Eide, baae frå Stryn.
Stemna og årsmøtet vart halde på Skåre i Uppstryn 21. juni 1896.
Etter meldingi som formannen la fram var då i alt 7 ungdomslag med
til saman 262 lagslemer innmelde, alle lagi frå Nordfjord. Kassestyraren
melde at fylkeslaget hadde ei kasse på 17 kr.
Dei sendemenn som møtte på dette fyrste årsmøtet valde til styre for
fylkeslaget: Jon Fridtun, form., lærar G. Henden, varaform., Karl Os,
Rasmus Bruvoll og lærar A. G. Blaksæt. Kassestyrar vart O. M. Kirkeide.
I arbeidsåret 1896—97 melde det seg inn 10 lag til, av dei 4 frå
Sunnfjord. Til årsmøtet 1897 kunde forman
nen gjeva melding um 17 innmelde lag med
til saman 624 lagslemer. Sidan voks det fram
noko i senn.
Årsmeldingane syner at dei fleste av dei
lag som vart ståande i fylkeslaget hev arbeidt
godt desse fyrste åri. I lagsmøti hev det ser
leg i denne tid vore mykje ordskifte.
Kvart lag hadde sitt handskrivne blad.
Det var ikkje mange som då hadde lært å skriva
norsk. Men likevel freista dei å skriva på
norsk storparten av dei som skreiv, og bladi
vart soleis ein god målskule.
Rasmus Lothe,
Desse bladi gjorde ogso — og gjer fram
(skreiv mykje i lfngfyden" under
merket Sjur Nordbygd).
leis — mykje til å vekkja tankar og til å fylla
ut eller lengja ut dei munnlege ordskifti. Mange av dei som ikkje våga
seg fram i ordskifti på møti, kom med sine innlegg i bladi, og desse innleggi var ofte dei beste.
Dei fleste lagi freista seg og med skodespel, og dette arbeidet var både
til hugnad og til lærdom.
Leik tok dei like eins med i ungdomslagi, heller for mykje enn for lite.
Serleg vart det ofte for mykje av dans på festane, og då hende det og «
sume lag at flaska kom med. Sume lag greidde difor ikkje å halda dei
ideelle hugmål uppe, men sovna heller fort.
Fylkeslaget laut difor frå fyrst av ta upp arbeidet mot rusdrykken, og
då det leid nokre år, vart det og teke upp arbeid for å minka på eller heilt
få burt frå ungdomslagi den innførde runddansen. I staden vart det freista
med å føra inn folkeviseleik. Eit par gonger hev fylkesstyret sendt lagi
lærarar i folkeviseleik, og mange lag er komne godt på veg med det slag
leik no, og greider seg utan runddans.
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Oldedalen ul. skipa 1885

Nokre av formennene ned gjenom tida
instre sitjande: Kyrkjesongar A/M. Kvam me, gardbrukarane Ole Kyamme, Johan
Myklebust, Rasmus Høga men. Ståande: Albert Myklebust
Rasmus Åbrekke, Rasmus Åbe

/Ut dei fyrste åri tok lagi til å koma med krav til fylkeslaget um fore
irag. Men pengar var det alltid lite av, so ein laut for det meste slita på
iine eigne krefter. Likevel vart det då høve til å senda ein talar av og til.
I 1904 fekk fylkesstyret presten B. Th. Anker til å reisa i Nordfjord og

i

Oldedalen ungdomslag utanfor hu
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Olden ul. (skipa 1884) utanfor Aldalieim u , huset sitt.

H/ens ul. (skipa 1899) på fjdlstemna 1917.
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halda foredrag og norske gudstenester. Han gjorde svært godt arbeid, og
var ein av dei fyrste som gjorde noko munaleg til å opna kyrkjedørene her
i Nordfjord for norsk mål.
I 1905 reiste islendingen Gudmund Hjaltason i fylkeslaget og heldt 37
foredrag.
I 1906 hadde fylkeslaget tri ferdatalarar: W. Coucheron-Åmot, Endre
Jerpstad og lærar Jacob Åland Den siste heldt 40 foredrag frå Nordfjords
soga, og gjorde med desse foredragi mykje til å vekkja uppatt ansen for
våre sogeminne. Til å greida utleggi for foredragi vart det vanleg teke
inngangspengar.
I 1909 gjorde fylkesstyret (etter framlegg frå formannen) upptaket til å
skipa eit foredragslag med rikstilskot. Det vart skipa på stemna i Stryn
4. juli 1909 og fekk namnet Nordfjords foredragslag; rikstilskotet fyrste året
vart kr. 200. Alle lagi i fylkeslaget kom med i foredragslaget.
Etter søknad frå Nordfjords krins av N. K. U. F. vart ogso dette fy! kes
laget med i Nordfjords foredragslag frå årsmøtet i 1910. Sidan hev desse
tvo fylkeslagi havt foredragslaget i hop. Til styresmenn vel Firda ungdoms
lag 3 og Nordfjords krins 2 kvart år. Formannen i Firda ungdomslag hev
vore formann og skrivar i foredragslaget sidan det vart skipa.
Gjenom foredragslaget hev ungdomslagi i Firda u.l. fått umlag 550
foredrag desse 12 åri det hev vore i arbeid.
Fylkeslaget hev ogso arbeidt med å få til norske gudstenestor i Nord
fjord. Det er fyrr nemnt at presten B. Th. Anker reiste i fylket i 1904, og
i 1907 var Firda ungdomslag med i arbeidet for å få innsett ein norsk
talande ungdomsprest i bispedømet"
Mannen hadde vi: soknepresten i Sulen, Rasmus Haugsøen. Riksstyret
gjekk med på å setja inn ein slik prest; men til umbodet vart løyvt berre
vanleg stiftskapellanen. Skulde vi få Haugsøen, måtte han få so stor løn, at
han ikkje leid noko tap ved å gå ifrå sokneprestembetet sitt. Det laut difor
eit tillegg til, og dette tok ungdomsfylkingane i bispedømet på seg. Av dette
tillegget ytte Firda ungdomslag kr. 100 for året til stortinget i 1914 ende
leg vedtok at rikskassa skulde ta på seg heile løni til Haugsøen.
Heilt sidan 1908 hev presten R. Haugsøen årvisst gjort ei ferd i Nord
fjord, og hev halde norske gudstenestor i alle Nordfjords kyrkjor, i flestalle
av dei fleire gonger. Samstundes hev han halde foredrag i foredragslaget.
Han hev mest jamt samla fullt hus både i helg og i yrke. Haugsøen hev
soleis gjort mykje her i Nordfjord til å opna både kyrkjedørene og hjarto
for norsk kyrkjemål, og millom ungdomen hev han gjort eit arbeid som
det hev grott godt etter, både med gudstenestene, og med foredragi i ung
domslagi og på stemnone våre. Haugsøen hev ogso med sitt arbeid gjort
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Loen ul. (skipa 1901) utanfor fiei/ntun u , huset sitt.

Fjells ul (skipa 1905) samla utanfor ungdomshuset Fjellvarden u .
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Stemna i 1912 på Veten millom Dimma og Moldrheimsstøylen med hytta som er
reist av Nordstrands og Tisthamar ungdomslag.

mykje til at nordfjordingane no gjerne vil ha norsktalande prestar, og etter
vedtak av fylkesstyret i 1911 hev styret sidan sytt for at det hev vorte sendt
søknad til riksstyret um å setja inn norsktalande prest kvar gong eit preste
kall Hiv vore ledigt i Nordfjord.
So var det Firda ungdomslag som gjorde upptaket til Nordfjords folke
museum. På eit styremøte i Kjos den 28. juli 1907 målbar formannen,
Samuel Roti, spursmålet for styret. Konservator Kristoffer Visted h;dde det
året halde 14 .foredrag i fylkeslaget um «Norsk bondekunst og bondekultur».
Styret vedtok å leggja spursmålet fram på årsmøtet på stemna i Stryn 29.
sept. same året. På dette møtet vart det samrøystes vedteke at Firda ung
domslag skulde ta upp arbeidet for å få bygt eit folkemuseum for Nord
fjord. I Gloppen var ogso museumstanken uppe, og ei nemnd der hadde
alt teke på med arbeidet for eit folkemuseum, men serleg for Gloppen.
Årsmøtet i Stryn valde ei nemnd som skulde søkja samarbeid med muse
umsnemndi i Gloppen på det grunnlag at ein skulde skipa eit Nordfjords
sogelag, som skulde ha til fyrste og største uppgåve å reisa eit folkemuseum
for heile Nordfjord. Heradstyri i Nordfjord skulde peika ut plassen for
folkemuseet. På eit møte i Gloppen den 1 . okt. same året vart samarbeidet
vedteke. Det vilde ha staden for museet fastsett straks, og bad difor herad
styri um å avgjera dette spursmålet. Av dei 8 heradstyri røysta 4 for Nord
fjord og 4 for Gloppen. Under stemna for Firda ungdomslag i 1909 hadde
sogelaget årsmøte (ogso i Stryn), og vedtok at årsmøtet (i sogelaget) laut
velja millom dei 2 plassane heradstyri hadde peika ut. Med stort fleirtal
vart staden for museet fastsett til Gloppen (Sandane). Etter kvass strid vart
dette stadfest på årsmøtet i sogelaget i Maaløy i 1910. Nordfjords folke
museum er no kome godt på veg. Det hev havt rikstilskot i fleire år, og Firda
ungdomslag hev ytt pengar til det både i 1919 og 1920, 500 kr. kvar gong.
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Firdastemna i Innvik i 1918.

Museet vart opna for ålmenta den 25. juli 1920
Dei fyrste åri (10—12 år) var det alltid vanskeleg å gjera upptak til
arbeid som kosta noko; for det var jamt lite pengar. Det var berre års
pengane, 5 øre av kvar lagsmann, og overskotet på stemnone vi hadde å
arbeida med, og det rakk aldri langt.
So var det formannen tok upp tanken um at Firda u.l. skulde skipa
eit bondeherbyrge i Bergen. Det kunde kanskje gjeva ein skilling til fylkes
laget. Ein annan ting låg og til grunn for denne" tanken. Mange nord
fjordingar hadde ut gjenom åri reist til Bergen og busett seg der. Og
mesteparten av dei hadde gått upp i byen og bykulturen. — Og når vi
bondefolk kom inn til byen, lo byfolket både åt oss og målet vårt. Einast
pengane våre såg ut til å vera gode nok. Kunde vi reisa eit godt bonde
herbyrge i byen, kunde landsfolk vera der som dei var heimekomne og
slapp verta lædde åt, og kanskje kunde det hjelpa til at byfolket ogso skyna
oss betre og vyrde oss.
Men skulde vi driva herbyrgeverksemd i Bergen, måtte vi ha eitt av
lagi der med oss. Formannen hadde fått på hand Sandals hotell, og la saki
fram for styret i møte den 11. des. 1910. Styret gjekk samrøystes med på
tanken, og formannen og varaformannen vart sende til Bergen til å sjå på
hotellet, få i stand bindande tilbod um sal, og so freista få «Ervingen» i
Bergen med på tiltaket. Vi fekk hotellet på hand for 40.000 kr; men
«Ervingen» (styret) gav oss avslag. So laut vi gjeva upp dette kjøpet.
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Indre Hornindals ul. (1910)

Lærar
Oliver Otterdal,
fyrste formannen.

Ivar Moldsvor,
form. 1911 14.

Lars N. Seljeset,
form. 1915-18.

Ola R. Sætren,
form. sidan 1919.

Hausten 1911 baud 1/1 Norskt Herbyrge oss samarbeid ved formannen
C. B. Bugge, Bergen. Han hadde då på hand Strandgata 53 for ein rime
leg pris, same huset som Norsk herbyrge dreiv forretning i. Formannen i
Firda u.l. slo då frampå um at vi i tilfelle måtte freista få med i tiltaket
alle 3 ungdomsfylkingane i Sogn og Fjordane.
Etter mykje arbeid vart endelykti den at Firda ungdomslag, Sunnfjords
ungdomslag, Firda mållag og Sogns ungdomslag gjekk saman med l/l Norskt
Straume ul. i Hyen (1901)

Chr. Ommedahl,
som skipa laget.

Torleiv Straume,
form. 1909 -Jl, kasse
styrar i fylkeslaget
1911-18.

Ole L. Holme,
formann no.

Fyregangsmenn i Hjelle ul., Eid, skipa 1906

Olav T. Leivda/.

Olina O. Hjelle.

Martin M. Rindal.

Anders O. Rindal.
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Utviks ul. skipa i 1900.

3hl J^^bb

Gabriel Søivberg,
skipingsmann .

J^^^^^B

Ingebrikt H. Støve,
skipingsmann.

Ragnvald Verlo,
form. sidan 1920.

Jens Myklebust,
form. 1912-15.

Herbyrge og skipa lutlaget «Firda og Sygna Herbyrge». Dette lutlaget kjøpte
so Strandgata 53, og tok til med herbyrge og skytningsstove der den
1. januar 1913.
Seinare (1916) hev lutlaget selt Strandgt 53, men soleis at vi hevden
same forretningi der endå, og betalar årleg husleige.
Då lutlaget i 1916 selde Strandgt. 53 kjøpte det med det same heile
Smeby Hotel, Strandgt. nr. 107, 118 og 120. Nedre sida av gata, nr. 107,
Dei to som skipa ul. Framover"
i Kjelkenes 1898.

H. Frimannslund.

Lærar Jon Erdal.

Dei to som skipa fienden ul.
i 1887.

Lærar Oudbr. fienden

J. Jakobsen

Nordbygdi ul. skipa 1895.

Per Lote,
fonn. 1910, 14 og 15.

Anna Lote Ommedal,
form. 1906 og 12.

Kristen Lotsberg,
form. i 4 år.
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Fyregangsmenn i Rand ul., Hopland {1887)

Sersjant M. Hopland,
skipingsm. og fyrste
form.

Hjeltnelandsdal
ul. (1918).

Mons Smørdal,
skipa laget, form.
heile tida.

Kom.sersj. f. Lote,
form. 1899 1901.

Lærar Lars Søreide,
bygdemålsgranskar, no
form. i Firda mållag.

Gardbrukar
P. M. Tvinnereim.

Hornindal ul.
skipa 1885.

Lærar P. Rognes,
som skipa laget.

Ordførar O. Svor,
fyregangsm. for ungd.
i Hornindal.

vart seld alt i 1920. På øvre sida av gata (118 og 120) vart det i 1917
sett igang ei ny kaffistove, som fekk namnet «Firdastova». Resten av eige
domen er innreidd til herbyrge og heiter «Firdaheimen».
Desse forretningane hev i det heile gått bra, og dei hev år um anna
kunna bytt ut nokre hundrad eller tusund kronor til dei 5 lagi. For Firda
ungdomslag hev dette vore til stor hjelp. Og so hev Firda u.l. gjenom
-Firda og Sygna Herbyrge» M vore med å reisa og stydja Landsbanken,
hev sett nokre tusund kr. i «Gula Tidend», hev vore med å stydja «Blad
mannaskulen» i Bergen, med å kjøpa Bondi og Sollys i Asker åt lærarhøg
skulen, o. s. b.
Men mest hev desse forretningane i Bergen gjort med det at dei i
nokon mun hev lært bymann og bonde å skyna og vyrda einannan.
Den drivande krafti i desse forretningane hev vore — og er — by
mannen C. B. Bugge. Han hev ogso vore formann i lutlaget heile tidi.
Av fylkeslaget sitt arbeid elles desse 25 åri karm nemnast at årsmøtet
i 1913 gjorde vedtak um at nordfjordungdomen skulde freista knyta sam
bandet med nordfjordingane i Amerika fastare, og i det høve senda Nord
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Huset åt Hornindal ungdomslag.

fjordlaget i Amerika ei fane. Etter framlegg av Am. Mork fekk fana denne
innskrifti: «-Tidt eg minnest ein gamal gard». Kunstmålar F. K. Tranås
måla fana, og gjorde arbeidet vel ifrå seg. Ho vart send i 1916.
I fjor (1920, 4. juli) kom det sendemenn frå Nordfjordlaget i U. S. A.
med helsing og takk, og med ei pengegave til Nordfjord på vel 50.000 kr.
Fylkeslaget hev frå fyrst av vore med i striden mot rusdrykken. I 1911
sende styret rundskriv til lagi og bad dei gjera vedtak um at «Rusdrykk
vert ikkje told i lagi sine møte eller festar. Rusa folk hev ikkje rett til å
vera med i laget sine samkomor.»
Dei fleste lagi gjorde slikt vedtak. Sume lag hadde gjort liknande ved
tak fyrr, og sume lag sa at slikt vedtak var ikkje turvande.
Etter framlegg frå styret og etter samrøystes vedtak på årsmøtet i 1919
var fylkeslaget og dei einskilde lag med i forbodsstriden i 1919. Årsmøtet
løyvde pengar til striden, og fylkesstyret sende dessutan ut talarar; i eit herad
skipa styret ei forbodsstemne.
I 1920 vedtok styret samrøystes å ta upp arbeidet mot tobakken, serleg
mot sigarettar og snus
I 1911 freista fylkeslaget med skodespeltevling på stemna i Innvik. 3
lag var med i tevlingi, og framsyningane var etter måten gode. Seinare
hev det vore skodespeltevling på fleire stemnor. I 1918 skipa styret ei tev
ling i norsk felespel.
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Uppstryn ungdomslag, skipa 1894.

O, M. Kirkeide,
skipa laget (saman med
Jon Fridtun), fyre
gangsm. i ungd.arb.

Sigrid Guddal,
form. i 2 år.

Amund Mork,
form. i 2 år.

Knut Flo,
form. no.

I 1920 lyste fylkeslaget til tevling um ein Nordfjordsong, og sette upp
1000 kr. til premiar. Det kom inn kring 60 songar. Prof. M. Hægstad
og folkehøgskulestyrarane R. Stauri og Martin Birkeland var domsmenn. 3
songar vart premiera. Lærar Elling Reme skreiv beste songen og fekk 2.
premi, kr. 300; dei 2 næstbeste skreiv lærar Amund Mork og Helgi Val
tysson. 3. premi vart bytt millom dei tvo med 100 kr. til kvar.
Styret for fylkeslaget hev havt eitt eller fleire møte kvart år. Elles hev
posten og telefonen vore mykje nytta i arbeidet styresmennene imillom.

Haugen ul.
skipa 1890.

J. O. Bjørhovde,
som skipa laget,
fyrste form.

Lærar J. Nøstdal,
songlærar og varm
hjarta ungd.leidar,
f 1895.

Peder G Haugen,
form. i mange år, tru
gen arbeidar i laget.

,
. x
Lærar J. Asen
trugen arbeidar i laget
i aue ar.

Pål Naustdal,
form m2 _ 15 o£ l8 _
19j kjend bygdeiiktar
og rimsme(i.

O. D. Lien,
Jaget sin beste stud
nad", segler soge
skrivaren.
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Fylkeslaget hev ikkje havt tilsett serskild skrivar. Alt kontorarbeidet hev
difor heile tidi lege på formannen åleme.
Fylkesformenn hev desse vore: Lars Reed, Jon Fridtun, dr. H. Brodt
korb, Håkon Åsvejen, Jon Henden, Samuel Roti og Ola Sande.
Det største og mest verdfulle arbeidet i dei framfarne 25 år hev dei
einskilde ungdomslagi gjort.
Dei spursmål som hev vore uppe til dryfting og dei mange saker som
det hev vore arbeidt med i lagi: målsak, fråhaldssak, idrottssak, skogsak,,
arbeidet for norsk bondereising, for vern um våre åndelege og materielle
kulturminne, og sist, men ikke minst, for upplysing og for uppseding av
dei unge, hev verka meir til åndeleg og materiell vokster enn ein kann for
telja med ord.
Og nordfjordungdomen hev god grunn å stå på, og hev framtidi for seg.

OLA SANDE.

SUNNFJORD UNGDOMSLAG.
Ungdomsrørsla i Sunnfjord — den frilyndte — tok til i 80-åra. Det
politiske stridsbårene gjekk høgt; so jamvel dei sovande måtte vakne og vere
med eller imot. Dei fleste heldt seg sjølvsagt til høgre, som trudde på Vår
herre og kongen og Sverike; men ungdomen, som oftast er radikal, var
lenge uviss. Johan Sverdrup, Bjørnson og Ullmann måtte vel vere nokre
farlege karar; men du og du for eit mod! Presten orda då so smått frampå
um, at dei truleg kom til stå på vinstre sida i lag med bukkane på dome
dag, — at dei våga so mykje? I denne tid sluttar mangein prest å vere
«far»; dei beste millom ungdomen vender ryggen til kyrkja, og mange

Nikka Vonen.

David Bakke.
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meinte visst, at dei med same vende Gud ryggen, — dei vart fritenkjarar,
eller vart skulda for å vere det.
Noko før denne myrke tid er det nokre ljosberarar som bør nemnast:
Sogndal folkehøgskule, som Jakob Sverdrup og Storm (seinare styrar for
Mo jordbruksskule) tok til med. Serleg sidan H. M. Dahl kom til med meir
av Grundtvigs ånd og den «glade kristendom», kasta denne skulen ljos over
heile Sygna- og Firdafylket.
Litt seinare — 1868 tok Jens Rolfsen til med Holmedal folkehøgskule
i Dale. Der var elles ein ungdomsskule før, Nikka Vonen sin gjenteskule,
helst for døtter til by- eller embetsfolk. Nikka Vonen gav ut 2 forteljings
bøker på nynorsk ikr. 1860: «Borgny Bakke» og «Anna». Ho hjelpte og
Jens Rolfsen med pengar til hans skule. Ei
beinveges frukt av denne var det «Norskelaget»
som David Bakke — sidan stortingsmann, no
lensmann i Fjaler, fekk skipa i 1874.
Elles er det skyttarsaka Bakke arbeider mest
med lenge framover, og ho kan visst segjast å
ha rudt vegen for den frilyndte ungdomsrørsla.
Der var eit positivt mål, som ungdomen
gjerne må ha: Kjem fedrelandet i fare, og fleir
talet millom dei styrande svik, so skal hovdin
gane for mindretalet finne oss budde, når dei
reiser merket og sender herpil ut.
Amtsskulen skapte ikkje noko sers ungdoms
Mens Litleré.
rørsle, før det tok til gå gitord av den farlege
radikalaren, målstrevaren — ja «fritenkjaren» Elias Melvær. Endå skulen
då var i Nordfjord, drog mange frå Sunnfjord dit og kom att farleg
smitta av alt detta ravgalne
Melvær var og ihuga skyttarlagsmann og
avhaldsmann. Mang ei morosam soge gjekk millom ungdomen, um korleis
han på store møte «slo» den og den presten ned, når dei håna hjartesakene
hans. Han vart skulda for å preike vinstrepolitikk på amtsskulen. Ja, han
fortalde soga sant, og av og til såg elevane hans ein glytt av det som vart
til røynd i 1905.
Ein ung sunnfjordgut — frå Naustdal, Mons Litleré, var besteven med
desse sistnemnde. Nasjonalt vekt var han hjå Dahl i Sogndal, men vart
endå meir uppglødd i samvær med Bakke og Melvær, helst på skyttarstemner
og politiske møte. Han samla ungdom i heimbygda og las or nynorske
bøker og blad — Janson, Krohn og «Fedraheimen» og «Nora». Han tok
til med ein liten bokhandel og for med bokskreppa til fleire bygder i Sunn
fjord. Dette vart sidan til den fyrste norskmåls-forlagsbokhandel i Norig —
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i Bjørgvin. Takksame vener har reist ein stein på grava
hans; men ungdomen i Sunnfjord har endå att å reise bau
tastein på fødestaden.
Den mannen som reiste avhaldsmerket høgast i Sunn
fjord — og med det mykje god åndsrørsle — i 88 åra,
var lærar i Naustdal, sidan klokkar i Meldal, Josef Gritne
land. Han dreiv kveldskule, heldt samtalemøte, skreiv eit
Josef orimeiand.
blad, som han endå teikna bilete i, og heldt foredrag, mest
um avhaldssaka.
Noko seinare (ikr. 1890) tok gardbrukar Daniel Ramstad til å fare ikring
heile fylket og endå vidare med sine glødande avhaldsforedrag. Ungdoms
rørsla hadde i honom ein trugen ven og traust talsmann.
Mange fleire skulde visst vore nemnde i denne innleidinga; men vonleg
kjem sume med under einskildlaga.
Når og kvar Sunnfjord ul. vart skipa, kan det vere to meiningar um
1898 eller 1904.
%
y
Kristian Eimhjellen som vart lærar i Naustdal i 1895 slo lag med brørne
Per og Ola Svorstøl, Jakob Slettemark, Dan. Fimland, Anders Hamre (no
bladstyrar i «Den 17de Mai»), Elias Aamodt og Jakob Reiakvam. Det vart
blåse nytt liv i ungdomslaget «Framstig», ein kveldskule kom i gang og eit av
haldslag vart skipa. «Den 17de Mai »og «Unglyden» vart lesne, og der stod
melding um ungdomsrørsla i andre landsluter, um store stemner med fore
drag av landskjende menn, skodespel og festar.
Slik må vi få det til her i Sunnfjord med, tenkte dei. Eimhjellen skreiv
i «Søndfjords avis», at dei ungdomslag som var skipa eller vilde skipe seg
og vere med på ei ungdomsstemne, kunde melde frå. Det kom melding frå
12 lag. Våren 1898 møtte sendemenn 7 — B av desse på damskipsbryggja
i Førde, då båten var seinka laut dei i «hurten
og sturten» velje 3 mann til å få stemna i
stand i Førde i juni.
Stemna kom i stand i juni 1898, ein måndag og tysdag. Ein liten flokk frå «Framstig»
drog over fjellet sundag, fekk med nokre frå
Angedalens ul. og skulde stelle til stemneplass.
Nemndmennene gjekk frå den eine autoritet til
den andre og tigga um hus, dersom det skulde
bli regn; men det var berre nei å få, sidan det
var ei frilyndt stemne. O. M. Erdal, ordføra
ren i Førde, gav til slutt lov på hesteutstellings
Kristian Eimhjellen.
og marknadsplassen. Der var ei tribune med
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Bladstyrar
Anders Hamre,

Olai Frøyen.

Sokneprest
Ludv. Solheim.

tak over. Vi fekk lov å hogge bjørkebusker og gjerde inne ein ring; det
vart som ein tingvoll i gamle dagar. Måndag kom med solglitter og fugle
song, og snart tok ungdomslaga til kome med sin song under trifarga flagg.
Dei talarane som «drog» mest til stemna var høgskulelærar Jens Kyale
og islendingen Olafr Felixson. Dan. Ramstad, Ferd Tranås, kunstmålaren,
og kyrkjesongar Olai Frøyen tala ogso. Og der var eit kvast ordskifte um
målsaka.
Andre stemna var i Holmedal i juni 1899, den tridje i Askevoll i
juni 1900.
Den frilyndte ungdomen kjende seg etter kvar stemne tryggare på at
saka var god, endå sume stempla dei som ukristelege. Presten Solheim er
ære verd for at han våga seg med i ungdomsrørsla og vigsla henne.
Fjerde stemna skulde vore i Naustdal 1901; men no var det kome i stand
samskiping av dei «kristelege» ungd.-foreninger både i Nord- og Sunnfjord,
og dei skulde ha si stemne i Førde på same tid. Eimhjellen (formannen i
stemnenemnda) tinga med formannen for dei «kristelege» — lærar Hjelle,
Nordfjordeid — og det kom i stand samarbeid. Båe fylkingane samlast i
Førde. Solheim preika i kyrkja, fyrste norskmålspreika der, og Elias Melvær
tala og i kyrkja. Eimhjellen fyreorda ordskifte um samarbeid og heil sam
skiping av frilyndte og kristelege ul. på den vis, at ein strauk sernamna og
kalla laga berre ungdomslag. Men det vekte berre harm millom dei kriste
lege. Denne hendinga er komen inn i bokheimen, med di Matias Orheim
har skildra henne med sterke fargar (slett ikkje sant) i boka «I livsens
lundar».
Femte stemna var i Naustdal i juni 1902. Presten Solheim preika på
norsk. Då det var ruskever laut dei halde til i det halvferdige herads- og
skulehuset. På sendemannsmøtet her var det gjort framlegg — av Martin
Birkeland og Idius Nybø — um at ul. i Sunnfjord skulde gå inn i Firda
ul. Men det vart nedrøysta; dei vilde skipe eit fylkeslag for Sunnfjord. Ei
nemnd vart vald til å laga lover. Med i nemnda var: Kr. Eimhjellen (form.)
Per Havikbotn og Lars Nordeide.
13 - Norigs

Ungdomslag.
4

194

Lars Nordeide.

Rasmus Øvrelid.

Ragnar Melvær.

Hausten 1903 kom sunnmøringen Rasmus Øvrelid til Sunnfjord som
styrar for den kristelege ungdomsskulen. Han vart ein god mann for ung
domen både på skulen og elles. Han 'var like viljug å tala i frilyndte som
i «kristelege» lag, på festar, møte og stemner.
På stemna i 1904 vart endeleg Sunn/Jords ungdomslag skipa. Lovene
sette ikkje store krav til lag og lagsfolk. Einskildlaga skulde svare med 10
øre av kvar lagsmann. Styresmennene er 3. Målet var framleis åfå i stand
årlege stemner, og so, når ein får råd til det, å sende ferdatalarar kring i
bygdene. Formann vart Kristian Eimhjellen, men året etter (1905) sa han
frå seg val. Sendemannsmøtet valde då bladstyrar Vanberg («Søndfjord avis»),
Flora.
No vart Ragnar Melvær kassestyrar. Før hadde det gått på ein slump
med stemnepengane. Men Melvær fekk skikk på dette. Hadde han ikkje
vore so nedlest med ulønt arbeid før, so hadde han sjølvsagt vorte fylkes
formann. Det var serleg skyttarsaka ogTmålsaka han hadde ofra seg for
før. Han tek til med stemnemerke og står trutt ved inngangsdøra og er
ikkje god å kome framum, for dei som ikkje har merke. Han er viss på
alle stemner no frametter. Lite får han nyte, men han får pengar i kassa;
og med dei skal det gjerast godt arbeid millom ungdomen i Sunnfjord, som
hjarta hans brann for.
I 1905 var den nye ungdomspresten Rasmus Haugsøen for fyrste gong;
på stemna vår. Med honom kom det ny kveik og meir samhug med ung
domsrørsla millom dei eldre, som før var anten likesæle eller såg med mis
tru på henne.
I 1906 vart lærar Gudmun Skodvin vald til formann. Skodvin tek uppatt
arbeidet for samskiping av kristelege og frilyndte lag. Men til fånyttes.
På årsmøtet i Holmedal 1908 vart framlegget um samskiping med dei
«kristelege» sterkast dryft. Kyrkjesongar E. Vindheim, Holmedal, segjest vera
den som hardast stod imot tanken. Han tykte nemleg det var kje rett å
lokke dei som såg det som synd å vere med i ein skuldlaus Jeik, til å vike
frå dette synet. Likeins var det kje rett for den frilyndte ungdomen å frå
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skrive seg retten til å
ha politiske ordskifte
og foredrag på møta
sine. Best at kvar
fylking arbeidde etter
sin hug.
Det vart avgjort
at Sunnfjord ul. skul
de meldast inn i Norigs ul. Skodvin
gjekk ut som for
mann og E. Vind
E. Vindheim.
Gudm. Skodvin
heim vart vald.
Professor Gjelsvik som no var formann i N. ul. var på denne stemna.
Han er sunnfjording og det har han aldri dult, endå namnet sunnfjording i
grannebygder og serleg i Bjørgvin lenge har vore brukt som eit skjemdar
namn.
Det var difor som sunnfjordungdomen våga reise hovudet høgare, sidan
gitordet um denne sunnfjordgutén for over landet. Serleg for norskmåls
arbeidet har han vore heimbygdene ein god mann, beinveges og. Han
sende store pakker med nytestamente, Davids-salmar og Blix-salmehefte til
norsklyndte prestar og lærarar, som skulde byte dei ut i skular og ung
domslag. Dette sædet som han soleis sådde, får no andre hauste.
Våren 1909 reiste Øvrelid ikring til alle innmelde lag og heldt foredrag.
Dette er den fyrste beinveges hjelp fylkeslaget gjev einskildlaga. Før laut
det vere med at stemnene vart rettvist skift på bygdene i fylket.
På sendemannsmøte i Førde 1910 vart det gjort vedtak um å skipe
foredragslag. [Styre vart: Jakob Reiakvam, form., Lars Nordeide og R.
Mel vær.
Jakob Reiakvam blir no og vald til fylkesformann og står i 3 år.
Dessa 3 åra blir det gjort mykje godt
arbeid. Foredragslaget vart sett i verk
semd; året 1910 — 11 var det soleis halde
46 foredrag, og dei kosta i alt 920 kr.
Av dette gjev staten 150 kr.
På sendemannsmøtet i 1910 fekk sty
ret fullmakt til å ta upp til 1 0 luter i lutlaget Norskt Herbyrge, Bjørgvin, og det
Jakob Reiakvam.
Anders Lote,
vart sendt uppmoding til einskildlaga um fyregangsmann for
ungdomen i Sunnfjord
og Nordfjord.
å ta luter. Mange lag gjorde det. Og
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Naustdal ungdomslag skipa 1903,

S. Kleiva,
form. 1907.

Bonde Reinh. Veien,'
fyrste form.

Nils Jara,
form. 1911-12.

Politifullm.
O. Erdal,
form. 1913.

Ola H. Naustdal,
form. 1914, 15,
17, 19.

Andr. A. Sola,
form. 1916 og 18.

soleis har då frå no av både fylkes- og einskildlaga lagsbruk, som årleg har gjeve
pengar i kassa. Den 31. desember 1911 gjekk Sunnfjord ul. saman med l/l
Norskt herbyrge, Firda ul., Firda mållag og Sogns ul. i l/l Firda og Sygna Her
byrge. Dei skulde eige kvar sin femtepart. Mange menn kringum i bygdene
(alle målmenn) gjekk god for pengane, som skulde til, men den vi har mest å
takke for at vi vart med i denne lønsame forretning, som ogso elles har vore til
gagn og hugnad for bondefolk som kom til Bjørgvin, er disponent C. B.
Bugge. Han trudde sjølv, og fekk andre til å tru, at målfolk og kunde tene
pengar, berre dei våga seg fram. Når Ragnar Melvær so hugheilt gjekk med»
so kan ein vel segje at det er broren Tormod Melvær, som har elda honom
upp som forretningsmann. Han var ingeniør, hadde vore ute og sett store
tiltak reise seg og vinne nytt land.
Jakob Reiakvam sa seg ut som fylkesformann i 1913, og kyrkjesongar
Jonas Vårdal vart vald. Han freista få idrotten upp millom ungdomen,
og det vart tevlingar på nokre stemner no framover.
Den 27. juli s. a. skipa S. ul. ei olsokstemne på Kinn, ved den gamle
lcyrkja, som no var noko vølt. Elias Melvær opna stemna med eit forsvars
foredrag. So norsk messe ved Haugsøen. R. Øverlid tala um avhaldssaka,
og Haugsøen tala um 4de bodordet. Det vart vedteke protest imot fylkes
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tinget si avgjerd um ølsalet på fylkesbå
tane. — Dette var fyrste stemna S. ul.
hadde halde ute i øyane. Uvanleg mykje
folk, takk vere motorbåtane.
Vinteren 1913 — 14 reiste desse for fo
redragslaget: Johan Djupvik, Hans Rey
nolds, Olav Sletto og Haugsøen, som ogso
Einar Melvær.

heldt meSSe der han fon

Sigm. I. Solheim.

I 1913 døydde Ragnar Melvær. Alle
sakna honom. På sendemannsmøtet 1914 vart gjort vedtak um å reise stein
på grava. Noko pengar vart løyvde. Likeins til Steinsviksteinen.
Fylkesformannen hadde vitja mange lag framover vinteren. Kyrkjesongar
Abr. Storøy kom inn i styret i staden for Melvær og vart og er enno kasse
styrar. Han har vore ein verdig arvtakar etter R. Melvær, kanskje enn
meir strid til å skrubbe dei laga som anten kom for seint eller ikkje kom
med årspengane.
På stemna i Holmedal juni 1916 hadde vi norsk messe ved Ivar Mortens
son. Han heldt og foredrag um Eddakveda og bibelen. Det var ei stor
hending å få sjå og høyre diktarpresten, granskaren og norskmålsveteranen
Mortensson. Han reiste noko ikring og heldt foredrag elles og.
Sendemannsmøtet i Askvoll 1918 vedtok at fylkeslaget skal vere med og
reise bondehus i Bjørgvin. Løyvde pengar til Norsk Bladmannalag, til jubi
leumsfondet åt Det norske samlaget og 100 kr. fyrebils til bautasteinen hans
R. Melvær. E. Vindheim sa seg ut som fylkesformann og Einar Melvær
vart vald. Møtet valde og ei nemnd til å få i gang herbyrge og matstove
på Flora.
På stemna på Eikås, Jølster, i juni 1919, var diktarpresten Hovden.
Han preika og heldt foredrag. Det var ei storhending, då det var fyrste
gongen han var på ungdomsstemne i Sunnfjord. Sendemannsmøtet løyvde
Ul. „ Heimhug"
Nordalsfj.{l9oB.)

Lærar Arnt Midtbø.
som skipa laget.

Fyregangsmenn i ul. Framstig", Naustdal,
skipa 1885.

Moses Svorstøl.

Ola Svorstøl.

Peder Svorstøl.
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Horstad ungdomslag.

Annanius Horstad,
fyregangsmann .

Lærar Mass Hove
og kona, Steffine,
han er form. no, ho har vore form

Elias Solheim,
form. 1912-13, 17-19.

tilskot til Høverstads lærarhøgskule på Bondi, til forbodskampen og tok luter
i «Firda Folkeblad».
På stemna i Flora, juni 1920, vart bautasteinen hans Ragnar Melvær
avduka. Sunnfjord skyttarsamlag og Firda mållag har vore med og reist han.
Den som likevel har teke tyngste taket er Sigmund Solheim, som no
vart vald til fylkesformann. Sunnfjordungdomen er takksam for dette kraft
taket hans for Melværsteinen, men og for mykje anna godt og traust arbeid
i og for ungdoms- og mållag.
Då vi tok til med dei fyrste stemner var 12 ul. med. Nokre av dei gjekk
frå att, men nye kom til. Sume gjekk over til dei «kristelege», andre sovna
eller 2 lag gjekk i hop til eitt. Spellag og songlag har mange lag havt
bolkevis. Boksamlingar har og mange. No står 30 lag innskrivne; i dei
28 som i år sende årsmelding er 600 lagsfolk og dei har halde 263 møte,
so ein kan visst segje at fylkingen tel umlag 1000 lagsmenn og har siste
året halde minst 400 møte.
Dei siste 10 åra har fylkesstyret jamnast vore saman i styremøte minst
ein gong utanum den årlege stemna med årsmøte. Det er formannen og
kassestyraren som har gjort mest alt elles. Dei ferdatalarar som til no har
vore brukt er høvestalarar.
Um samhøvet til landssamskipnaden dette:
a) Når fylkesstyret gjenom sendebrev, ferdatalar, bladstykke eller munnleg —
på dei store stemner — vender seg til lyden med uppmoding eller påbod, so
har orda og viljen hans stor vekt, med di han er landssamskipnaden sin munn.
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b) Ungdomen høyrer gjenom «Norsk ungdom» korleis dei driv det gildt
andre stader i landet; «soleis må vi gjere og,» tenkjer dei.
c) Stemnetalarane som landslaget har sendt har vore til stort gagn.
Få tak i ein ny Hans Nielsen Hauge, send honom kring land og
strand so han kan vekkje det «unge Norge».
Veit landsungdomslaget å finne på noko, so vi slapp undan det store
samanbrot, åndeleg og materielt, so var det visseleg den «viktugaste upp
sråva no frametter».

KRISTIAN EIMHJELLEN.

SOGNS UNGDOMSLAG.
I Sogn vart byrja med ungdomslag tidleg, alt i slutten av 1870 åri. Men
den lovbundne samskipnaden er heller ny, so ny at han enno ikkje hev
vunne veksa seg fast saman enno. Den gamle samskipnaden var vel laus,
men hev likevel gjort grepa arbeid, venteleg avdi det ikkje var lover og
påbod som batt saman, men einskildmanns dugleik og interesse for arbeidet.
Når Sogn vart eit av dei bygdelag som fyrst fekk gjenomført norsk mål i
skulen, so hadde vel det sin naturlege grunn i det gode sognemålet. Men
det hadde og sin grunn i ungdomsarbeidet med dei mange gilde menn og
kvende som laga ein fast arbeidsring i bygdene. Attum arbeidet stend so
folkehøgskulen i Sogndal, den eldste levande folkehøgskulen i landet, som
den kjelda som sende nytt friskt liv utyver bygdene. Styrarane der, Jakob
Sverdrup og H. M. Dahl, var med og la grunnen til det folkelege syn som
førde til nasjonal vekkjing i Sogn. Der hev vore ein fast samanheng mil
lom folkehøgskulen og ungdomsarbeidet alt frå fyrst av. Då Jakob Sverdrup
seinare kom til Leikanger som prest, fekk han skipa ungdomslag der i 1878.
Og det var på 25 årshøgtidi for folkehøgskulen 1896 den fyrste samskip
naden med årsstemnor og årsmøte kom i stand. Lærarane ved skulen hev
alltid stade fremst i ungdomsarbeidet, og det er høgskuleelevar som hev
skipa dei fleste av lagi i bygdene, anten straks dei kom frå høgskulen, eller
etter dei kom frå lærarskulen.
I møteboki åt stemnenemndi stend dette:
«Ungdomsstemnone for Sogn hev havt til fyremål å styrkja norsk syn,
norsk mål, norskdom på alle leider i bygdene våre, og helst millom ung
domen. Stemnone hev difor jamt vore rekna for den fyrste samskipnaden
millom dei frilyndte ungdomslagi og mållagi i Sogn. Dei fyrste frilyndte
ungdomslagi kom til utetter i 80-åri, fleire i 90-åri. Det hadde alt iBO åri
vore større samkomor um åndelege hugmål på Sogndal folkehøgskule. Med
ungdomslagi vakna smått um senn trongen etter eigne sjølvstyrde stemnor.

200
Etter nokre småfreistnader til sammøte (millom
Balestrands, Leikangers og Sogndals ungdoms
lag i 90-åri) skipa me til det fyrste samarbeidet
for heile Sogn, då me under 25 årshøgtidi på
Helgheim nyårsbil 1896 fekk valt det fyrste
stemnestyret. Fyrste stemna kom då sumaren
etter i jonsokhelgi 1896. Styret vart: Gardbr.
Lasse Trædal, klokkar A. B. Vamråk, lærar Olav
Sande, lærar Jens Kvale, lærar Vilhelm Flugeim,
lærar Hermund Refsdal og frk. Mette Dahl.
I styret vart sidan Vilhelm Flugeim vald til
formann, og han fekk soleis mest å gjera med til
Lasse Trædal.
buingi. Fyrste stemna vart i Fjærland. Stemnelyden samlast jonsokaftan på Balestrand og gjorde «visitt» hjå kong Bele. Der
på Belehaugen fekk dei ein tale um trolli og jonsokbrisingar. Med eim
båt tok so stemnelyden innetter fjorden til Fjærland um kvelden, medan
vokeldane lyste upp kring haugane og nesi. Jonsokdagen møtte fjærlending
ane med 40 hestar og køyrde stemnefolk fram under Bøyumsbreden, og her
fekk dei ein kraftig tale um å reisa uppatt norsk mål.

g
mm

5|

Det viser seg at det var mest lærarar, som var med i fyrste styret, og
soleis hev det alltid vore. Det er då rimeleg at det serleg var norsk mål
bruk i skulen, saman med kravet um Blix-salmar i kyrkjone, som fyrst vart
teke upp til arbeidsprogram. Andre greiner av norsk målbruk kom ikkje
so sterkt fram i fyrstningi, men hev vorte dregne med litt etter kvart. På
stemnone vart valt arbeidsnemnd for kvart år. Av eit brev frå Vilhelm
Flugeim vil eg herma noko, som syner den sterke kraft dei la i arbeidet:
«Det var meiningi so, at me skulde styra målskuta dette året her i Sogn
På næste ungdomsmøte skal me gjera greide
for oss, syna [munaleg arbeid og framsteg, og
me måtte då stella oss so, at me ikkje vart tea
terfigurar, som skrøyvde oss upp med store ord,
stella oss so, at ikkje folk sa um oss, at me
sådde tjukt, men hausta tunt, at me siglde spru
tande bauten burt etter fjorden, men klara ikkje
forbi neset på atterlaupet, og laut enda med å
fira seglet på den gamle hamni. Me hev vore
med og reist kravi og late oss velja.
Men helst meiner eg at me ikkje skulde for
lyfta oss på altfor mykje, men taka støtt tak på
ein stad, der me trur me greider det. Det er
Jakob Bøthun.
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nemleg um å gjera, at me der samlar mange
viljuge hjelparar, og at me då snarare fær frie
hender på andre leider.»
Det er norsk i skulen og Blix-salmane dette
gjeld. I same brevet råder han til at nemndi
vender seg til prestane i Sogn, og kjende lek
menner, og vinn deira samhug for Blix-salmane,
og fær dei og andre gode menner med på ei
uppmoding i lokalbladi til folki i bygdene um
å gjera seg kjende med salmane. Vidare tilråder
han å få avrøysting um salmane våren etter i
dei fleste kyrkjor, og at nemndi fær sett i gang
Folkehøgskulestyrar
eit godt upplysningsarbeid med dette mål for
Olav Hauge.
auga vinteren framyver. Dette vart gjort alt
saman, og det vart eit «fast tak» som det synte mun etter. Seinare hev
same mannen teke mange faste tak: i ungdomen som han var lærar og lei
dar for, for norsk lesnad, for norsk i bygde- og fylkesstyring o. m. Dette
varsame, faste arbeidet var det nok som gjorde Sogn til eit av dei fyrste mål
norske bygdelag i landet.
I 1905 vart sendt søknad til riksstyret um å få skipa eit kapellanembete
for ein norsktalande prest i Bjørgvin bispedøme, og sokneprest i Sula, R.
Haugsøen, vart tilsett i embetet.
1912 gjekk Sogns ungdomslag saman med Firda ungdomslag, Firda mål
lag, Sunnfjord ungdomslag og Norskt herbyrge um å kjøpa hus i Bjørgvin
og driva som herbyrge. Det hev synt seg at dette tiltaket, som seinare er
utvida med kjøp av Smeby hotell, hev vorte ei god forretning. Men det
var vel lite den voni, som lokka ved skipingi. Tanken var at ein skulde
freista få i stand eit trygt og godt herbyrge,
der bygdefolk kunde taka inn og firma seg til
rette. Dertil kom at dette vart ei liti norsk for
retning i byen. Det var ikkje so lett åfå saman
dei pengane som trongst. Men formannen då,
A. B. Vamråk, la i veg, og greidde det. Elles
lyt nok laget mest takka C. B. Bugge, Bjørgvin,
for at dette kom i stand. Dette tiltaket hev fyl
keslaget havt mykje både hugnad og vinning
av, og vil venteleg få det i framtidi og.
11913 vart teke upp arbeid til å knyta fastare
band med sogningar i Amerika. Der vart sett i
Bladstyrar Jens Kvale.
gang innsamling til ei fana, som Sogns ungdoms-
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Ungdomshuset i Vik i Sogn.

lag skulde gjeva til Sognelaget i Amerika. Samstundes vart vedteke å gjeva
ut eit lite festskrift med bilete og tekst frå bygdene i Sogn. Bankar, herad
og ungdomslag skaut til, og pengane kom inn. Fana vart måla av Olav
Rusti, med gamle Urneskyrkja og fjelli der som bakgrunn, og ei sognegjenta
og ein sognegut på vollen framfyre. Olav Hoprekstad stelte med skriftet,
og båe ting var ferdige sumaren 1914. Då vart det halde ei olsokstemna
i Sogndal, der amerikasogningane var innbedne, og der var mange heime då.
Formannen i Sognelaget, presten Urnes, var der og tok imot fana, og 1000
ekspl. av skriftet vart sendt til Amerika. Dette var ei gild samkoma, men
og ei alvorleg samkoma, med di der kvelden fyreåt var kome bod um at
det drog upp til ufred i Europa.
Det viktugaste arbeidet åt ungdomslagi vert då alltid det uppsedande.
Med di både skulen og andre samskipnader arbeider til same mål, er det
ikkje so godt å segja kor mykje som fell på kvar. Hovudsaki er å vinna
fram til ein kristeleg og nasjonal vaken ungdom. I arbeidet for dette hev
den frilyndte ungdomsrørsla synt seg å hava livs rett. Og det er verdt å
merka seg, at dei menner som no er rekna millom dei vyrdelegaste i bygdene,
hev i sine yngre dagar vore rekruttar i ungdomslagi.
Fyrste formannen i Sogns ungdomslag vart Vilhelm Flugeim frå Sogn
dal. Han er fødd i Sogndal, son åt klokkar Flugeim der. Han gjekk lærar
skulen på Stord. Det var i dei åri at det nasjonale medvitet vakna på lærar
skulen, og målvinnarlaget vart skipa. Fyrr hadde han vore hjå H. M. Dahl
på folkehøgskulen i Sogndal, og båe stader møtte han soleis friskt, nasjonalt
liv. Då han kom heim, vart han lærar ved folkehøgskulen i Sogndal. I mest
ein heil mannsalder var han der, og ungdomane drog han til seg, som berre
få maktar å gjera det. Lentug og morosam var han, og hadde eit utifrå lag
til å få liv i flokken. Og pedagog var han reint framifrå. Det høve han
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her hadde til å vekkja det nasjonale medvitet hjå ungdomane, nytta han
fulla godt. Han reiste ungdomslaget i Sogndal og var i lang tid formann
der, dreiv eit songkor som alle i Sogn gjerne vilde høyra både på stemnor
og elles, var oftast med i bygdestyret, hev vore ordførar, bankkasserar o. m.,
ei arbeidskraft som det stod age av. I 1908 då klokkarposten i Sogndal var
fal, drog barneheimen, Klokkarhaugen, so sterkt på han, at han søkte posten,
og folket i bygdi heldt det nok for ei æra å få han i den plassen. I 1901
hadde han vorte vald til stortingsmann, men bad seg undan. Han hev vore
stortingsvaramann fleire bolkar, og møtte ei kort tid på stortinget.
Andr. B. Vamråk hev og vore formann i mange år, og hev gjort mykje
godt arbeid for Sogns ungdomslag. Han er bondeson frå Kyrkjebø og fødd
1861. Etter han var ferdig med lærarskulen, var han i 1 1 år lærar i Buskerud.
Det fall vel av seg sjølv for ein gåverik ungdom frå Sogn å koma sterkt med
i det nasjonale nybrotslivet. Likevel trur eg hava rett til å segja, at eit lærar
skeid på Vonheim folkehøgskule verka sterkt vekkjande både nasjonalt og
religiøst. I vissa hev han alltid seinare havt stor age for Chr. Bruun sitt arbeid.
Frå Buskerud flutte han heim til Kyrkjebø 1893, og hev vore der sidan. Vam
råk er fyrst og fremst skulemann. Og i skulearbeid og skulestell eig han
kunnskapar som få. Men utanum skulen hev han og vore med: i bygde
styret, formann i fylkesskulestyret i lang tid, formann i Sogns lærarlag, og
styresmann i Norigs lærarlag. I ungdomsarbeidet hev han som fyrr nemnt
gjort godt arbeid. På stemnor og i lag hev han tidt og jamt halde foredrag.
Av andre formenner i Sogns ungdomslag karm nemnast bladstyrar og
bonde Jens Kvale, og høgskulestyrar Olav Hauge. Kvale er bondeson frå
Sogndal. Han gjekk lærarskulen, og var lenge lærar ved folkehøgskulen
i Sogndal. Attåt skulearbeidet byrja han gjeva ut bladet «Ungdom». Seinare
kom bladet med i politikken, og heitte då «Sygna». Han kjøpte so «Sogns
Tidende», og slo bladi saman. For nokre år attende slutta han skulearbei
det, og driv no farsgarden i Sogndal.
Olav Hauge er bondeson frå Lærdal, og arbeidde seg fram til teologisk
kandidat. Alt frå han gjekk folkehøgskulen i Sogndal, vart han ovleg godt
lika av H. M. Dahl og frk. Mette Dahl, og då Dahl slutta som skulestyrar,
fekk Hauge skulen etter han. Hauge hev vore ein god mann for ungdoms
arbeidet, både som lærar ved høgskulen, og som talar på stemnor og i lagi.
Frå 1914 hev Olav Tveit vore formann. Han er lærar og klokkar i Gulen.
Ein av dei som hev vore mest trugen i ungdomsarbeidet, er Jakob Bøthun
frå Fresvik. Han hev vore formann i Fresvik ungdomslag mest heile tidi frå
laget vart skipa 1888. Han hev i mange år vore med i styret for fylkes
laget, og hev halde mange foredrag både på stemnor og i lag. Utanum
hev han lang tid vore ordførar og skulestyreformann i Leikanger, og med
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Ungdomshuset i Fresvik

i direksjonen for fylkesbåtane. Han er enno heilt med i arbeidet, ein kvik
ungdom på 70 år.
Lærar Olav Sande frå Leikanger stod i mange år i fremste rekkja i det
nasjonale nybrotsarbeidet i Sogn. Han var med og skipa ungdomslaget i Leik
anger, og stod som formann der i mange år. Han hev havt mange inter
essor og er mykje kjend for sitt arbeid med folketone- og folke-minnesamling.
Lasse Trædal var med i fyrste styret i Sogns ungdomslag, og hev vore
med seinare og. Han hev ofte tala på stemnone. Han hev teke sin lut av
det nasjonale arbeidet, både heime i Sogn, og i stortinget.
Av dei som hev vore med i styret for Sogns ungdomslag og elles hev
gjeve mykje av sitt arbeid til den frilyndte ungdomen, karm nemnast bonde
Svein Åse frå Vik, klokkarane A. Skeide og N. Tjønn frå Leikanger, bonde
Anders Slinde frå Norum i Sogndal, bonde Hans Bøthun frå Fresvik i Leik
anger, og handelsmann Per Wangen frå Aurland.
Sogns ungdomslag hev no arbeidt i 25 år. Mykje av det nasjonale
arbeidet er undangjort. Men mykje stend att. Dei fleste prestar preikar
dansk, og embetsmennene elles brukar dansk. Det fær verta ei av hovud
uppgåvone i dei komande 25 år å få dette med yver på norsk grunn.

OLAV TVEIT.
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HORDALANDS UNGDOMSLAG
Det fyrste upptaket
til Hordalands ungdoms
lag var gjort sumaren
1892 — med di ung
domslaget «De unges
forbund» på Voss bad
ungdomen frå heile Hor
daland inn til ei stemna
på Voss den sumaren.
Her vart det vedteke at
Hordaungdomen skulde
hava ei sumarstemna
Stasjonsmeister Ragn vald Sære,
Disponent C. B. Bugge.
kvart år kring i fylket.
som skipa Voss ul. 1890, fyregangs
mann i Hordaland ul. og i fylkes
I 1893 tok Omvikdalen
laget „ Varden" på Upolanda.
ungdomslag i Kvinnherad mot stemna. Dei menn som fyrst tok til å emna på dette var Anders
Ullestad, Ragnvald Sæve og Mons Hamre frå Voss.
Åri frametter kjem Aksel Lea, Kvinnherad, Johs. Helleland, Ullensvang,
kyrkjesongar Høyland, Norheimsund, Martin Buvik, Dale, og Lars Lange
land, Stord, med i arbeidet etter som stemna flytter frå stad til stad. Stemna
på Stord 1897 valde ei nemnd som skulde koma med framlegg til lover
for ein fylkessamskipnad. Desse lover vart framlagde og vedtekne på stemna
i Strandebarm 1898 — og Hordalands ungdomslag er skipa og fær sitt
fyrste styre. 40 sendemenn frå 27 einskildlag var møtte fram til skipingsmøtet.
Dei store sumarstemnone i Horda
lands ungdomslag hev
ifrå fyrste stund vore
folkerike — ofte 4— 6
tusund menneske —
og høgstemte og hev
i stor mun vore driv
fjører i ungdomsar
beidet. Dei hev vore
eit sant og godt bilete
av det beste og fina
Lærar Olav Holdhus,
ste hjå ungdomen.
Bladstyrar Ludv. Bru,
( Hordalandil, Voss) f døydde
fylkesform. 1901-03 mykje nytta
stemnetalar.
For mange hev
22. juni 1921.
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desse stemnone vore ei
«uppleving» — stunder som
hev sett merke og peika ut
leid for heile livet. Men
helg og høgtid som hev
kvilt yver stemnone våre —
hev skapa tradisjon for
Hordaungdomen.
Frå fyrst av hadde fyl
kesstyret ikkje so mykje å
stjorna med utanum stem
none — men lagsflokken
Sjur Helgeland
Lærar Andreas Liset,
fast spele
auka
og kravet um hjelp (Brita-Lars-Sjur),
fylkeslagsformannen .
mann på alle større stemnor
og rettleiding voks — ser- og tilstellingar på Voss.
leg er spursmålet um foredrag stort — og veks med åri. Men mid
lane hev alltid vore små og frå fyrst av rakk ein ikkje langt. Foredragsverk
semdi fekk ikkje nokon fart i seg fyrr i 1908 — då foredragslaget vert skipa
Frå den tid hev talet på foredrag auka årvisst.
Lagspengane var frå fyrst av 10 øre pr. lagsmann. I 1911 vart dei
sette til 15 øre — og no i 1921 — er dei sette upp i 50 øre. Dei hev
ikkje vorte lagde so årvisst alltid av alle — og landslaget hev kravt sitt —
so fylkeslaget måtte snart til å sjå seg um etter andre inntektskjeldor.
-mc

-"

Den norske kunsthandverksskulen på Voss.
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Sævareid/Jord ungdomslag, skipa 1894,

Arbeidsform.
Hans Engevik,
var med og la grun
nen til laget i 1887.

Bonde Anders Hauge (f 1919)
og kona.
Trugne lagsfolk.

Rekneskapsførar
Johs. Baartveit,
skipa i 1887 Sævareid
fjord leselag som i
1894 gjekk over til ul.

I 1908 vart det vedteke at Hordalands ul. skulde vera med reisa herbyrgs
og kaffistoveverksemd i Bergen saman med Det vestlandske mållag og Vest
mannalaget. Og alt um hausten 1910 kunde L/L Norskt Herbyrge opna
herbyrget og kaffistova si i Strandgata 53.
Sjeli og den drivande krafti i arbeidet for å reisa desse lagsbruki hev
vore disponent C. B. Bugge.
Utanum desse tiltak er H. ul med i Bondeheimen på Voss.
Frå 1900 auka talet av lag og lagsfolk munaleg. Kring 1905 hadde vel
lagi si sterkaste og djervaste arbeidstid. I 1913 talde fylkeslaget kring 90
einskildlag — men det året gjekk ungdomslagi i Hardanger ut og skipa
eige fylkeslag. Kløyvingsspursmålet hadde vore uppe i mange år — men
berre eit lite fåtal av einskildlagi hadde talt til kløyving — og på årsmøti
Heglandsdalens ul. skipa 1894.

Bonde Jon Rød,
skipa eit ordskiftelag
i 1891 som sidan vart
til ungdomslag i 1894.

Lærar Elias Hanssen,
berande kraft i ungdomsl. dei fyrste åra.

Materialforvaltar
Olaf Hanssen,
som var med og nyskipa laget i 1904.

Ordførar Nils Tveit,
fyregangsm. i ungdarb. i Heglandsdalen.
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Bjørgum ungdomslag, skipa 1909.

Lærar Mads Haga,
som skipa laget.

O. Opeland,
form. 1911-15.

Johs. A. Møen,
form. sidan 1915.

Sletten ul. (1919) .

Lærar Ola Sævrås,
som skipa laget.

Voss ungdomslag.

Ungdomshalla på Voss (med prenteverket åt Hordaland" og Unglyden u)

Ordførar N. Finne,
fyregangsmann i
ungd.arb. på Voss.

Frk. Jenny Arnesen,
(Strilapjenta), ei kraft
i ungd.arb. på Voss,
medarb. i „ Unglyden".

Odd Kyte,
form. 1916-20,
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Sæbø ul. skipa 1903.

.
f

t'

L^

Lærar Konrad Asheim,
yrste formannen.

Konrad Ve
form. 190

JP5^
fe

ar

vingsspursmålet alltid nedrøysta med stort fleirtal. Då Hardanger• utgjengne, vart det att 63 lag i H. ul. Talet hev sidan auka kvart
o no, 1921 — er 100 einskildlag med i samskipnaden — og endå
stroke yver 20 lag som ikkje hev sendt lagspengar eller årsmelding
3 siste ar
Kv saker fylkeslaget serleg hev arbeidt for nemner me : Norskmålsarbeidet
Valestrands ungdomslag, skipa 1897.

Hordalands ungdomsstemne i Valestrand 17. juni 1905.
(Anders Hovden på talarstolen).

210

Valestmnd ul. samla attmed Ole Bulls villa.

i skulen, i kyrkja og bygdestyringi. Idretts
arbeidet — fråhaldssaki — skogplanting
— arbeid for ei betre helsa — og for
større skyn på verdet av heimearbeidet.
Dette siste hev me sers lagt stort arbeid
på — med di me i fjor bygde ein ny
kunsthandverkskule for tre- og smedar
P. Brække,
beid. Skulen er bygd på Voss og opna Martinus Valestrand,.
form.
_
jur
fit. no
ilu på
fju, 5.-J. året
Lt-r ot
fyrste form.
1897-98.
fyrste kurset sitt hausten 1920. Bygna- (wo6, os, is, 20).
den med samskipnad og eigande grunn
kostar kring 120 000 kr. Til drifti som er 10 mndr. um året yter både
fylket og riket tilskot.
Til å planleggja og fremja arbeidet i fylkeslaget og einskildlag!, hev styret
møte 3—4 gonger um året. Side um side med styremøti hev me havt
nokre formannsmøte, der formenn og andre styresmenn hev vore med og:
dryft saker og staka upp arbeidsvegar. Laget hev ogso skipa eit par leidar
skeid, som me trur hev havt stort verde. Det fyrste var i IQ 16, nærast etter
mønster frå Eidsiva ul. Det hadde kring 40 deltakarar frå 20 lag. Nyårs
bil 1921 hadde me det andre leidarskeidet — med kring 70 kursfolk frå
46 lag.
Det er kveik og rettleiding i arbeidet som trengst mest kring i lagi, sers
i dei avstengde og grisgrendte bygder. Her er rik arbeidsmark for samskip-
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Stord ungdomslag, skipa 1889.

Lærar A. Sydnes,
fyrste form. 1889-91.

Ragnhild Tjore,
trugen lagslem.

Lars Langeland,
form. 1891-97.

nader, både fylkes- og landssamskipnaden. Men arbeidet treng skynsemd og
kjærleik — ikkje minst frå deim som stend i brodden for arbeidet. Mange
einskildlag gjer eit trufast og godt nyrudningsarbeid — og mange av dei
menn og kvinnor som i dag stend i fremste lina i det nasjonale atterreisings
arbeid, hev fenge si vigsling i ungdomslagi.
Å verdsetja det arbeid som vert gjort kring i lagi på dei ymse måtar,
let seg sjølvsagt ikkje gjera. Det grip um og set merke i heile vårt folkeliv.
Um arbeidsskipnaden i fylkeslaget er å segja, at me etter lovene hev
eit arbeidsutval som saman med formannen stend fyre arbeidet i dei einskilde
luter av fylket, set upp ferdarutor og gjev råd og rettleiding so langt det
rekk. I tvo år — 1918 — 19 IQ — hadde laget fast ferdatalar som gjesta
alle lag minst ein gong um året, elles er det formannen som gjenom brev
og telefon og ved styremøte leider arbeidet. Serlege saker vert lagi varsla
um gjenom rundskriv. I dei siste åri hev det vore skipa mindre stemnor
og samkomor kring i fylket, der formannen hev vore med og dryft arbeids-
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uppgåvor og arbeidsvegar innan lagi — og desse sam
komor hev vore både gilde og nyttelege.
Det som det gjeld er, at ein i alle steg i ungdoms
samskipnaden — einskildlag — fylkeslag og landslag —
er med og skapar både arbeidshug og arbeidsdug hjå
lagsfolket — og steller seg so at det vert samspel i ar
beidet. Det er i fyrste rekkja eit uppsedingsarbeid me
treng.

Dei forretningstiltak Hordalands ul. no er med i er:
1. L/L Norskt Herbyrge, Bergen. 2. L'L «Gula
Minnestytte over statsråd
Tidend», Bergen. 3. L/L Landsbanken, Bergen. 4. L'L
Bård Haugland
reist av Stord ul. 17.
Hordaheimen, Bergen. 5. L/L Bondeheimen, Voss. 6.
mai 1919.
L'L Folkvang, Stord. 7. L/L «Sunnhordland», Stord.
Den norske kunsthandverkskulen på Voss er Hordalands ungdomslag
åleme um.
Pengetilskot hev Hordalands ungdomslag vore med og gjeve eitt eller
fleire år til: 1. Ungdomspresten i Bjørgvin bispedøme i 5 år. 2. Sunnhord
lands folkehøgskule i 3 år. 3. Fana folkehøgskule i 2 år. 4. Norsk gymnas
på Voss i 2 år.

ANDREAS LISET.

HARDANGER UNGDOMSLAG.
I.

TIDI FYRE 1913.

Soga um den frilyndte ungdomsrørsla i Hardanger karm ein taka i tri
bolkar.
Fyrste tidbolken rekk fram til 1897. Det er nyreisingstidi. Det veks
upp ungdomslag kringum i Hardanger-bygdene. Men lagi arbeider kvar på
sin stad og vantar samband.
So vert «Hordalands ungdomslag» skipa 1897. Det er ein samskipnad
for heile fylket, og Hardanger-lagi er med der, og er ifrå fyrst av den frau
digaste grein på treet.
Men etter kvart som nye lag reiser seg i alle luter av fylket, vert det
meir og meir klårt at samskipnaden femner for vidt. Han råder ikkje med
arbeidet, karm ikkje gjeva einskildlag! den hjelp dei treng. Og so skil ung
domslagi i Hardanger seg ut av det samlag dei sjølve hadde vore med og
timbra upp. Dei skipar sitt eige fylkeslag, «Hardanger ungdomslag», 1913.
Hardanger er ein av dei landslutene som var tidlegast ute i ungdomsarbei
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det. Ein karm ikkje
segja at rørsla hev
sitt upphav i Hardan
ger; ho voks fram av
krefter og tilhøve som
galdt heile landet.
Men liksom sume
gardar er fljotare enn
andre fordi dei ligg
sers lagleg og mot
soli, so fann ung
domen her tidleg ut
Torgeir Utne,
Johs. Helleland,
løysing og form for
fyregangsmann i ungdomsarb.,
fyregangsmann for ungdomsarb.
skipa Utne ul.
i Hardanger.
det som æste og
grodde i ungdomshugen alle stader i siste halvparten av det 19de
hundradåret.
Det var for det fyrste botidehugen som vakna til reaksjon imot den
ovmektige by- og embetsmannskulturen. I so måte var rørsla politisk under
bygd av bondepartiet under førarskap av slike som Ueland og seinare Johan
Sverdrup. So kom heile bonderomantikken kring midten av hundradåret, og
styrkte bondevitet som aldri fyrr. Bøndene fekk vitnemål av kunnige og
ofte by-fødde menn for at dei hadde ein kulturarv av rang. I tonar og
litteratur, i bygningsstil og kunsthandverk, i klædebunad, i sed og mål hadde
dei kulturemne med sermerkt norsk svip og som nokre år fekk mest heile
intelligensen til å vogga i draum um ei nasjonal åndeleg atterføding. Til
Hardanger kom Adolf Tidemand og måla folkelivsbilete som var fyllte av
poesi og vart namngjetne jamvel i utlandet. Og til slutt slo ein annan må
lar og ein diktar og ein tonekunstnar i bokstaveleg meining ring um Tide
mand og la slik helg yver eit stykke bondeliv at ettertid! ikkje hev kunna
gløymt det sidan: «Brudefærden i Hardanger».
Eit veldigt innlegg for bondehugen og bondelivet kom Bjørnstjerne
Bjørnson med i bondeforteljingane sine. Ikkje minst i Hardanger vart det
sterk etterspurnad etter «Synnøve Solbakken», «Arne» og «En glad gut».
Her karm ein med rette segja at ungdomen las so auga vart stort og vått.
I 1844 kom Ivar Åsen til Hardanger. I Ullensvang budde han i tvo
månader. Etter det han hev skrive i dagbøkene sine, må han ha vorte ret
teleg glad i hardingane (Skrift, i saml. 11. b. s. 148). Og då han sidan la
fram ordboki si og grammatikken og sende ut «Symra» -songane og «Ervin
gen» og i det heile staka ut vegen for ei norsk målreising, so vart hardin
gane ikkje mindre glade i han. Den bondebyrgskap som der var noko av
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Torvikbygdi ul., skipa 1873

Ordf. L. J. Berge,
som i 1884 nyskipa
laget med namnet
Knappen".

Handelsm.
J. T. Kolltveit,
som var med og
nyskipa laget.

Bonde
J. M. Augestad,
form. 1908-09, 11
13, 16-17.

fyrr i bygdene, fekk i målsaki eit av sine beste samlingsmerke. Og namnet
Ivar Åsen fekk snart likso god klang som sjølve Bjørnson-namnet.
Men var det so at bondehugen vakna i alt dette, og reiste seg med fri
gjeringskrav imot by- og embetsmannskulturen, so syrgde Sverike for at
ogso nordmannshugen vakna. Stathaldarstriden ifrå 1860 var nyttig i so
måte. Frigjeringskravet innetter kom soleis til å tvinna seg godt saman med
frigjeringskravet utetter. Upp or skodda steig etterkvart fram ein klår nasjo
nal vilje med front til tvo kantar. Han var sterk nok til å skapa eit stort
folkeparti, og partiet var sterkt nok til å skapa den førar det trong, og etter
på fylgja føraren, jamvel um han — med sitt geniale langsyn og klarsyn
— ofte sprang langt fyre flokken.
Det var likevel ikkje berre bondehugen og nordmannshugen som stod
bakum ungdomsrørsla og dreiv henne fram. Den viktugaste drivkraft var
sjølve — ungdomshugen. Det 19de hundradåret hev frigjort ungdomen.
Då skynsemdi og hjelpi kom, synte det seg at ungdomshugen er ei kraft til
dåd og liv som eit folk bør verna um som si dyraste eige. Det er noko
av det gildaste som hev hendt i Norig, at då ungdomen fekk smaka fri
domen, so vakna han fyrst og fremst til sjølvuppseding. Nattesjau, kortspel,
ovdrykk, usømeleg tale vert nemnde alt i eino i lagsmeldingane millom dei
troll som ungdomen sjølv vilde føra strid imot.
I norder-landi er det Grundtvig som fyrst hev skyna ungdomen. Og
det var folkehøgskulen som kom til å gjeva bondeungdomen den største og
beste hjelp.
I Hardanger slo folkehøgskulen rot so tidleg som i 1869. Kand. teol.
Wilhelm Poulsen, seinare sogeskrivar og prest i Seljord, og lærar Johannes
Helleland reiste det året Ullensvang folkehøgskule. Presten Unger og lærar
Olav Lofthus, seinare bladstyrar for «Bergens Tidende», gjorde ein liknande
freistnad i Kvam straks etter. På Halsnøy i Sunnhordland vart der og sett
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i gang ein folkehøgskule av Nils Juel, Wollert Konow, seinare statsminister,
og Olav Lofthus. Tilstrøymingi til desse skulane var ikkje stor, men der
kom då nokre, so den fyrstnemnde skulen i minsto heldt livet uppe i mest
30 år. Sume ungdomar tok so langt i veg som til Vonheim og Sagatun.
Folkehøgskulane var lik brennglas som samla alle dei rørslor som her er
nemnde: bondereising, målreising, politisk frigjering, kristeleg forkynning
og sedeleg idealitet til eit brennande strålemot. Og dei ungdomar som ein
vinter eller tvo hadde vore inne i denne varmen, kom heimart som nye
menneske.
Det er nettupp kring slike uppglødde høgskule-ungdomar dei fyrste ung
domslag samla seg. Og den einskild-mann som hev havt mest å segja for
heile ungdomsrørsla i Hardanger, er folkehøgskulestyrar Johannes Helleland.
Han døydde 1913.
Etter alt ein karm sjå er Innstrandi ungdomslag i Strandebarm herad det
eldste i Hardanger. Det vart skipa millom jol og nyår 1872 på eit møte i
skulehuset på garden Kolltveit. Møtet var tillyst av lærar A. H. Bjerke, som
seinare i lang tid var kyrkjesongar i Strandebarm. Han vart og den fyrste
formannen i laget. Ifrå fyrst av vart laget kalla «Innstrandi lese- og samtale
lag». Ein av dei som var med og skipa laget var Bård Kolltveit, som sidan
hev vorte so vida kjend for avhaldsarbeidet sitt. Han fortel um laget:
«Det låg bonde-idyll og romantikk i lufti i dei dagar. Me song «Symra»
24 songar av Ivar Åsen, uppatt og uppatt. «Ferdamannen» gav songar og
lesnad av Vinje. «Svein Uræd» kom ender og gong med kveikjande inn
hald. Bjørnson sine- bondeforteljingar kom rullande, og bondepolitikk og
sjølvstendetrong ovra seg. Laget arbeidde fyrst mot drikking og fyll i lik
ferder, mot dei lange drikke- og betalingsbrudlaup, imot nattesjau og ville
danseleikar. Leid ut i 70-åri greip veto-striden, flagg-striden og røysteretts
striden både unge og gamle. Laget vart tynt av politikken og tok seg ein
svevn i 1883. Men han som stod som siste formann, T. T. Kolltveit, fekk
arbeidt eit reint norsk flagg, som han gav bror sin, Bård, til brudlaups
dagen hans. Det var det fyrste norske flagget som kom til bygdene her
ikring. Det vart heist på Ljones 13de juni 1883, og so nasjonal var åndi
vorti i krinsen at ingen arga seg, dei gledde seg heller i det reine sjølv
stendemerket. Det var farleg nok å syna reint flagg i dei dagar, og eigaren
gøymer det som ein heilagdom».
Laget vart uppatt-teke året etter og hev med ein liten stans i 90-åri
vore i arbeid sidan.
Ei übroti soge like frå 1873 hev Steinsdalen ungdomslag i Kvam herad.
Soga er fortald av lærar Olav Lid i «Norsk Ungdom» nr. 15 for 1917.
I 1873 vart ogso Hauso ungdomslag i Kinsarvik herad, eller «Hauso lese-
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Steinsdalens ungdomslag, skipa 1874,

Ungdomshuset på Dalatun u

Gudmund Øvsthus,
form. 1882-83.

Johs. Neteland,
som skipa laget og var form.
1874-82.

Arne Valland,
form. 1883-84.

Olav Lid,
som har skrive soga åt
Steinsdalen ul., form.
1887-93.

Henrik Neteland,
form. 1915-18.

Sigurd Nygård,
form. sidan 1918.
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Fykse ungdomslag,
skipa 1894.

Peder O. Froestad,
som skipa laget.

Treskjerar
Ole O. Fykse,
form. 1898-99 og
1907-13.

Guro T. Fykse,
skipingsm.

Elseberg Aksnes,
skipingsm.

Seila Fykse,
form. 1913-14.

Nils O. Bjørke,
form. sidan 1917.

samlag», som det fyrst vart kalla, skipa. Den som gjorde upptaket til det
var gardbrukar Torgils J. Årekol, som var på folkehøgskulen på Jæren hjå
W. Konow og N. Skår vinteren 1872—73 og sidan på Vonheim hjå Chr.
Bruun. Han lever framleis med i ungdomsarbeidet og er vissare enn ung
domen til å fara yver fjorden til Hordatun — Hardanger folkehøgskule, —
når der er større møte eller andre serlege høve.
Det fjerde i rekkja av Hardanger-lagi er Mundheimsdalen ungdomslag,
skipa 1876. Det heitte ifrå fyrst av «Mundheims lesesamlag». Det hev sidan
vore i gang støtt. Fyrste formannen var sersjant G. A. Mundheim.
I 1890-åri tek ungdomslagi for alvor til å reisa seg i Hardanger. No er
det ikkje berre einstaka tiltak. Lagi kjem flokkevis.
Ullensvang ungdomslag kom i gang 1890. Det byrja på den vis, at
presten Johannes Brochmann, no sokneprest i Sogndal i Sogn, og frua hans
bad ungdom til seg annankvar laurdagskveld. Men huset vart snart for lite,
flokken laut flytta ut og skipa so ungdomslag i vanleg meining. Fyrste for
mannen var høgskulestyrar Helleland; han stod like til 1905. I den tid
bolken fekk laget seg eige hus, «Krossvoll», ei stor hall med sperreloft og
mykje treskurd. Det vart namngjete og er serleg med umsyn på reinleiken
i stil eit av dei gjævaste ungdomshus på Vestlandet.
I 1891 vart Øystese ungdomslag skipa. Den fyrste formannen var sersjant

.

« stier na
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Øystese ul. {1891).

ir*

: '

Sersjant Lars Mo,
skipa laget, form. dei
fyrste 2 åra.

Djønne ul. (1895)

>^KL

Treskjerar
Sjur Børve,
form. 1909-12.

"

-ål

Johan O. Djønne,
form. 1914-16, 17—
18, 19-20.

Lars O. Mo. Med i styret var og treskjerar Johs. Lofthus, bror til den fyrr
nemnde bladstyrar Olav Lofthus og lensmann L. Lofthus. Prost Christie gav
laget god studnad med fyredrag og på onnor vis.
Odda ungdomslag vart skipa 1892 av presten Otto Christophersen og
fekk 94 lemer alt fyrste året. Presten meinte nok i røyndi at det var ei
«ynglingeforeining» etter bymønster han hadde sett i gang. Den frilyndte
og nasjonale rørsla på bygdene stod han ikkje nær. Men fleirtalet i laget
gjekk ut ifrå andre fyresetnader. Denne mistyding førde til ein beisk strid,
som til slutt kløyvde heile bygdi.
Men ei endå hardare prøve vart laget sett på då Odda etter 1905 tok
til å verta fabrikk-by. Det galdt då for laget å halda uppe bondesed og
bondemål og god folkeskikk imot heimløysor av alle slag. Og det lyt ein
segja at Odda ul. hev stade merkeleg rakryggja i alle stormar og gjort eit
arbeid som det stend age av.
Av lagslemer som hev gjort laget serleg store tenestor kann ein nemna
avlidne forretningsførar Halldor H. Espe, gamle lærar Jakob Låte, Anna Jordal
og huslyden hennar, ordførar Johs. Apold, lærarane Daniel og Kristofer
Eitrheim, Birkelands-huslyden, gardbrukar Olav Rogde, gardbrukar Lars Låte,
Jørgen Prestegard og sokneprest O. Ola/sen. Den sistnemnde, som hev sett
so store merke etter seg i Hardanger med bygdesoge-granskingi si og arbeidet
for fruktdyrking, hev ogso i ungdomslagi gjort framifrå arbeid. Det er mest
ikkje tal på dei foredrag han hev halde i ungdomslagi i Indre-Hardanger.
Det vil krevja for stort rom å fortelja soga åt kvart lag. Ein fær berre
nemna i farten at 1893 kom Granvin ul. og Norheimsund ul. skipa av kyrkje
songar Jørgen Midttun. Formann ei tid var bladstyrar Nils Skår jr. Laget
hev no fenge seg det største og beste ungdomshus i heile Hordaland.
I 1894 skyt der upp tri lag, Kinsarvik ul. med lærar Hans Spilde som
fyrste formann og med gardbrukar Gunnar Midnes som formann fleire
gonger seinare, Ryngøyr ul., skipa og lenge styrt av den uslitelege idealist
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Ul. Samhald"
{1912).

R. Øvstegård,
som fekk Aksnes ul.
(skipa 1885) og Vikøy
ul. (skipa 1895) til å gå
saman i eit lag, Samh
ald", har sidan vore
formann der.

Utne ungdomslag
(1896).

Lars Råen,
fyregangsm. i laget
dei fyrste åra.

Jakob Aga,
form. 1896-1902.

lærar Knut Sekse, Fykse ul. med korporal Peder O. Froestad som fyrste
formann.
Strandebarms ul. og Omastmndi ul. vart reiste 1895. I det fyrste av desse
tvo stod postberar Heine Linga som formann dei tvo fyrste åri.
Utne u. vart skipa 1896. Fyrste møtet var kalla saman av Jakob Aga,
seinare bankstyrar, og lærar Torgeir Utne. Men i røyndi hadde Torgeir Utne
drive som eit slag ungdomslag på garden fyrr. Han var ein ungdomsven
av eit sjeldsynt slag og fortener å verta nemnd her av fleire grunnar. Han
var jamgamal og leikebror med bilethoggar Lars Utne. Gutane gjekk i skule
hjå John Klæbo, som budde på Utne i tvo år og skulde freista verta kvitt
tæringi si i den mjuke Hardanger-lufti. (Han ligg gravlagd på Kinsarvik
kyrkjegard). Torgeir gjekk sidan på amtsskulen på Utne og lærarskulen på
Stord, var so lærar i Eidfjord, men kom attende til Utne og vart handels
styrar og hjelpesmann i Kinsarvik sparebank. Det er i denne tid han tek til
å samla ungdomen um sundagskveldane. Han røder og syng med deim,
les og fortel og skipar Utne leselag. So fer han til Amerika, men kjem heim
att 1893. Han ryd seg eit tun i utmarki, plantar tre, kjem med i herads
styret vert formann i likningsnemndi og brukar «norsk i protokollane».
I 1896 er han som fyrr nemnt med og skipar ungdomslaget på Utne.
Året etter skulde det vera ungdomsstemne på Stord, og der var det då
ungdomslagi gjorde alvor av å skipa seg saman i eit fylkeslag. Tocgeir Utne
vart sett til formann i den nemndi som skulde få samskipnaden i sving. Året
etter, på ungdomsstemna i Strandebarm, la han fram melding frå skipings
nemndi, rekneskap, framlegg' til lover. Ingen var i tvil um at han var likso
klår i hovudet som han var varm i hjarta. Og so nokre vikor etter er han
burte, vert brått sjuk, må på klinikk, stryk med. Det var eit stort tap for
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Strandebarm ut., skipa 1895.

Heine Linga,
skipa laget, form.
1895-97 og 99-1900.

H. T. Bm,
form. 1907-10.

S. O. Lothe,
form. 1910-13.

ungdomsrørsla i Hardanger at han ikkje fekk vera med lenger, so offerglad
og dugande som han var.
Her er alt nemnt eit par ungdomsstemnor. Dei lyt hava ein bolk for
seg sjølv ; her vert berre teke med dei stemnor som hev vore i Hardanger.
Den fyrste var i Dimmelsvik 1893 med fyredrag og talar av Erik Vullum,
Margrethe Vullum, Lars Eskeland, Oddmund Vik, A. Lea, Ragnvald Sæve,
Stein Hauge, Johannes Lavik og Færevåg. Det låg ein underleg dåm av vår
og høgtid yver både denne stemna og dei som kom seinare. Strålande var stemna
på Lofthus 1895. Der tala Johs. Helleland, Andreas Austlid, stiftsarkivar
Hermansen, høgskulestyrar Hambro, O. Olafsen o. fl. — På stemna i Norheimsund
1896 tala Johs. Helleland, Klaus Hansen, Oddm. Vik, Johs. Brochmann,
fru Elisabet Brochmann, Peder Svendsen, Lars Eskeland, prost Christie,
Hermansen, pastor Klaveness, kand. teol. Piene, lærar Olav Lid og høgskule
styrar Stein Hauge. Skodespelar Gustav Thomassen las upp. I Ulvik 1901
heldt Olafsen preike i kyrkja fyrste dagen. Det vart skikk no at der skulde
vera ei gudsteneste på stemnone; Blix-salmane kom i bruk. På Lofthus
stemna 1904 preika Jakob Sletten på landsmål. Stemna i Norheimsund 1 908
var den veldugaste ungdomsstemna som til den tid hadde vore i Hordaland.
5000 menneske var samla. Talarar var: R. Haugsøen, skulestyrar Sigmund,
J. Løvland, Håkon Åsvejen, O. Olafsen. R. Rasmussen song. «Unglyden»
skreiv etter den stemna: «Å sjå ein ungdomsflokk på so mange tusund so
livsfrisk og uppvekt og fin og med slik søma som her ein såg, det er slikt
som må fylla ein med gleda og von og tru på folket vårt». — Ei svært
stor stemne var ogso den i Øystese 1912. Der tala Lars Eskeland, Olav
Vevle, Knut Markhus, riksråd Castberg og Jens Råbe.
Ein karm mest ikkje verdsetja desse stemnone for høgt. Dei hev etter
kvart og vorte noko som landet laut rekna med. Det kom til å stå age av
deim, og dei beste talarar i landet sette si ære i å få vera med.

JON MANNSÅKER.
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TIDI ETTER 1913.

Ungdomslagi i Hardanger var med i Hordaland ungdomslag til 1913.
Det hadde alt då i mange år vore framme den tanken å få ein eigen sam
skipnad for ungdomslagi i Hardanger, men dette ynsket frå Hardangerlagi
møtte sterk motburd på årsmøti i Hordaland ungdomslag.
Ungdomslagi i Hardanger tykte at Hordaland ul. femnde so vidt at dei
ikkje fekk det gagn av fylkessamskipnaden som dei kunde få gjenom sin
eigen samskipnad. Dei vilde då få betre yversyn yver arbeidet og lettare nå
til årsmøte og stemnor. Den 11. mai 1913 møttest difor utsendingar frå
flest alle ul. i Hardanger til møte på Utne, og her vart dei samde um å
melda seg ut or Hordaland ungdomslag og ganga til eigen samskipnad for
ungdomslagi i fjorden. Til å arbeida ut lover og elles vera fyrebils styre
for samskipnaden vart skulestyrar Jon Mannsåker, bladstyrar N. Skår jr. og
lærar Knut Sekse valde.
I juli same året vart halde nytt møte på Lofthus og her vart lover ved
tekne og styre valt.
Styret vart: Høgskulestyrar /ø# Mannsåker, formann, bladstyrar Nils Skår
jr., varaformann, forretningsførar Halldor Espe, kassestyrar.
Den nye samskipnaden fekk namnet Hardanger ungdomslag.
Året etter — 1914 — hadde Hardanger ul. si fyrste stemne i Strande
barm. Det var då innmeldt i samskipnaden 30 einskildlag. Denne stemna,
som varde i tvo dagar, var ei mykje heppi stemne. Fleire tusund menneske
var møtt fram, og der vart halde fyredrag av Christopher Bruun, Jakob
Nådland, prof. Gisle Botne frå Amerika, prof. Hasund, Hans Seland og dokter
Rønnevik. Til denne stemna hadde Hardanger ul. fenge måla Hardanger
fana — ei gåve frå ungdom i Hardanger til frendar i Amerika. Fana var
framifrå fin og pry
deleg. Øvst på bere
stongi blenkte sylv
brudekruna, og på
silkeduken var måla
Tidemands «Brude
færden i Hardanger».
Fylkesformannen tala
ved avdukingi og gav
fana til Hardinglaget
i Amerika. Presten
Johs. Botne — sende
mann frå Hardingla
Anders Skodvin,
Jon Mannsåker,
fylkesformann sidan 1919.
get i Amerika — tok
fyrste form. ifylkeslaget 1913-19.
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Øvre Granvin ai, skipa 1898,

Sjur Kvalheim,
fyrste formann.

Ivar Spilde,
form. 1908, 11 og 13.

Nils B. Kløve,
form. 1910, 12 og 14.

imot gåva på vegner av laget. Ved ein underleg treff tala Jakob Nådland på
stemna um Tidemand, og Lofthus songlag song «Brudefærden». Det var ei
nasjonalromantisk høgtidsstund som gåv oss ei kjensle av folkestemningane i
50-åri. Til styre for komande år vart valde Jon Mannsåker, formann, Nils
Skår jr., Olav Einset og Hans Årnes.
I 1915 vart årsmøtet og stemna haldne i Granvin. Heimskrigen var no
komen, og dette gjorde at ogso arbeidet i ungdomslagi fekk tunge vanskar
å strida med. Ein gild og idug arbeidar i ungdomssamskipnaden var ogso
gjengen burt dette året — forretningsførar Haldor Espe. Han var eit lysande
døme på offervilje, hjartelag og dugleik i arbeidet for ungdomen. Årsmøtet
dryfte elles spursmålet um å skipa fyrelesingslag for lagi, sende uppmoding
til riksmaktene um å leggja det fyrste landsgymnas til Voss, dryfte tanken
um å skipa ein Hardingheim i Bjørgvin, kveldskular, landeverja o.s.b. På
stemna, som for skuld dei vande tider berre vara ein dag, var det preike av
Mannsåker, og fyredrag av Matias Skard og Sven Årrestad. Det var her Årre
stad fyrst heldt det fyredraget som seinare drog so store fylgjor etter seg.
I 1916 var årsmøtet og stemna i Ulvik. Det vart her vedteke at styret
skal skipa stuttare vintermøte med nokre få utsendingar frå kvart lag, til tid
og stad som styret finn høveleg. Det vart ogso valt ei nemnd til å fyrebu
større økonomiske tiltak for Hardanger ul. Mannsåker heldt gudsteneste på
stemna og elles var det fyredrag av Olav Midttun og Eivind Berggrav. Det
var truleg etter inntrykk frå denne stemna at Berggrav heldt den namngjetne
Minne»-talen um austlandsk reising.
I 1917 vart årsmøtet og stemna haldne på Lofthus.
Ungdomslagi i Kvam hadde gjort godt arbeid med å skipa bondeheim
og kaffistove i Ålvik. På alle årsmøte sidan fylkeslaget vart skipa hadde
det vore leita etter ein tenleg skipnad med fyredragslagi. Dette årsmøtet fann
ein skipnad som seinare hev synt seg å vera god. Det kom til ei semje
med det fyrr-verande Ullensvang fyrelesingslag, at dette skulde lata verksemdi
si femna yver heile Indre Hardanger, og so vart det skipa eit nytt fyrelesings-
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lag for Ytre Hardanger. Båe desse lagi
arbeider i nært samband med Hardanger ul.
og formennene i fyrelesingslagi er sjølv
skrivne styreslemer i Hardanger ul.
Fylkeslaget si stode til storindustrien
var ogso framme til dryftings. Serleg var
det framme tanken um å skipa bondehei
mar i industristadene. Dette året hadde
Elias Sekse,
Torstein Lofthus,
form. i Indre Hardan
form. i Ytre Hardan
fylkeslaget
havt
si
fyrste
vinterstemne
på
ger
fyrelesingslag
ger fyrelesingslag frå
sidan 1919.
1917, form. i Øystese
Lofthus.
Fotograf
Lofthus
vart
formann
i
ul. frå 1914.
Ytre Hardanger fyrelesingslag og N. Skår
vart formann i Indre Hardanger fyrelesingslag. Talarar på stemna var presten
Mannsåker, kapt. Edv. Os, ingeniør Seip og sokneprest Olafsen.
I 1918 var årsmøtet og stemna på Utne. Umframt fyredragsverksemdi
hadde det denne vinteren vore ei 3 dagars vinterstemne på Hardanger folke
høgskule Kring 50 sendemenner møtte, og der vart halde fyredrag av
Lars Kinsarvik, Jon Mannsåker, presten Haugsøen, sokneprest Anker og høg
skulelærar Anders Skodvin. På Utne-stemna tala bispen Hognestad, prof.
Hægstad og Jakob Våge. Det høvde so at dei tvo fyrstnemnde då var
lærarar ved prestemålskeidet, som just då vart halde på Hardanger folke
høgskule.
I 1919 var årsmøtet og stemna i Øystese. Der var no innmeldt
i samskipnaden ialt 33 lag. Vinterstemna vart dette året ikkje halde sidan
spanskesjuken gjorde det umogeleg. Årsmøtet vedtok og å stydja fråhalds
folket ved forbodsrøystingi.
Skulestyrar Jon Mannsåker som no hadde stade som formann sidan
Hardanger ul. vart skipa i 1913, og arbeidt samskipnaden fram i desse fyrste
og vandaste år, bad seg no friteken for formannsyrket. Til ny formann vart
vald høgskalelærar Anders Skodvin.
På Øystese-stemna var gudsteneste ved prost Johs. Barstad, og elles fyre
drag av generalsekretær Lange og Henrik Rytter. Det norske spellaget synte
fram eit spelstykke. På dei fire siste årsstemnor var det, attåt det fyrr nemnde,
ogso halde gilde kyrkjekonsertar. Dette gjorde ikkje lite til å gjeva festdåm
yver lyden.
I 1920 var årsmøtet og stemna i Jondal. Av talarar tinga av fylkes
og fyrelesingslagi var det halde 141 fyredrag det året. Fylkeslaget hadde
ogso arbeidt for at norsk mål måtte verta teke i bruk i dampskipslagi i
Hordaland fylke. Ei vinterstemne var ogso dette året haldi på Hardanger
folkehøgskule. Der møtte 55 sendemenner. Fyredrag vart haldne av Manns
åker, B. Th. Anker, presten Haugsøen og høgskulelærar Skodvin. Årsmøtet
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gjorde vedtak um å stydja Hardinglaget i Oslo i arbeidet med å skipa ein
Hardingheim der. Det vart ogso vedteke at ein no atter skulde ganga yver
til å ha tvo stemnedagar.
På stemna var det gudsteneste ved sokneprest Farnes, fyredrag av prof.
Hannås, dr. Høverstad og høgskulestyrar Markhus. Øystese musikklag spela.
På stemna vart det gjort innsamling til Snorreminnet på Island. Der kom
inn kring 500 kr. Dette var den fyrste offentlege pengeinnsamling i landet
til dette fyremålet.
Når det fyrr er sagt at Hardanger ul. gjekk yver til ein dags stemnor,
so er no ikkje det heilt rett. Utsendingsmøtet hev soleis alltid vore halde dagen
fyre sjølve stemna. Og kvelden fyre stemnedagen hev alltid vore nytta til
festleg samkome med fyredrag, talar, song, o. 1. Og ein stor lut av stemne
lyden hev kome til stemnestaden so tidleg at dei ogso fekk vera med på
denne festen.
I 1921 vil årsmøtet og stemna verta i Odda. Det hev ogso denne
vinteren vore stemne på Hardanger folkehøgskule. Desse vinterstemnor er
sikkert av stort verd for ungdomsarbeidet, og er no vortne liksom årvisse
her i fylkeslaget. Dei vert haldne nyårsbil medan elevane er heime i jole
fritidi. Då kann sendemennene få bu og få mat på skulen og vera som ein
stor huslyd. I år vart stemna skipa meir som eit kurs i ungdomsarbeidet
og varde i fem dagar. Både Norigs ul. og Hardanger ul. gav pengehjelp
til kurset som var vitja av 54 sendemenner. Der vart halde fyredrag av
Jon Mannsåker, Anders Skodvin og Elias Sekse. Dessutan ogso fleire av
utsendingane.
I Hardanger ul. stend no 37 einskildlag.
Styret i Hardanger ul. er no: høgskulelærar Anders Skodvin, formann,
lærar Elias Sekse, varaformann og formann i Indre Hardanger fyrelesingslag,
fotograf Torstein Lofthus, formann i Ytre Hardanger fyrelesingslag, lærar
Daniel Eitrheim, kassestyrar og lærar Teodor Sandvin.

ANDERS SKODVIN.

ROGALANDS UNGDOMSLAG
vart skipa d. 22. juni 1895 i Stavanger.
Fyre denne tidi hadde det vore som eit samstyre for nokre frisinna ung
domsforeningar i Rogaland med byar og bygder. Og dette samstyret er
det som byr inn til «det aarlege stevne for hele amtets frisindede ungdom»
i Stavanger d. 22., 23. og 24. juni 1895.
Dei frisinna lagi sender deputerte og det møter ikring 50 stykke i Stav
anger totalavholdslokale laurdag 22. juni.
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Fylkesmann Oddmund Vik.

Desse skulde då
ogso dryfta sams in
teressor. M. a. kom
ogso fyre spursmålet
um å gi den frilyndte
ungdomsrørsla
ein
fastare skipnad. For
dette tala lærar Knut
Byrkjeland, ArntØks
nevad og Sem Sæ
land sterkast.
Og
det vart vedteke.
So vedtok ein lo-

Åmund Salveson.

ver for samskipnaden som fekk namnet Rogalands ungdomssamlag. Lovene
vart vedtekne paa norsk mål.
Til styre for samskipnaden vart valt: Tjodolf Jespersen til formann, Knut
Byrkjeland, Arnt Øksnevad til kassestyrar, Rasmus Løland og Oddmund Vik
Sundagen etter var det ungdomsstemne. Denne tok til med høgmesse
preike i domkyrkja ved sokneprest Kristensen.
Kl. 12 tok stemna til i Salem. Folkehøgskulelærar Hambro heldt vel
komsttale. Deretter spel og song.
Kl. 4 var det foredrag av stiftsarkivar Hermansen um «Elementer af
Samfundsøkonomi». Like eins foredrag av lærar Jon Hovda um fedreland
— fedrelandskjærleik.
Um kvelden spela dei i teatret «Aandelige Klenodier» som var skrive
av Rasmus Løland og synt fram her for fyrste gong. Og Hans Seland
var og her og fortalde sine løglege Hikstorier". Og fagnaden var stor.
Måndag 24. heldt
møtet fram att. Det
vart då sendt telegra
fisk helsing til Sunn
møre frilyndte ung
domssamlag. Og te
legrafisk svar kom
straks etter.
So heldt Hambro
foredrag um «Barn
dom, ungdom og
mandd.», Oddm. Vik
Aseus Steinnes.
Søren Øvretveit.
um folkehøgskulen.
15 — Norigs Ungdomslag.
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På ettermiddags
møtet var det fore
drag av fylkesskule
lærar Johan Seland
um «Jøtunmaktene i
menneskelivet», Jens
Tvedt um «Maallitte
raturen». Lærar Jon
Hovda uttala yn
ske um at ein måt
te få skipa ein fol
kehøgskule for Ro
Tjodolf Jespersen .
Alfred Oftedal.
galand.
So sende møtet helsing til Arne Garborg som var i Kolbotn
Frå kl. 7 — 11 em. var det «upolitisk» fest på Bjergsted. Ved talar
tribuna var det. heist|2 reine flagg tillikemed 2 unionsflagg. Og dette karm
ein skyna var~frilyndt nok i den tidi.
Oddmund Vik heldt tale for fedrelandet, og Hans Seland fortalde «Hik
storier». Kommunekorpset spela og mannskori «Ljom» og «Njørd» song
Ei mengd folk frå by og bygd var samla. — Det var i det heile ei
stemne som sette store merke etter seg for den frilyndte ungdomsrørsla i
Rogaland.
Av dei som sette seg i brodden for skipingi maa ein fyrst og fremst
nemna lærar Knut Byrkjeland. lærar Arnt Øksnevad og Sem Sæland (no
professor i Trondheim).
Tjodolf Jespersen fekk som formann i Stavanger frisindede forening gjeve
ut eit lite songhefte «Vore sange» i 1894. Det var fedrelandssongar av
Bjørnson, Garborg,
Wergeland, Åsen, Ib
sen, Sivle, Vinje o. a.,
like eins fridoms-,
framgangs- og valson
gar av ymist slag. Og
av desse 40 songane
var det teke med 12
på norsk mål, so det
syner at det norske
målet ogso fekk vera
med på møti.
Magnus Våge.
Tjodolf Jespersen
Fru Borghild Våge.
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Oberstløytn.
Sophus Christensen.

Prof. Sem Sæland,
(ungdomsbilete).

Lærar J. Vadla,
med i fylkeslagsstyret
i 6 år.

var ogso norskdomsven som fleire andre av dei byfødde. Og so var dei
heilhuga sjølvstendefolk i politikken alle. Det syner ogso songane, ikkje
minst ein som Jens Tvedt hadde skrive til laget.
Noko um dei ytre tilføre til skipingi er nemnt framanfor. Det var sams
arbeid for norskdomssakene då, t. d. å vekkja fedrelandselsk og nasjonal
kjensle, som vilde ha mykje å segja for vår politiske fridomsstrid like eins
for norskmålssak, og for reisingi av ein norsk heimleg kultur og for reising
av bonden, reising av ungdoms- og folkehøgskulen og alt som fylgde med
dette. Og for mange var det attåt å få ei reising mot drykk og ulivnad
til bate for eit sedelegare og reinare menneskeliv, for ein høgre moral og
eit betre kristenliv.
Soleis som arbeidet hadde teke til heldt det fram med ei stor ungdoms
stemne til aaret.
Soleis var det sumaren etter skipingi stor stemne i Stavanger d. 24. juni
1896 i Turnhalli med foredrag av kaptein Christensen, Anders Hovden m. fl.
Rasmus Løland hadde for høvet skrive ein «Stevleik», som vart sungen
for fyrste gong her.
Den 25. juni var det årsmøte. Av årsmeldingi gjekk det fram at ikr.
2000 no var med i samskipnaden frå dei ymse lag i Rogaland.
Um kvelden var det sers framsyning på Stavanger teater der dei spela
«Ervingen.-» av Ivar Åsen.

Elisabet Edland,

Olaf Ådnøy,
Knut Byrkjeland,
fyregangsmenn i ungdomsarbeidet.

Johs. Gil/,
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Adne Sæland,
med i fylkeslagsstyret
i 10 år.

Bonde Sven Håland,
fyregangsmann i ul.
Idun", Høle.

Bonde Tore Revheim,
med i fylkeslagsstyret
i 6 år.

Alle ser både av foredragsemni og teaterframsyning]" den heilnorske
stemneleidi for samskipnaden. Det same karm me ogso sjå av styrevalet.
Alle var norskmålsfolk — jamvel fru Magreta Christensen som vart vald
med i styret. Ho var kona til denne kjende norskhuga offiseren, daa kap
tein, Sophus Christensen som i denne tidi budde her attmed Stavanger.
I styret kom no ein ny mann som fekk mykje å segja både for norsk
måls- og ungdomssaki i Rogaland. Det var Aseus Steinnes.
I 1897 var årsmøte med ungdomsstemne 12. juni i Sandnes. På møtet vart
det vedteke å melda samskipnaden inn i Norigs ungdomslag.
I 1898 var det ogso årsmøte og stemne i byen, denne gong 19. aug. i
Turnhalli, Stavanger.
No vart det eit heilt skifte i styret. Til ny formann vart vald fylkes
skulestyrar Åmund Salveson. Dei andre i styret vart: Oddmund Vik, Aseus
Steinnes, lærar Per Vettrhus og gardbrukar Sven Haaland.
fl B Paa ungdomsstemna var det foredrag av Rasmus Løland, Jakob Naad
landlog Oddmund Vik. Um kvelden song av Mally og Thorvald Lammers.
Fru Lammers song «Gud signe vårt dyre fedreland» medan alle reiste seg
og stod, so nær som ein «målvond» prest.
Thv. Lammers song «Draumkvedet» og andre kvad, og fagningi var veldig.
Med den nye formannen Aamund Salveson fekk ungdomsrørsla i Ro-

Leiv Sporaland,
fyregangsmann .

Torstein I. Fossan,
fyregangsman n .

Skulestyr. Jon Hovda,
fylkes/orm, sidan 1920.
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Frå ei stemne av Kroken, Algård og Bråstein ul.

Bondeheimen i Stavanger.
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galand ein av sine beste menn. Det er vel ingen i Rogaland som har ofra
seg meir for denne saki enn Salveson.
Han har ogso vore styresmann i 20 år, 1898 — 1918, lenger enn nokon
annan. Han var i 8 år formann, i 12 år varaformann.
Fyrr hadde samskipaden gjort lite eller inkje for arbeidet i einskildlagi.
Men på Salveson si formannstid vert det nye vegar og måtar som verka
utyver i kvar bygd i Rogaland.
Årsmøti og stemnone vert frå no av lagde for det meste til bygdene.
Og so vart det fleire småstemnor attåt hovudstemna
Det vart skipa med foredrag i einskildlagi. Salveson sjølv var paa ferde
jamt når han kom seg frå, og han fekk andre til. So var det eit truge brev
skifte med lagi um eitt og hitt. Og den vaknande interessa for norskdoms
sakene og det andre millom ungdomen i fylket var løn nok for idealistane.
Etter kvart fekk samskipnaden skrapa saman nokre kronor av årspengane
frå lagi og overskoti på stemnone, og desse vart då nytta til framande fore
dragshaldarar som reiste ikring til lagi. Dette gav meirsmak og vart etterkvart
årvisst, gjerne med fleire framande talarar. For kvart år auka det ogso med
folk på foredragsmøti i lagi, og lagi vann vyrdnad ogso millom dei eldre
i bygdene. Attåt dette uplysningsarbeidet fekk Rogalands ul. lagi til åta
upp arbeidet for treplanting, kveldskular, boksamlingar o. 1. og dette hadde
ogso mykje å segja for lagi og for bygdene.
Salveson gjorde ogso upptaket til Rygjalaget som han var formann for
i fleire år. Enno er Salveson ofte paa ferd og talar for Rogalands ul., og
trass i sine 67 år er han ein frisk og modig ungdomstalar og like uppglødd
for den frilyndte ungdomsrørsla som fyrr.
Den som kom til å ta upp arbeidet etter Salveson var Søren Øvretveit.
Han vart fyrste gongen vald inn i styret 1903. I 1905 vart han varafor
mann og var det til 1911, då han vart vald til formann i staden for Åmund
Salveson, som no bad frå seg atterval. Seinare har Øvretveit vore form. i
samskipnaden.
I 1899 fekk han sin eigen skule på Kleppen, Jæren, Jærens folkehøg
skule. Der har han vore grunnleggjar og styrar sidan og arbeidt denne
skulen upp til ein av dei fremste folkehøgskulane i landet. Det var ofte
harde tak både for Øvretveit og kona hans.
Øvretveit er og god jordbruksmann, har gått vinterlandbruksskulen i
Oslo og har og arbeidt i hagen på jordbrukshøgskulen på Ås ein sumar.
Og desse jordbrukskunnskapane har han nytta vel på skulen i upplæringi
for jærbuungdomen. Utanum skulen har han drive eit gildt jordbruk att
med og i seinare år gjort store nybrot på heiegarden sin i Helleland.
Av serskipnader Rogaland ungdomslag har reist må fyrst nemnast mållag
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Ryfylke- og Jæren -romet i Stavanger museum.

for Rogaland. Dette spursmålet kom fram på ungdomsstemna i Hjelmeland
1899 og etter innbyding frå ein flokk kjende norskmålsmenn vart laget
skipa i august same året. Det fekk namnet Rygjalaget, og Åmund Salveson
vart vald til formann. Dette laget arbeidde bra i fleire år. Det gav ogso
ut «Fyrerit til umbodsmenn» som vart til stor nytte for ordførarar og for
menn i dei ymse bygdestyri som vilde nytta norsken. Men so dovna ar
beidet i laget av. I år gjekk laget upp i Rogalands mållag som vart skipa
ved nyårstider 1920. I 1920 fekk me kipa Rogalands foredragslag.

Folkehøgskulen på Kleppe, Jæren
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R. ul. vedtok å yta den hjelpi som trengst utanum laget, til foredrags-,
årstilskot og rikstilskot.
Fylkeslaget har ogso teke upp arbeidet for idrotten. Og etter uppmo
ding og rettleiding frå R. ul. vart det skipa fleire idrottslag i ul. i fjor.
Nokon serskild fast samskipnad for desse utanfor R. ul. er det enno ikkje
vorte. Det er berre ei serskild nemnd som styrer med det til dessa. Og
på årsstemna i år fekk ein i stand idrottskappingar for fyrste gong.
I året 1900 tok R. ul. upp spursmålet um eit ungdomslag for Roga
land. Dette vart det ikkje noko av då. Men i 1907 vedtok årsmøtet å gi
studnad til eit ungdomsblad på norsk mål som Bondeungdomslaget i Stav
anger vilde gi ut. Og i 1908 vart dette bladet, som fekk namnet «Rvgja
Tidend», teke til lagsblad for R. ul..
På årsmøtet i 1912 vart det gjort vedtak um å arbeida for å få eit
dagblad på norsk mål for Rogaland.
I 1914 tok R. ul. for kr. 4000 i luter iLÆ Rygja Tidend. 1915 ved
tok laget å tilrå å gjera «Rygja Tidend» til dagblad. Og i 1916 overtok
Rogalands ul. «Rygja Tidend» med aktiva og passiva og let bladet koma
ut 3 gonger um vika som fyrr. Enevald Kleppe, som no var skrivar og
kassestyrar i Rogalands ul. styrde kontoret til ein fekk tilsett bladstyrar. Til
bladstyrar vart sett Ivar Høvik frå «Den 17de Mai».
På årsmøtet i 1917 vart det vedteke at laget skulde setja i gang ei lut
teikning med det fyremålet å få «Rygja Tidend» til dagblad snarast råd.
Den ny-tilsette skrivaren og forretningsføraren i Rogalands ul , Magnus Våge,
tok då til med lutsanking kringum i Rogaland og ved nyaarsbel 1918 var
det teikna for ikring femti tusen kr. i luter.
I juni 1918 slutta bladstyrar Ivar Høvik, og R. ul. sette skrivaren sin
Magnus Våge saman med lærar Lars Risvoll til bladstyre. Men heile tidi,
R. ul. hadde vore utgjevar, hadde laget ytt store summar til å dekkja under
skotet. Bladet hadde då 1600 tingarar og var vel umtykt. Endskapen vart
likevel at R. ul. vedtok å lata «Rygja Tidend» kvila og arbeida kraftig for
at dagbladet kom i gang snarast råd var.
Men so tok Lars Risvoll på seg å gi ut «Rygja Tidend» ein gong um
vika. Han let det koma året ut, men so gav han og upp.
Då sette Rogalands ul. i gang eit 16-sidigt ungdomsblad, som skulde
koma 1 gong um månaden heilt på norsk mål. Det heiter Rogalands
Ungdomslag — Lags- og Ungdomsblad — og kjem ut i Stavanger. Blad
styrar er Magnus Vaage. Dette bladet er vorte sers vel motteke av ung
domen i Rogaland og har no millom 12 og 1300 tingarar.
Men lutteikningi til dagbladet på norsk held fram. Det er teikna vel 200 tu
sen kr. Og prentemaskinone av nyaste og beste slaget er kjøpte billeg i Tyskland.
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Rygjabø ungdomsskule, Finnøy.

På årsmøtet 20. juni 1908 vart dette samrøystes vedteke:
1. Arbeidet med samling av kulturminne i Rogaland må no takast upp
med kraft, og styresmennene i R. ul. bed ul. stydja til på beste måte — med
samling av ættesogor, bygdesogor, segner o. s/ b.

Udlandshaug, Stavanger, med utsyn til Havsfjord.
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Mållaget Karmt" skipa 1918.

Songkoret åt mållaget Karmt" (instruktør frk. Solheim), beste kor på songar
stemna i Nedstrand 1920.

*$

'Stud. Oudm. Hovda,
skipingsm., form. jan.
1918 til aug. 1920, no
varaform. i Bul., Oslo.

'

:rt^B

Bladstyrar Tunge,
skipingsm , skrivar
1918-19, fornt. aug.
1919 til jan. 1920.

Wå>:

'

"— *

S. B. Sand,
skipingsm., varaform.
1. halvår 1918.

2. Styret ber stortingsmennene frå Rogaland syta for å koma med fram
legg um at Torkell Mauland får riksstudnad til utgjeving og samling av
bygdesoga og folkedikting frå Rogaland.
3. Styret ber Stavanger museum ta upp arbeidet med å samla gamal
klædebunad, husbunad, arbeidsgogner o. s. b. frå Rogaland i ei serskild deild.
Desse vedtaki gjorde mykje til å setja skot i dette arbeidet. Fleire tok
til å samla i bygdene. Lite er utgjeve enno, utanum det Torkell Mauland
har kome med. Han fekk det året søknaden kom litt rikstilskot.
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Grunnleggjarar og fyregangsmenn i Fjellbygdi ul. {1890)

Thore Berge,
skipa laget, form. i
14 år.

Bertin Svihus.

Luther Hetland.

Rasmus Hetland.

Og Stavanger museum lova gjera det som gjerast kunde og tok upp
arbeidet straks. Der er no ei heil samling både av husbunad, arbeidsgogner
o. 1. som kvar karm sjå. Det er også samla noko gamal klædebunad, men
det litle dei har funne av dette er enno gøymt i kistor.
Gransklngi av den gamle klædebunaden er serleg teki upp av R. ul. ved
Magnus Våge, som har samla gamle klæde og uppskrifter kring heile Roga
land, og han og kona hans har ogso slepa til gards eit og anna elles i dei
vel attlæste kistone til museet. Med granskingi av kvinnebunaden vart dei
ferdug i fjor.
Styret tok i fjor upp arbeidet med å få til ein handverksskule på heimleg
norsk grunn for Rogaland. Ei nemnd på fire mann har arbeidt med denne
tanken. Årsmøtet i år gav styret fullmakt til å yta pengar til ein eller fleire
slike skular.
I styremøte for R. ul. d. 22. mai 1909 kom det upp spursmål um å
få i gang ei kaffistove i Sandnes. Årsmøtet sa seg samd i tanken og styret
valde ei nemnd på 3 mann til å høyra etter hus og få kaffistova i gang.
I denne nemndi valde styret Lotte Bråstein, Sven Håland og Tore Berge.
Dei vart samde um å kjøpa skomakar Tjøttas hus i Langgata for kr. 12 000.
Sandeid ul., skipa 1903.

Lærar K- Seljenes,
form. i 3 år.

T. M. Helgeland,
fyregangsm. i
Sandeid.

Gustav Høiekvam,
form. i idrottslaget
åt Sandeid ul.
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Kroken ungdomslag, skipa 1902.

På utferd til Utstein Kloster.

Juditta Ødegård,

Sven Ødegård,
fyregangsmenn i Kroken ungdomslag.

Lisabet Håland,

Nemndi var pålagd å avgjera kjøpet med Tjøtta og skipa alt som
skulde til.
Frk. Bråstein lova å ta på seg styringi av kaffistova for det fyrste. Sven
Håland og Tore Berge lova å stå som endosentar for eit lån på kring
8 000 kr. mot å få skadeslausbrev i huset næst eit lån på 4 000 kr. i Sand
nes sparebank. Sven Håland skulde få Tore Revheim med som 3dje endo
sent. Formannen Salveson var låntakar.
På eit seinare styremøte sette dei upp eit lånebrev på 9 000 kr. til lån
i Sandnes sparebank. Av desse pengane skulde ein nytta 1 000 kr. til ut
styr. Kausjonistar var Salveson, Sven Håland, Øvretveit og Tore [Berge.
Seinare tok dei eit par mindre lån til.
Og på vårparten i 1910 var stova ferdig og vart opna.
Det vart valt serskilt styre for kaffistova, og med i dette vart Lotte Brå
stein, Søren Øvretveit, Tore Revheim og Alfred Oftedal. Til formann og
kassestyrar vart vald Tore Revheim.
Kaffistova gjekk godt. I 1913 synte rekneskapen eit overskot på 1133,65.
Og frå no av fekk R. ul. ogso pengar av overskotet årvisst til arbeidet sitt.
På styremøtet 10. oktober 1914 tok styret i Rogaland ungdomslag
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Kaffistova åt Sauda ungdoms/a,
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upp spursmålet um åfå skipa ein Bondeheim i Stavanger. 3 mann vart
valde til å greida ut spursmålet um det var høvelege hus å få. Til dette
vart valt: Søren Øvretveit, Alfred Oftedal og Johs. Gill.
Og på årsmøtet «26. juni 1915 kunde styret melda at dei hadde kjøpt
Ropeid hotell.
Til det fyrste styre for Bondeheimen vart valt: Alfred Oftedal, Søren
Øvretveit, formann, Johs. Gill, Edv. M. Jåtun og Aake Hauge. Til styrarinne
vart sett frk. Signe Eide frå Vikedal.
So gjekk me i gang med umskiping og innreidnad og fekk etterkvart i
stand alt og opna.
E. J. Friestad vart teken til å styra med hovudrekneskapen og elles stå
fyre drifti.
No hadde styret kjøpt ogso Øvre Holmegata 12, huset ved sida for
45 000 kr. Me tok eit lån att på 20 000 kr. mot pant i dette huset og 27
garantistar. Me innreidde dette i samhøve med det fyrste huset, som etter
kvart vart skipa um med meir tidhøveleg matstove og kjøken o. s. b.
I sept. 1917 tok den fastlønte forretningsføraren Magnus Våge tilsynet
og hovudrekneskapen for Bondeheimen. Same året d. 12. okt. vedtok styret
i R. ul. å kjøpa Nedre Holmegata 9 for 65 000 kr. Dette vart då ogso
innreidt til hotell og med ein gong sett saman med dei to fyrre husi.
Me maatte atter ta eit større lån mot pant og garantistar. Men alt gjekk
bra. Drifti svara seg godt, og overskotet auka år for år, trass i dei store
rentor. I 1919 gjorde vi ei storveges umvøling, pussa upp, måla o. a. og
fekk eit serskilt vaktrom innreidt, like eins skipa me til ei ny mat- og kaffi
stove i kjellarhøgdi paa hyrna mot 0. Holmegt. og Valberggata. Like eins
fekk me innlagt eit fullt moderne dampvaskeri til Bondeheimen. Der får ein
klædi vaska og strokne og fullt ferdige til bruk på nokre fåe timar.
Bondeheimen har no ikr. 50 senger til burtleige åt gjester.
Med ti di vonar vi å få riva ned desse gamle husi og byggja uppatt eit
fullt moderne og tidhøveleg hotell.
På nyåret i år gjekk R. ul. ogso i gang med ein kolonial- og feitevare
handel attåt ein tobakk- og frukthandel i kjellarhøgdi til Bondeheimen Vol
berggata 9, Bondeheimshandelen me kallar. Her tek fyrst og fremst hotell
Bondeheimen med matstovor og like eins Kaffistova til R. ul. Sandnes, sine
varor.
Sauda ul. leigde hus av Chr. Næss, Sauda, og innreidde ei bra kaffistove,,
som vart opna 25. sept. 1915. Helmert Ringhagen og Andreas Molla, to
lagsmenner i ul., bruka fritidi si til å innreida kaffistova for inkje. Og ei
lagsgjente, frk. Laura Høiland, var fyrste styrarinna. Og stova vart ein ko
seleg stad.
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Huset åt Sauda ungdomslag.

Sauda ungdomslag
SkipCl 1900'
H. Ringhagen,
fyregangsm. i laget,
har i fritida innreidt
kaffistova saman
med A. Molla.

H. Hylen,
skipa laget, form. i
9 år, fyregangsm. i
Rogaland ul.

D. 25. nov. 1917 kjøpte laget eige hus til ei stor kaffistove. Ogso dei
eldre i bygdi og Sauda sparebank hjelpte til med pengar. Der vart då
innreidt ei fin og romleg kaffistove med fleire rom.
Mållaget Karmt skipa til ei kaffistove i Koparvik i juli 1919. Dei som
tok det tyngste taket til å få stova i gang var Gudmund Hovda og Hans
Tunge. Dei 3 fyrste månadene var Rigine Kråkelund frå Mandal husmo^
seinare har Kristine Østvik frå Sunnhordland vore styrar.
Fyre 1917 låg det daglege arbeidet i fylkesstyret fyrst og fremst på for
mannen og so på kassestyraren, i seinare år ogso på skrivaren. Men i au
gust 1917 vart lærar og kyrkjesongar Magnus Våge innsett til fastlønt skri
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var og forretningsførar. Han har seinare stått for det daglege arbeidet i
fylkeslaget, er elles forretningsførar for lagsbruki. Han er og bladstyrar
for bladet «Rogalands Ungdomslag».
I 1919 tok laget ogso ein ferdaskrivar. Det var Sigmund Espeland frå
Fana. Han skal halda foredrag, gi rettleiding i lagsarbeid, halda skeid i
leik og norsk dans o. 1.
Fylkeslaget har elles faste høvestalarar, som lagi karm nytta utan
utloge til anna enn skjuss og upphald. Desse høvestalarane plar verta bruka
mykje og gjer godt arbeid for ungdomssaki. Høvestalarar i dei siste åri
har vore Åmund Salveson og Jon Hovda, folkehøgskulelærar Hallvard Svello,
lærarane Søren Midttun, Johs. Gill, kyrkjesongarane Jens Børretzen og Kr.
Indrehus, folkehøgskulestyrar Olav Hidle. Elles har Søren Øvretveit halde
ei mengd foredrag i ul. heile Rogaland ikring.
Av langframande talarar som har halde foredrag i alle eller fleire ul. i
fylket karm eg nemna frå 1899 pastor Thordarson, W. Coucheron-Åmot,
Klaus Sletten, B. Th. Anker — ogso messor på norsk mål, GudmunQur
Hjaltason, Hans Årnes, Hans Reynolds, Olav Myklebust, presten Haugsøen
— ogso messor på norsk. Høgskulelærar 5. Kyåle og frue, Idar Handa
gard, major Segelcke, Herman Midttun, Martin Birkeland, Elias Melvær
Johan Djupevik, Halfdan Freihow — ogso messor på norsk, Knut Takla.
Det er Rogalands ul. som for det meste har bore kostnaden med desse
foredragi. Dei einskilde ul. har oftaste teke upphaldet på seg.
So har Rogalands ul. fått lærarar i spel og leik til å fara i lagi. Eg
karm nemna felespelar John Dahle som har vitja alle lag, like eins fele
spelar Leiv Mæle som fleire gonger har fare i lagi. Baae desse har spela
gamle nasjonale slåttar og annan nasjonal musikk.
Og i 1911 —12 for Arne Hattestad kring i lagi og song folkevisor og
lærde frå seg folkeviseleik. Og i 1919 heldt frk. Ingeborg Fedje eit vikes
skeid i folkeviseleik og norsk turdans i dei fleste lagi.
Kvart år har R. ul. skipa til ei eller fleire ungdomsstemnor i Rogaland.
På hovudstemnone har det i seinare år alltid og vore heilnorsk gudsteneste.
Stemnone fyre 1899 var i byen, men frå den tid vart stemnone lagde snart
her og snart der utover landsbygdene.
På stemnone har det ogso vore upplesing, song og spel. Hans Seland
har vore på fleire, Thv. Lammers og frue og teatersjef Rasmussen har sunge,
like eins ymse songkor frå bygd og by. So har det vore felespel av Leiv
Mæle. Organist Karl Svendsen har vore på mange stemnor og spela orgel
og fele. Like eins har Olav Sande sunge på ei stemne.
Årsmøtet har jamnast vore laurdagen fyre stemna. Etter dette har det
vore fest i ul. på staden. Og der har det vore fleire talar, like eins ofte
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framsyning av spelstykke på norsk mål og ymse anna til alvor og gaman.
Umfram dei upprekna stemnor, har einskilde ul. frå ymse bygder ofte skipa
seg saman til småstemnor. Og R. ul. har av og til ogso hjelpt til ved
slike høve.
R. ul. har stått i Norigs ul. sidan 1897 med namnet Rogalands ung
domssamlag. Det har vore til stor nytte å stå i landssamskipnaden, i fyrst
ningi til å vera med å halda liv i fylkeslaget då ein fekk uppgåvor til arbeid
frå Norigs ul. I seinare år har ein ogso fått talarhjelp o. I.
Saman med landssamskipnaden har fylkeslaget vore med i søknader til
storting og [riksstyre um norsktalande stiftskapellanar i Nidaros, Bjørgvin
og Agder bispedøme og like eins i å få Hognestad si umskrift av tekstbok
og ritual på norsk.
Noko av det beste til å auka landslaget si nytte for fylkeslag og ein
skildlag er å senda ferdatalarar og like eins setja ungdomsleidarkurs i gang
i kvart fylke.
Den største og viktugaste uppgåva for den frilyndte ungdomssamskipna
den er å gjera meir kraftigt arbeid for det norske målet og den norske
kulturen i det heile. Like eins styrkja bondebygdene økonomisk og attåt
hjelpa fram ein betre skuleskipnad for desse. Bondeungdomen må vera
mergen i landet.
I fylkeslaget står no 35 lag. Av desse er 2 serlege mållag attåt.
19 lag som har vore i samskipnaden har no gått ut. Berre eit par tri
av dei lever framleis.
Det finst og nokre frilyndte ul. som ikkje har vore i samskipnaden.
— Årsaki til at fleire av desse lagi som no lever, ikkje er med i samskipnaden er at dei vil ha den framande runddansen paa festane sine. R. ul.
sine lover gir ikkje lov til dette.
Dei eldste lagi i samskipnaden er Jåtun ul. som er skipa 1882, Års
voll ul. 1885, Fjellbygdi ul. 1890, Tunheim ul. 1890, Vormedalen ul. 1891,
Bråstein ul. 1893, Idun, Høle 1893, Malmin ul. 1896.

MAGNUS VÅGE.

VEST-AGDER UNGDOMSLAG.
I 1893 var — etter innbyding — ungdom frå Vest-Agder samla til møte
i Mandal. Møtet var truleg halde noko utpå hausten. Her blei fylkeslaget
skipa. Det blei då kalla V.-A. ungdomssamlag. V.-A. fylkeslag er og av og
til nytta. Men det offisielle namnet nå er Vest-Agder ungdomslag.
I fyrste lagsstyret blei fylkeskontorist Axel Tobiassen formann, i styret
16 — Norigs Ungdomslag
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Bygland ungdomslag,
skipa 1895.

Lærar Eivind Lande,
fyregangsm. og
grunnleggjar.

Stortingsmann
Åsulv Lande,
fyregangsmann.

o^%,
L '

*i

Bonde
Eivind T. Langerak,
som nyskipa laget
i 1901.

Gunnar Saghus,
som nyskipa laget
i 1914.

Jørund Kvåle,
form. sidan 1917.

elles gardbrukar O. Fuglestvedt, bladstyrar Tomas Torsvik og lærar T. Ousland.
Bladet «Lister» — styrar T. Torsvik — blei teke til organ for fylkeslaget
Dyrlækjar C. Skard, presten Hovden og O. Fuglestvedt heldt foredrag på

Ungdomstalla åt Bygland uL
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skipingsstemna. Ein veit elles reint forlite om
fyrste arbeidsåra, avdi det ikkje blei ført møtebok
før 1897.
Av dei menn som stod i brodden for ski
pingsarbeidet må fylkeskontorist Axel Tobiassen
nemnast fyrst. Han er død for fleire år sidan,
og eg hev ikkje av skyldfolket hans fått oplys
ningar som hev noko verd her.
Stortingsmann Fuglestvedtvar idealist, livsfrisk
og arbeidshuga. Og millom ungdomen lika han
å arbeide. Han skipa skyttarlag i heimbygda,
Øyslebø, heldt foredrag for ungdomen, ja samla
Lærar Gunnar Nomeland,
fyregangsmann i Bygland ul.
han og pm seg i heimen sin til samrøde og
forteljing. I skog og mark og på fjellferder skulde* ungdomen med. Han
vilde så gjerne opne augo deira for alt det vakre i voksterlivet og dyrelivet.
Ordførarromet i heimbygda laut han ta over straks han slutta med lærar
yrket og skulde drive farsgarden. I fylkestinget var han ein vyrd mann;
og elles var han med i landbruksselskapet, fylkesutvalet og fylkesskulestyret.
I 1900 blei han vald til tingmann frå Mandalens krins. Fuglestvedt var fødd
1841 og døydde 1902.
Bladstyrar Tomas Torsvik er fødd i Randesund 1862. Riksrett og unions
strid kveikte han til arbeid for nasjonale saker. Etter han hadde vore lærar
ei tid, styrde han ein folkehøgskule i Vest-Agder og var so bladstyrar ,i
«Lister» og «Agder». Sidan var han gardbrukar i fleire år. Frå 1909 — 12
var han stortingsmann, og sidan hev han styrt «Fædrelandsvennen» i Kristi
anssand. Kringom i Vest-Agder hev han halde mange foredrag. Ei heil
årrekkje var han formann i Vest-Agder ungdomslag.

Setesdøler i gangar (Bygland ungdomslag) .
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Vigmostad ungdomslag, skipa 1912.

Anna Ryen,
ein av grunnleggjarane.

S. A. Landås, '
form. i 6 år.

Johs. Ryen,
formann no.

Austad ul., Setesdal, skipa 1892.

Bjørgulv Austad,
grunnleggjar og fyregangsmann.

B. Stubseid,
form. 1892-1902.

Birgit Gr. Austad,
form. 1916-17.

Jorid Stubseid,
form. 1917-18.

Grunde O. Austad,
fyregangsmann.

Knut Austad,
fyregangsmann.
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Holum ul.
(1898).

Øvrebø ungdomslag,
skipa 1904.

Kvinesdal ul.
(1913).

Kyrkjesongar
J. B/erland,
som skipa laget saman
med bonde T. N.
Fuskeland.

Olav Osm. Øvrebø,
Torgeir Tveit,
grunnleggjar ogfyrste son åt fyrste forman
form. (1904-13.)
nen, er form. no.

Lærar
Torkell Nuland,
fyrste formannen.

Lærar Askell Røskeland er likevel den som lengst hev stade i striden for
ungdomsarbeidet her i fylket. Han er fødd 1863 i Hamre prestegjeld nordan
for Bergen. Frå 1890 hev han vore fyrstelærar ved Hunsfoss bruksskule i
Vennesla. Han kom med i styret for V.-A. ungdomslag 1896. 121 år var
han med i styret, 9 år formann. Røskeland hev vidare vore med i styret
for Vennesla ul. i 15 år, 9 år formann. Han hev og vore formann i styret
for Bondeheimen i Kristianssand heilt frå heimen blei skipa i 1911. Røskeland
er naturvitskapsmann, og hev vore til god hjelp for avlidne professor Collett.
Siste året hev Røskeland vitja mange av ungdomslaga og halde foredrag
om det han ser og røyner ut på skogferdene sine. I fyrstninga av 1890
-åra tok den frilyndte ungdomsrørsla til å ovre seg. Det var ei reisingstid
med rom for nasjonale og frisynte idéar. Og det var nett det som trongst.
Det blei sagt i åra kring 1890 «Me hev aldri havt ein ungdom som veit
så mykje og vil så lite». Reisinga av dei frilyndte ungdomslag var då tenkt
som ei motvekt mot hugløysa og likesæla, — dei mest drepande krefter som
rår i ungdomshug!
Fylkeslaget hev på mange årsmøte dryft koss det best kan kome einskild
laga til hjelp. Det synest helst ha kome til det at foredragshjelp var beste
stønaden. Det var to vegar å gå: Å få ein dugande talar til å ta fore
dragsferder kringom til alle laga. Eller og at styret vende seg til ymse
kjende menn innan fylket som var viljuge til å halde foredrag i eitt eller
fleire av dei næraste laga etter avtale om tid og stad med einskildlaga. Båe
vegane blei nytta, og dei hadde sikkert kvar sine føremuner. Til foredraga
stødde fylkeslaget til med pengehjelp så langt kassa rakk. Kvar sumar vart
halde årsstemner med samtale og rettleiding om lagsarbeidet. Det hev og
vore i bruk å halde ei årleg hauststemne der formennene i einskildlaga blir
kalla inn til dryfting og planleggjing av arbeidet for året som kjem.
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Huset åt Halse ul., LJosheim" innvigt 8. februar 1920.

Vest-Agder folkeakademi hev stade som serlag innan fylkeslaget ei heil
årrekkje. Årsmøtet 1918 gjorde vedtak um å byte akademiet i 3 mindre lag,
for å få auka statstilskotet. Kyrkjedepartementet godtok bytet og gav stats
tilskot i samhøve med søknaden for alle tri laga alt fyrste året. Dei tri akaUL

Framstig", Hartmark (1897),

Jf zm fm

facob Osnes,
grunnleggjar, fyre
gangsm., fyrste form.,
i alt form, i 11 år.

L. Fuglevik,
grunnleggjar og
fyregangsmann .

Salve Vatne,
formann no.
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demia heiter nå:
«-Setesdal akademi», «Marna og Audna akademi» og
« Kvinesdal og Sirdal akademi».
Vest-Agder ungdomslag driv bondeheim i Kristianssand. Optaket blei
gjort på årsmøtet sumaren 1911. Disponent Skajå i Kristianssand hadde leigt
10 rom hjå A. Olsen & Søn. Desse roma let han då Vest-Agder ul. overtat,
om laget vilde reise ein bondeheim. Mållaget i Kristianssand baud seg og
til å teikne luter for optil kr. 2000. Årsmøtet tok mot tilbodet. Til å skipe
med husbunad og innreiding, tilsetjing av tenestfolk o.s.b. blei valde: dispo
nent Skajå, Kr.sand, lærar Røskeland, Vennesla, fru Risdal, Hornnes, frk.
Roland, Kr.sand og Olav Galteland, Kr.sand. Laga fekk tilsendt innbyding
til lutteikning. Heimen er såleis reist som lutlag og blei driven såleis dei
fyrste åra. Då det sidan synte seg at drifta gav overskot, blei lutene inn
løyste. Vest-Agder ul. hev sidan drive heimen og vore ansvarleg for drifta.
Nå — 1920 - er bondeheimspørsmålet svart. Heimen var leigd på 10 år
og i 1921 er leigetida ute. Huseigaren vil ikkje vere med på ny leige
Og lagleg nytt hus til kjøp eller leige er ikkje å finne nå. Kanskje kan
husleigenemnda hjelpe oss.
Dette er nå likvel fyrste og største opgåva V. A. ungdomslag hev å løyse:
å få seg ny, helst sjølveigen bondeheim.
Det er serskilt styre for bondeheimen, valt av styret for V. A. ungdoms
lag. Det er gjort vedtak om at minst halvparten av driftsoverskotet skal
setjast av til fond. Resten fær fylkeslaget rådvelde over.
Bondeungdomslaget i Kr.sand hev drive kaffistove i mange år og eig
nå eit drusteleg hus i Tollbugata. Men dette lagsbruket er det fortalt om
i lagssoga åt Bondeungdomslaget.
Søgne ungdomslag hev planar om å reise kaffistove med nokre rom til
husvære på Lunde.
Endeleg avgjerd ligg ikkje føre ennå,

I fylkesstyret er formann og fire styreslemer. Dei siste åra hev me attåt
havt fastlønt skrivar. Han greier med rekneskapen og det meste skrivar
arbeidet åt fylkeslaget og akademia. Han er attåt inspektør for akademia.
Inspektøren, saman med styra for einskildakademia, syter for faste foredrags
ferder og legg reiseruter åt foredragshaldarane.
Siste året hev fylkeslaget gjort avtale med ymse kjende talarar kring i
fylket om å halde foredrag i dei næraste laga laurdags- og sundagskveldane.
Fylkeslaget hev betalt halve foredragsutlegga til dei lag som hev nytta
tilbodet. Etter røynsle frå siste året, er dette ein skipnad som laga set
pris på.
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Flestalle saker blir
førebudde i styremø
te.
Rundskriv blir
berre nytta i mindre
saker eller når det
er hast.
Siste året hev me
havt fast spal terom i
«Agder Tidend». Me
hev ei side for vika
og kallar teigen «Un
ge Agder». Det er
Axel Tobiassen,
Bladstyrar Tomas Torsvik.
fyrste form. i fylkeslaget.
tenkt som eit lite or
gan for samskipnaden
av ungdomslaga i Vest-Agder. Det er tilsett serskild styrar for teigen.
Han er lønt av fylkeslaget med kr. 500 for året. I «Unge Agder»
hev fylkeslaget greitt høve til å gjeve meldingar, liksom einskildlaga og
kan få bere fram frå lagsarbeidet slikt som kan vere av interesse for
andre lag. Småforteljingar og innlegg, i samhøve med programmet vårt tek
me og med glede inn i teigen. Dette tiltaket er nytt ennå. Men det synte
seg på årsmøtet at laga var glade i «Unge Agder» og ynskte det god fram
tid og vokster.
Kan landslaget i større mun hjelpe fylkeslaga til dugande menn eller
kvinner som gjev rettleiding og oplæring i leik og nasjonaldans, vil mykje
vere vunne. For runddansen er og blir ein fare for laga. Og einaste varande
rådbot ser me i å få nasjonaldans og folkeviseleik innøvd til verkeleg liv i
laga. I det me yn
skjer til lukke med
det nye tiltaket: ung
domsleidarskeid, to
rer me bere fram yn
sket om auka fart i
skiping av slike skeid.
Dei fleste lag hev
emne til dugande lei
darar, men det trengst
Disponent. Th. Skajå,.
rettleiding, sliping og
som på sjølvlaus måte har
hjelpt mål- og ungd. laga i
utfriing.
Vestagder til dei store lags
bruka og eigedomane i
Th. Åsen.
UngdomssamskipKr.sand.
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Hauststemna i Vest-Agder ungdomslag på Hægeland 1913.

nadene — og einskildlaga med — bør setje alt inn på å løyse dei mange
praktiske opgåver som ligg føre : Arbeid for åfå leggje skulane over i meir
praktisk leid. Skulehage attmed kvar einaste skule, meir praktisk sløyd, gym
nastikk og idrott inn i skulen — ikkje berre som daudt vedtak; men fullt
effektivt etter dei planar som er sette op. Idrotten må allstad og i dei
ymse former reisast. Distriktslaga for idrott må få all den stønad ungdoms
laga kan gjeve. Og samarbeid millom dei to organisasjonar innan fylket
er naudsynt.
Folkebad bør bli reist i kvar bygd. Jordspørsmålet krev kanskje hovud
interessa. Men eit so stort tiltak treng nemndførebuing og utgreiing av
fagkunnige folk før einskildlaga bør eksperimentere i nokon større mun.
Om opgåvene elles segjer lærar Røskeland: Kraftig arbeid for at me som
,folk må vinne fram til heilt og fullt kulturelt sjølvstende. Her er ennå langt
att. I det spørsmålet står me nå omlag i same stoda som me med omsyn
til det politiske sjølvstende stod i 1892. Halve nasjonen stritar ennå imot.
Kraftig arbeid for å stanse eller i alle fall minke på utflyttinga frå landet
til byane. Det må noko gjerast med å halde fram for dei unge føremunene
med åbu på landet. Dette blir lett overset. Ein må og arbeide for at dei

Jon Åsen.

O. Galteland.

Stortingm. Fuglestvedt.

T. Leirkjær.
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Hægeland ul, skipa 1893

Hægeland ul. på utferd 1908 utanfor eldhuset på Lauåsheia.
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Aslaug Homme.

Tone M.
Qunnstveit.
Qunnstveil

is
Nils S. Kile,
fyrste formannen,

Søgne ul. (1895)

Filmsensor
Arne Ha/g/em,
fyrste formannen.

Bonde Anton Dahl,
form. siste 5 åra,
skrivar i fylkeslaget.

Fram", Finsland (1901).

Bård Mesel,
som skipa laget.

H. Øksendal (f 1919),
fyregangsm. og
trugen arbeidar.
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føremuner byane nå hev — gode skular, boksamlingar, lesesalar, gymnastikkTom, idrettsplassar o.s.b. også må bli å finne utover landet. I fylkeslaget
er nå 39 lag, medan 22 hev meldt seg ut.
Det er visstnok ymse årsaker til at så mange lag hev lote leggje ned
arbeidet. Opgåve frå kvart lag hev me ikkje, men dei viktugaste grunnar
trur me å vite:
Dei religiøse vekkjingane over bygdene i Vest-Agder hev godtsom alltid
født eit einsynt, trongt livssyn. Eit livssyn som ikkje toler den naturlege
livstrongen hjå ungdomen. Når så ungdomslaga nett vilde ale til liv natur
leg, sunn livskjensle, blei dei set på som «djevlereir» som laut øydast. Og
striden imot dette livssyn blei for sume for tung dessverre. Eitt etter eitt
av laga laut leggje ned.
I mange bygder — serleg sjøbygdene kring Flikkefjord — Lista og
Farsund, hev ungdomen svært mannjamt teke ut, — anten som sjøgutar eller
fare til Amerika. Dei blei i ungdomsåra framande for dei nasjonale opgåver
som serleg fyrste åra var hovudpost på laga sitt program. Og utan å vere
fengd av den nasjonale åreelden, var det tungt å halde laga friske og levande.
Nektast kan det heller ikkje at dansen hev vore drepande gift i mange
lag — serleg der rusdrykken hev havt fritt spelerom. Den leiken krev sin
hemn — før eller seinare.
Formenn i fylkeslaget hev desse vore: Fylkeskontorist Axel Tobiassen,
bladstyrar Tomas Torsvik, lærar Askell Røskeland, gardbrukar Andreas Haugedal,
gardbrukar Tobias Leirkjær, gardbrukar Tomas Åsen, kasserar Olav Galteland.
Formann no er Jon Åsen.
Til slutt vil eg ynskje heppe og lukke med alt sant frilyndt ungdomsarbeid
landet over — Me tek til å bli sterke nå. Lat oss dd lyfte i flokk!

JON ÅSEN.

AUST-AGDER UNGDOMSLAG.
Den som fyrst reiste arbeidet var den eldhuga kyrkjesongaren i Landvik
Torjus Hanssen, folkehøgskulens og Ullmanns trugne ven. Han skipa den
Iste stemna på Vigmarka 24.-25. juni 1894. Han hadde då med seg
nokre av dei fremste åndsfrendar som talarar og hjelpesmenn: lensmann
Ivar Fløistad, lærar Oddm. Ljone, redaktør I. Svendsen og redaktør Andr.
Hansson. Dermed var grunnen lagd, og det større samla ungdomsarbeid
sett i gang.
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I 1897 fekk laget
sine «lover» og ein
fastare skipnad. Sei
nare kom det med i
«Norigs ungdoms
lag», og i «Central
foreningen for idræt»,
og i det siste har
laget delvis arbeidt
saman med Aust Ag
ders fyrelesingslag
(folkeakademi). Flei
Ivar Fløistad.
Torjus Hanssen.
re av dei einskilde
lag har fått seg eige ungdomshus; andre samlar midlar til sovore,
Dei fleste har ei lita boksamling og eit handskrive blad. Sume lag har
ogso drive idrott, fått i gang skogplanting eller andre gode ting, og stun
dom har dei synt fram mindre spelstykke.
I fylkeslaget står no 13 å 14 lag med ikring 500 medlemer.
Som arbeidet frå fyrst av byrja fritt og ideelt for folkeupplysning,
fridom og norskdom, har det sidan i det store og heile gått i same
leid i desse 25 år både i dei einskilde lag og på dei store stemnor.
Eit vekkjingsarbeid i tru på ungdomen og framtida. Ein vilde gjerne
hjelpa og stydja ungdomen til meir medviten vilje og vaken ansvars
kjensle, til eit ljost og godt ungdomsliv i reinleik, tru, vilje og arbeid
og samstundes få hug til å vera med på å ta eit lyft med i dei ymse
sosiale og nasjonale uppgåvor for vårt folk —og vårt land. Gud, heim7og
fedreland skulde lysa

Torgeir Berulvson,
fyregangsmann i ungd.arb. i
Austagder.

for augo og hjarta.
Har arbeidet i
nokon mun lukkast?
Det er ikkje godt å
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segja. Folkehavet er
djupt å lodda. Når
eg tenkjer attende på
dei
dei store
store stemnor
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Lærar og kyrkjesongar
Jørgen Midttun.
fyikesform. i u år.

m
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samla ikring talarstolen ute eller i kyrkja, lydande i alvor og frygd på
ordet og songen, då er eg ikkje i tvil um at det var groverstider for
åndsvoksteren. Dei varme og gripande ord frå fleire av talarane fall
nok ikkje berre på den harde vegen eller på steingrunn. Ein minnest
ein Ullmann, ein Liestøl t. d. for å nemna eit par av dei største tala
rane me hadde," kor kunde dei ikkje halda stemnelyden i spaning i time
vis! Me gløymer heller ikkje ein Hognestad, Mannsåker og B. Th. Anker.
Og so våre eigne, dei mindre, so å segja, våre ungdomslærarar : Homme,
Jakob Dale, Tormod Knutson, og sist men ikkje minst Torgeir Beralvson,
denne trugne, eldhuga kraft som år etter år ikkje sparde seg for dei tunge
framgangstak i våre bygder. Var arbeidet spilt? Ånei! So visst som me
-trur at der er makt i det «levande ord» so har det her vore til hjelp for
mange, mange på livsvegen. Og arbeidet i det heile i laget har rimeleg
vore til meir gagn enn me no ser eller kann verdsetja. Det skal «koma
um ikkje so brått». Sjå på dei strok eller bygder som ikkje har ungdoms
lag. Det er so visst ikkje for mykje av frisinn og nasjonal rørsle ! — Fekk
ungdomsarbeidet den tilslutning og studnad det fortente? Ånei — det var
ikkje å venta. Endå fyre 1905 gjekk det bra. Sidan kom reaksjonen og
eit meir materialistisk livssyn, so arbeidet vart tyngre og tråare. Dei like
sæle foreldra og likeglade ungdomar brydde seg ikkje um ungdomsarbeidet.
Andre, dei som «vakt burde vera», heldt seg fornemt burte, eller såg beint
fram ein fare i dei frilyndte ungdomslag. Dei skyna so altfor lite si tid
og si stode, skyna ikkje at ungdomen er materialet for framtida. Men mange
av dei eldre og fremste folka forstod saka og kom med, og dei beste mil
lom ungdomen vart med, dei som var mest tak i. Dei var med, er med
og vil alltid vera med, so Aust-Agder ungdomslag og Norigs ungdomsl.
kann verta ein sterk framgangsfylking.
So takkar me for arbeidet i dei 25 år, takkar ein Torjus Hanssen og dei
andre som skipa laget; minnest med takk og vyrdnad ein Ullmann og Lie
støl, der dei kviler i si grav; takkar so mange andre, dei større eller mindre
hjelpesmenner som har vore med, og ikkje minst takk til dei iduge arbeids
maurane, gutar og gjentor, i dei einskilde lag.
So ynskjer me lukke og signing yver Aust-Agder ungdomslag til vidare
framgang.

JØRGEN MIDTTUN.

254

TELEFYLKET FRILYNDTE UNGDOMSSAMLAG

Postopnar
Nils Botnen,'
i
med og skipa fylkeslaget, form.
/895, 96, 98 ø£- /900, næstform.
i N. Ul. 1898.

Lærar
jAnders
. 1 1 mi c/ o ÆKonglevoll,
\is ft-ifi-c. y i/il,
— Torgrim
9 — Bilstad,
fylkesform. 1897 kassest i N Ul fylkesform. 1899, 1901-02, skipa
1896-98.
ul. Heimdal" i Ytre Vinje,
fyrste form. der.

Fylkeslaget vart skipa den 24. juli 1895 på Årnes.
Lærar Å. Haug kom 21. mai 1894 med ei uppmoding til dei frilyndte
ungdomslagi i fylket um å ha sams årsstemnor. Tanken vann medhug og
same året, 8. juli, vart den fyrste stemna haldi på Ulefoss.
Andre stemna — 23. og 24. juli 1895 — stod på Årnes. På utsendings
møtet her den 24. juli møtte utsendingar frå 10 lag. Dei vedtok samrøystes
å få til ein samskipnad, som (etter framlegg frå A.^Konglevoll) fekk namnet':
«Telefylkete ungdomssamlag». Dette 'er no brigda til; Telefylket frilyndte
ungdomssamlag.

Lærar Lavrants Rui,
Lærar O. Sporastøyl og kona.
LærarlgTorleiv Lid,
fylkesform. 1905, var med og skipa Han har vore form. i ul. r'ram", fylkesform. 1906-07, mykje med i
Lauvsprett", Bærum
Seljord ul. og fyrste form. der.
Kyitseid, fylkesform. 1903-04.
Beste pris i 1918 for Telemarksongen
Eg veit ein heim å nemna".
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Lærar Knut Skarprud,
fylkesform. 1908-09, form. for
ungd.laget i Lårdal.

Tor Holte, d.y..
fylkesfor/n. 1911, var med skipa
mållag i Drangedal, var styresm. i
ul. i same bygda.

Bonde Olav Steinbø,
fylkes/orm. (1912-13 og 14).

Det fyrste styret i Telefylket frilyndte ungdomssamlag såg soleis ut : Nils
Botnen (formann), A. Konglevoll (næstformann), Sigrid Lie, John Lie, Sigrid
Bergve.
Fylkeslaget veks. Næste året aukar det til um lag 20 lag. På årsstemna,
som stend i Kvitseid 4. og 5. juli 1896, gjev ungdomssamlaget seg lover —
grunnlaget for deim som er i dag.
No då laget hev skipa seg ferdigt med lover, styre o. s. fr., tek naturleg

Telegjentor.
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Bondeheimen med Telestova på Notodden

Ungdomsstemna i Seljord 1906. (På biletet ser ein m. a. Anders Hovden, Jakt
Nådland, prest Wicklund, Torp Hansen, Olav Sveinsson.)
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Vestfjorddalen ungdomslag (1894).

Halvor Floten,
som skipa laget.

Gunhild Solheim,
•form. no.

Olav Bøhle,
form. 1895, 96, 1910,
11, og 12.

tankane til å leika inn på det arbeidet som fyre ligg. Det syner seg at
hugdraget gjeng i norsk leid. Det vert alt frå fyrst av det nasjonale, som
fangar hugen. Mdlsaki fyrst og fremst.
På årsmøtet på Notodden (2. og 3. juli) 1898 vedtok dei samrøystes å
velja ei nemnd, som skulde «koma med ei utgreiding um korleis arbeidet
for det norske målet bør takast i ungdomslagi».
Likeins set dei seg det målet å kveik/a liv i det nasjonale felespelet med
Gjerpen ungdomslag, skipa 1895.

Stortingsm.
Nils Skilbred,
skipingsmann.

Isak Skilbred,
skipingsmann.

Stgvart Grini,
form. 1895, 96, 98,
1900.

G. Berberg,
form. 1911-12 og
1920.

Sauland ungdomslag (1896),

N. Hytta,
som skipa laget.
17 - Norigs Ungdomslag.

Mari Melby,
formann no.

L. Høel,
nyskipa laget i 1905.
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å få til kappleikar på hardingfele. Den fyrste kappleiken fylkeslaget hev
stend i Bø hausten 1898. (Etter framlegg frå Jørgensen-Veum, som no er
æreslagsmann i fylkeslaget).
Fylkeslaget tok ogso upp kapping i nasjonaldans og stevjing på års
stemnone.
For å skaffa lagi fyredrag på billegaste og beste måten sende fylkeslaget
rundt ferdatalarar — og fekk i hop «fyredragslistor», d. v. s. at dei som er
viljuge til å tala i eit elter fleire lag set namnet sitt på ei prenta liste, som
vert send til kvart lag. Denne lista er ein peikepinne for lagi til å finna seg

Rauland ungdomslag,

Lærar Sivert Vågen
ein av grunn
leggjarane.

Lærar A. Lid,
som skipa laget,
bladst. for handskrive
blad ..Raulendinsen".

Muset åt Rauland ungdomslag.
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talarar i dei ymse høve. Fylkeslaget skipa til krinsstemnor. Og det fekk
ungdornslagi til å planta skog.
Men det arbeidet av fylkeslaget — som fell mest i augo iminsto — er
dei store årlege stemnone, som styret i ungdomssamlaget fær til. Ein karm
rygt segja, at det er dei gildaste stemnor i fylket på alle måtar. Ingi stemnor
hev so gilde talarar, ingi stemnor hev so mykje folk. Og den ungdomen
her møter fram, er fager ungdom

Kilebygdi unge

in

Ole O. Rei
915.

lag, skipa 1898.

Gi

'9
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Gauset ungdomslag, skipa 1894,

//e//rt Lofthus,
skipingsmann,

Lærar ff. O. Gjøystdal,
form. 1904-08.

Tor og Marie Mårdal,
truge lagsfolk.

Uthaugen ungdomslag, skipa 1904,
ø*
«Eti

Erik A. Ballestad,
formann i 1904.

p» Jr

Anna Eriksen,
styremedlem h. v.

mm

Julie Meen,
styremedlem h. v.

Gim/e", ungdomshuset åt Uthaugen ul.

S. ff. Ballestad
fm. 1916 og frå 19.
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Hjartdal ul. {1895).

Ånund Hardang,
som nyskipa laget
1915 (det fyrste levde
(1895-1907).

Bertha Gjærum,
ncestform. i det ny
skipa laget.

Lislehemd ul. (1914).

Lærar Sivert
Navelsaker (f 1916),
som skipa laget.

Sveinung Flåten,
form. frå 1919.

Fylkeslaget hev «fyredragslag», som hev statsstudnad. Det arbeider frami
frå. Elles hev kappleiken på fele vore «kjærbarnet» på dei store årsstemnor.
Det frilyndte ungdomssamlaget er den naturlege samskipnaden til å halda
dette uppe i strålande liv.
Eidsborg ul. (1910)

Ul. „ Solveig", Drangedal {1895)

Olav Sannes,
ein av grunnleg
gjarane.

Stina Karstein,
form. 1909.

Ul. Fram", Kvitseid {1897)

Johs. Skarprud,
skipingsm. fyrste
form.

Petter Midtsund,
form. fleire år
(f 1916).

Hans A. Sjetne,
form. 1903-05.

Erling Mandt,
form. 1916'0g frå
1919'.

Siljan ul. (1902).

I. Moe,
som skipa laget.

Walborg Engelstad,
form. 1918.
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Ungdomslaget Breidablik".
Fyresdal, skipa 1896.

Dr. F. Grimsgård,
fyrste formannen.

Syvert Landekil,
formann no.

Ungdomshuset Breidab/ik" i Fyresdal.

Bendik Taraldlien.

Agnes Grimsgård.

Tjøstov Kiland.

Alle 4 var med i fyrste styret i 1896.

Jørund Valbjørg.
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Ungdomsstemna i Seljord 1919. (Professor Bugge talar; den høgreiste
mannen til høgre er gamle Olav Sveinsson.)

Ungdomsstemna i Seljord 1919.

(Presten Freihow preikar).
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Attrå ungdomslag,
Tinn,
skipa 1897.
(Frå 1893 til 97 var det songlag)
Kjøpm. H. Svalestuen,
skipinjsm., form.
1893-97.

Lensm. O. O. Bakke,
skipingsmann.

Bonde Olav Roe,
skipingsm. form.,
1899-1900.

Doro Heyerdahl,
form. 1916-17.

Sokneprest A. Bonde,
form. 1907-11.

Fylkeslaget hev 'kosta meisterskapsmsdalje i gall for verkeleg meisterspel
og æresmedalje i sylv for den mest fortente eldre spelemannen. Fyresetna
den er at desse medaljone ikkje treng å verta skifte ut kvart år. Gullme
dalja stend betre enn premierekkja, medan sylvmedalja stend utanum denne.
Medalja ber bilete av Myllarguten. Telemark hadde ingen betre å setja på
henne. Ho kann med all rett kallast Myllargutmedalja. Myllargutmedalja
er teikna av Johanna Bugge-Berge og modellera av myntgravør Throndsen.
På eit formannsmøte i Sauland 1916 i september vart vedteke å freista
få til lagsbruk på Notodden. Ei nemnd vart vald til freista få ynsket til
røynd. På årsmøtet i Sauland 1917 vart dette vedtaket gjort: «Årsmøtet
bed nemndi halda fram med tanken um å reisa bondeheim og um råd er
kaffistove på Notodden. Fylkesstyret saman med nemndi fær fullmakt til å
setja tanken i verk.» — Etter jangt og tungt arbeid (krigsåri!) vart «Hotell
Bondeheimen» innvigd den 9. mars 1918.
Men det galdt å få noko som kasta av seg. Arbeidet byrja for å få til
ei «kaffistoge». Husleigenemndi vilde ikkje ganga med på at leigebuarane
i fyrste høgdi av huset vårt skulde ut. Men den vinn som trå er. Det vart
sytt for hus til deim. Romi i fyrste høgdi av «hotellet» vart tome. No i
juni 1921 vil kaffistova vera ferdig.
På styremøtet 7. mai 1920 vart det vedteke at «Bondeheimen» skal
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Ul. „ Dølen", Morgedal,
(skipa 1894 av Gunnar Mandt, no
fylkesformann i „ Varden").

Lærar
T. Bj. Hemmestveit,
berande kraft i laget.

Olav Bjåland,
skilaupar, var med
Amundsen til Sudpo
len, god mann
for nDølen".

Ingebjørg Strand,
berande kraft i laget.

Hallvard O. Lid,
fyregangsmann .

ff. Rams vik,
fyregangsmann .

Dølehalli", huset åt Dølen".

X}\ Skosstiern»

dk
O. Sandåker,
formann no.
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Ungdomslaget Fram" i Tinn (1902).
"""'•

I

"Stiftsprost
C. H. Krohn,
skipa det kristelege ul.
Fram" (1895), som i
1902 vart frilyndt.

Nils O. Bøen,
skipa det frilyndte
laget og var form, i
9 år, (1902-03, 05
-09, 16-18).

Halvor
K- Brynjulvsrud,
form. frå 1919.

Dølahalli", det nye huset åt Fram" (innvigt 7. sept 1919).

Ungdomslaget Fram" i Tinn på skogplanting.
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kom frå landslaget. Det vert peika på at ved valet i 1921 t. d. vil, etter
alt ein karm skyna, «riksmålsfolket» ganga til val på «målet» sitt. Då hadde
landslaget høve, — høve til å få det beinveges samband i stand og høve
til å slå eit slag for den saki, som er vår: den norske målreisingi!
Uppgåva er den ho hev vore og alltid må verta: arbeid for norsk ånds
liv. Det er naturleg. Det skaper glad og sterk ungdom. Inn i dette vil
sjølvsagt den norske målreisingi vera ei arbeidsuppgåve, som må drivast med
styrke og plan. Den saki er ei stridssak i landet. Det er bra. Då gjev
ho honom som er med der, den fest som fylgjer strid. Dette vil verka
attende på samskipnaden og halda honom frisk. Det er no 49 einskildlag
i fylkeslaget.
Fylkesformenn hev desse vore: gardbrukar og postopnar i Kvitseid Nils
Botnen, A. Konglevoll, lærar i Modum T. Bilstad, lærar i Gjerpen O. Sporastøyl,
lærar i Seljord Lavrants Rui, lærar i Lommedalen (Bærum) Torleiv Lid, lærar
i Kvitseid Knut Skarprud, lensmann i Seljord Svein Sveinsson, Tor Holte
d. y. (no i Kristianssand), gardbrukar og postopnar i Tørdal Olav Steinbø,
framhaldsskulelærar i Seljord Ketil Løndal (sjå meir um han under Lofoten
og Vesterålen ul.), sokneprest i Vinje Halfdan Freihow sidan 1916.

HALFDAN FREIHOW.

NUMEDAL FYLKESLAG.
Fylkeslaget vart skipa på Skjønne skule sundag 6. juni 1909 etter upp
tak frå ungdomslaget «Dølen» i Opdal.
Til skipingsmøtet hadde dei frilyndte "ungdomslaga «Dølen», «Norin
gen», «Opdal ungdomslag» og «Veggli ungdomslag» valt desse utsendin
gane: Besse N. Hau
gejorden, P. Svend
sen, H. S. Hvilsten,
Gulbrand Midgården,
K. O. Larsgård, Olav
H. Bakke, H. G. Myk
lestu, R. H. Brøstrud,
H. V. Flata, Guri
Lindtveit, Marie Ule
båsen og Sigrid
Sandnes.
Lover for fylkesOrdf. Besse N Haugejorden,
laget vart fyrst dryfte Fylkesskulelærar Tore Bergstøl,
fylkesformann 1909-11.
som fekk nyskipa fylkeslaget i 1920;
og vedtekne, og so arbeidet hadde då lege nede lenge.
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var det val på fylkesstyre. Ordførar og
lærar Besse N. Haugejorden vart formann,
P. Svendsen varaformann og lærar H. S.
Hvilsten skrivar og kassestyrar.
Det var trongen til å få meir kunnig
rettleiding og hjelp i ungdomsarbeidet
som gjorde at fylkeslaget vart skipa.
h s Hvilsten
fvlkesform 1911 --17
jyizesjorm. eru u.

Fyrste årsmøtet og stemna i fylkes-w
•
u
u -j
var i Veggli.
Her vart arbeids-

Kyrkjesong, k. Hvåie,
fylkesform. 1917-20.

måtane for einskildlaga uppstaka. Det vart vedteke at ein skulde setja skot
i lagsarbeidet, serleg med å senda ut ferdatalarar og med årleg å halda fyl
kesstemnor og elles samarbeida på beste måten.
På same møtet vart det og halde fram at fylkeslaget skulde freista samla
inn folkeminne frå Numedal og i samhøve med denne tanken vart det sendt
rundskriv til ungdomslaga; men arbeidet sovna burt. Det vart ikkje gjort
noko dei fyrste åra med å samla inn folkeminne. (Det som seinare er gjort
har T. Flatin personleg den meste æra for).
Fylkeslaget har skipa eit fyrelesingslag for dalen og i fleire år har det
arbeidt med å få til eit bygdemuseum. Dette har det vore mykje bal med,
og grunnen til at arbeidet ikkje er kome lenger er helst skort på pengar.
Det meste av gamle ting kringum på gardane er uppskrive, og desse listone
syner at det er over 500 nr. som kan høva til museet. Det er difor å
vona at vi um ikkje altfor lang tid karm få skipa museum.
Fylkeslaget har ikkje bondeheim eller kaffistovor nokonstad, og har difor
ikkje det høve til å få pengar i kassa, som mange andre lag.

Fyrste fylkesstemna i Uvdal 1910.
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Veggli ungdomslag (1909)

Lærarinne
Bergit Hauge/orden
fyregangsm.

Ole H. Gårder,
fyregangsm.

Torbjørn Vindegg,
formann no.

Det har heller ikkje fastlønt skrivar. Alt styringsarbeidet må fylkesfor
mannen gjera.
Faste talarar har laget ikkje havt, men ein skipnad med høvestalarar,
Denne skipnaden har og i seinare tid lege nede.
Styremøte har det vore svært sjeldan. Dei fleste vedtak vert difor gjorde
med rundskriv og telefon.
Fyremunene med å stå i landssamskipnaden er den at det vert lettare
Noringen ul {1908)

Pal Lindtveit,
fyrste form.

Opdal ul {1895)

N. G. Rudi,
form. no.

Sevrin Samuelsen,
som skipa laget,

Lærar K. Bendiksby,
fyregangsm. . j

m

Tunhøvd ul {1909)

Driftsstyrar
S. Lislegard,
fyrste form. 1909, (eit
samtalelag hadde det
vore i 1890 åra.

Skogstyrar
Eirik O. Åsen,
fyregangsm.

Lærar A. Heggelien,
som nyskipa laget
1911.
i
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Flesberg
Idsl. (1910).

Rollag ungdomslag
(1915).

Ungdomslaget „ Dølen",
Uvdal (1906).

mK

har
5 dr.

Nils G. St

å få ferdatalarar til einskildlaga, like
og lettare å fremja saker som går i
Av umbøter som vil auka land
er i Numedal må nemnast at der

iSm

Stein S. Flata,
vrste formannen.

Tolleiv Q. Syverrud,
formann no.

eins vert det meir støleik i lagsarbeidet
norsk leid.

slaget si nytte i fylkeslag og einskildlag
bør verta strengare ordensreglar og vil:år for lag som står i landssamskipnaden eller vil melda seg inn. Det må
so måte arbeidast ut eins lover for einskildlaga, der ein plan for arbeidet

Muset åt ungdomslaget ..Nordstierna" , i
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vert fastsett. Det må og verta forbod mot at ungdomshusa vert utleigde
til dans og festar som karm tenkjast å vera til skade for ungdomen.
Dinæst vilde det vera bra um landslaget kunde senda ut spursmål eller
saker til dryfting i einskildlaga. Med det vil dei og kunna få hjelp til å
fremja sosialt arbeid, som har ei stor og uppsedande makt på dei unge,
t. d. jorddyrkingsfond, gamleheim, fatiggard, sjukestell o. s. fr.
Største uppgåva for ungdomssamskipnaden må no vera eit sterkt arbeid
for å vekkja ansvarskjensla og viljen til å vera bra og gode menneske i
heim, lag og samfund. Difor må Numedal fylkeslag trufast vakta på arbei
det i einskildlaga, so ikkje dans og moro vert det viktigaste; men at det
nasjonale og folkelege upplysingsarbeid vert hovudsaka. Like eins må det
leggjast meir arbeid på å få innført norsken i skulane og i kommunale og
andre offentlege umbod.
Det er no 8 lag som er innmelde i fylkeslaget. Desse laga har alle vore
i verksemd sidan dei vart skipa. Ikkje noko lag har meldt seg ut.
(På fylkeslagsstemna i Nore i sumar— 1921 — var det norsk gudsteneste
ved Haugsøen, talar av Johan Austbø, R. Haugsøen og fylkesformannen og
til slutt kappleik på fele).

TORE BERGSTØL

HALLINGDALS FYLKESLAG
Etter kvart dei serskilde ungdomslag voks og fastna, vart dei klår over
at ungdomsrørsla hadde mykje sams arbeidsmål alle stader. Med dette vakna
ogso trongen til samskiping. Her i Hallingdal vart denne trongen fyrst
stetta på den måten, at ungdomslagi innan sume prestegjeld skipa seg saman.
Soleis hadde me i Hol ein slik samskipnad, «Ljos og Liv», og i Ål ein,
«Ålingen». Desse samskipnadene arbeidde nok godt kvar for seg, men
krinsen vart vel liten. Fyrste teiknet til at ein samskipnad for heile dalen
måtte koma, var kravet um ungdomsstemnor for Hallingdal. Den fyrste
som vel bar denne tanken fram for ålmenta var visstnok Eirik Strindeberg
i eit bladstykke i «Unglyden». Seinare kom ogso andre og studde upp
under. Og våren 189 Qvart det verkeleg halde ei stemne for Hallingdal.
Stemna var i Ål. Der var utsendingar frå Hol, Ål, Gol og Nes. Ymse
spursmål vedkomande ungdomslagi og arbeidsmåtane der vart dryfte, men
noko samskipingsplanar var visstnok ikkje framme på dette utsendingsmøtet.
På sjølve stemna tala presten Christie til ungdomen, lærar Bækkestad tala
um målsaki, og stortingsmann Berg um avhaldssaki. Eit spellag frå ung
domslaget «Framtidi» synte fram spelstykket «Ei hugvending».
Våren 1902 vart det atter sendt ut innbjoding frå Ål til ei ungdoms
stemne for Hallingdal. Til utsendingsmøtet no møtte det utsendingar frå
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dei aller fleste ungdomslag i dalen, og no kom
spursmålet um å skipa Hallingdals fylkeslag upp
som fyrste sak. Tanken var dryft i Ål, og Ola
Perstølen fekk i uppgåve å fyreorda emnet til
ordskifte på utsendingsmøtet. Det var tolleg bra
semje um samskipingstanken. Det vart vedteke
at Hallingdals fylkeslag skulde skipast, og ei
nemnd vart sett til å koma med framlegg til lover
på utsendingsmøtet året etter. Lærar Ola Ellings
gard var største krafti i ungdomsrørsla no. Han
stod fyre stemna, og vart og formann i lovnemndi.
På denne stemna hadde me ogso for fyrste
E. Bækkestad.
gong ein langframand talar på ungdomsstemna.
Det var Rasmus Steinsvik. Han tala um målsaki. Talarar elles var kyrkje
songar Reinton, stortingsmann Berg og misjonær O. Nestegard. Spelstykket
Folk» vart framsynt.
1903 var ungdomsstemna i Ål og. Då vart lovene for fylkeslaget ved
tekne. O. Ellingsgard vart vald til formann. I styret kom elles S. Reinton,
Hol, kyrkjesongar Lødøen, Nes, O. Rimeslåtten, Gol. Kven femte mannen
var, er litt på det uvisse. Møteboki er dessverre burtkomi for dei fyrste åri.
Til denne stemna hadde me fenge presten Hovden. Han heldt messe i
kyrkja, og foredrag på stemneplassen.
No var då fylkeslaget skipa, og kome i arbeid. Men alt året etter synte
det seg, at det kunde endå. verta hardt nok å halda fylkingen samla. Stemna
skulde då (1904) vera på Nes. Me hadde svært til talarhjelp: Presten Anker,
Lars Eskeland og O. E. Bø. Bø skulde fyreorda til ordskifte um målsaki.
Nokre nesningar hadde so fenge uppover Yngvar Bruun til å ta til mot
mæle. Det vart eit veldigt målslag.
Då so nytt styre skulde veljast, kom sende
menner for Nes ungdomslag med klagemål mot
styret i fylkeslaget, fordi dei hadde tinga berre
måltalarar til stemna. Etter eit stutt ordskifte
um dette vart so styret valt. Sendemennene frå
Nes ungdomslag røysta ikkje. Målstriden hadde
no teke til. Fylkeslaget kunde ikkje fira her, og
då so dr. Bruun kom inn som formann året
etter, loga striden upp for alvor, og i 1908
sleit det seg laus frå fylkeslaget fleire ungdoms
lag, og skipa «Hallingdals frisindede ungdoms
H. A. Berg.
forbund». «Forbundet» synte aldri nokor stoi
- Norigs

Ungdomslag.
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livskraft; og veikare og veikare vart det, so til
slutt sovna det heilt av.
Einskildlagi innan
forbundet stod då ei tid utan nokon samskipnad,
og litt um senn kom dei med i fylkeslaget att
alle, so nær som eitt som enno stend åleme.
Fylkeslaget som lag hev ingi eige å tala um,
men som samband millom einskildlagi hev det
si uppgåve. Og samhaldet er godt. Det stend
no 15 ungdomslag i fylkeslaget, med til saman
1009 medlemer.
Den som frå fyrste stund stod i brodden
og fekk fylkeslaget skipa var som sagt jærar Ola
Kyrkjesongar S. Reinton.
Ellingsgard. Men han hadde sjølvsagt mange
hjelpesmenn. Her kan det vera på sin plass å
nemna tri menn som alt i mange år hadde stade som merkesmenn for frilyndt
og nasjonalt arbeid i Hallingdal: kyrkjesongar S. Reinton, Hol, lærar E.
Bækkestad, Ål, og kyrkjesongar, stortingsmann H. A. Berg, Gol. Desse tri
hadde hjelpt mykje til å fyrebu ungdomsrørsla i dalen, og tok ogso tak
med i lagsarbeidet frå fyrste stund. Av andre som studde uppunder då
fylkeslaget vart skipa kann nemnast Asle Wad, Flå, lærar I. Lødøen, Nes,
O. Rirneslåtten, Gol, o. fl.
Noko ytre tilføre til skipingi av fylkeslaget er det snautt, utanum det som
alt er nemnt. Ein må vel likso snart kalla det «indre tilføre». Det var
interessa for ungdomssaki. Vissa um sanningi av det gamle ordet, at sam
hald styrkjer. Det var klårt at arbeidet kunde drivast sterkare, og måli set
jast høgre ved samskiping.
Fyrste åri hadde fylkeslaget eit hektografert blad, «Fjellmann», som vart
sendt til alle einskildlag. Fylkeslaget sende då
ogso talarar kring, og fekk upp fru Garborg til
å halda nokre skeid i folkeviseleik. Og so var
det dei årlege stemnor. Det vart fyrst lovfest
at dei einskildlagi som tok på seg å skipa til
ungdomsstemnor, kunde få upptil 50 kr. i tilskot
av fylkeslaget. Men so viste det seg snart at
stemnone bar godt kostnaden sin sjølve, og jam
vel gav overskot. Lovparagrafane vart då brigda
slik, at fylkeslaget skulde ha overskotet av stem
none, so nær som av matsalet; det fekk einskild
laget råda med som det vilde.
Skulestyrar Ola Ellingsgard.
I 1908 vart Hallingdals folkeakademi skipa.
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Det var frå fyrst av ein serskipnad, som nok på
ein måte stod under fylkeslaget, men hadde serskilt
styre, og arbeidde på eigi hand. Foredragslaget
arbeidde likevel tungt på denne måten, difor vart
det knytt nøgjare til fylkeslaget, soleis at båe lagi
hadde same styre. Etter den tid hev det gjenge
greidåre. Fylkeslaget hev ogso sett i gang ein
vevskule med tvo trimånads skeid kvar vinter.
Vevskulen hev tolleg god søknad, og vil vonleg
hjelpa godt til å halda uppe interessa for veving.
Vidare hev fylkeslaget stade i nært samband
med Hallingdals sogelag, og gjeve det litt penge
studnad.

Dokter H. Bruun.

På dei årlege ungdomsstemnone hev fylkeslaget i mange år skipa premie
skjoting, men det er ikkje skipa serlege skyttarlag innan samskipnaden.
Idrott hev ogso fylkeslaget havt på saklista si, og nokre år heldt det årlege
vetterstemnor, med skirenn, og gjerne kappleik på fele og langeleik, kapp
dans, foredrag o.s.b. Nokre år var det tevling i fri idrott på sumarstemna.
Nokre idrottslag var ogso medlemer i samskipnaden. I dei seinara år er
Hallingdals idrettskrins skipa, den hev teke seg av idrottsarbeidet i dalen.
Fylkeslaget hev fyrst i år fenge seg noko lagsbruk : Kaffistova på Geilo.
Me hev leigt rom til dette. Då kaffistova enno ikkje hev vore i gang meir
enn eit halvt års tid, er det for tidleg segja noko um koss det vil gå. Men
det teiknar ikkje verst. Søknaden er god, til å vera på ein ikkje større stad.
Laget hev ikkje fastlønt skrivar. Det hev vore freista med at ein av
styresmedlemene vart pålagd skrivaryrket. Han skulde då ha 25 kr. i årleg
godtgjersle for arbeidet. Dei siste åri hev for
mannen havt både skrivararbeidet og løni. Det
vil truleg verta turvande å gå til skipnaden med
skrivar att. Men han lyt ha nokc meir løn.
Faste ferdatalarar hev me ikkje. Dei talarar
som. reiser i foredragslaget, vitjar som oftast alle
lag. Elles kan det vera høvestalarar.

Fru Kaja Bruun,
form. i styret åt ul. nFram" i Aal,
fyrste kvinna i styret for N. ul.,
frå 1921.

Av styremøte kan me ha 3 —4 um året.
Mange saker vert elles avgjorde ved rundskriv.
Dei tri siste år hev fylkeslaget halde eit formanns
møte kvart år, med foredrag og ordskifte um
ymse lags- og ungdomsspursmål. Desse møti
hev vorte svært godt umtykte.
Laget hev havt god studnad av å stå i lands
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samskipnaden. For det eine er det ein stor moralsk
studnad å vita ein stend saman med åndsfrendar
frå heile landet, med eit stort samlande program.
Og so er det den beinveges hjelpi som fylkeslag
helst, men ogso einskildlag, kan få med talarar,
lagsbladet, handboki og anna.
Det er ofte leidt å finna foredragshaldarar,
helst til foredragslaget, men ofte og til einskilde
foredrag. Let det seg gjera utan altfor mykje
arbeid og kostnad, vilde det truleg koma vel med
for mange å få prenta ei årviss liste over fore
dragshaldarar og foredragsemne, både for ferda
Arnfinn Breie.
lalarar og høvestalarar, noko liknande som det
heftet departementet årleg sender ut til foredragslagi
Mange ungdomslag er so upprådde med å få til noko på møti. Serleg
ber dei seg ille for at ordskiftet gjeng so trått. Kanskje landslaget kunde
ha i tankar um det kunde vera verdt arbeida ut eit hefte med høvelege emne
for ordskifte, helst lette emne, og samstundes gjeva rettleiding um ordskifte,
dei ymse sidor ved emnet o.s.b. Ein kunde i tilfelle kanskje letta arbeidet
med å lysa ut i «Norsk Ungdom», at lagsleidarar sende inn emne dei hadde
prøvt og litt utgreiding um røynsla med det.
I «Norsk Ungdom» kunde det gjerne vera ein bokteig, med nemning og
umtale av bøker og skrifter som kjem ut og serleg passar for ungdomen,
helst slikt som beintfram eller umveges styd vår sak.
Den frilyndte ungdomsrørsla hev sitt upphav og arbeid millom bonde
ungdomen, og arbeider sjølvsagt i fyrste line for upplysing og sjølvhevding
hjå han. Og målet er: Norig atterreist på bondegrunn. No lever me iei
tid som er serleg upprivi og leitande. Grunn
laget tykkjest svikta under alt. Det kan då vera
eit spursmål um ein skulde freista finna ein litt
breidare plass på programmet vårt for dei sosiale
og religiøse spursmål. Dei sosiale spursmål bryt
på med velde, og ingen ungdom kan ha godt
av å vera likesæl um dei. Det kunde vera verdt
ta dei upp og freista finna ei løysing som ikkje
skipla vårt grunnlag for mykje.
Det materialistiske livssyn råder og rikjer.
Njotingssjuka, ansvarsløysa og likesæla driv oss
mot stupet. — Kor er hjelpi? Religionen held
Ola og Dorthea Perstølen.
på glid burt for folket, serleg frå ungdomen. Dei
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Fyrste utsendingstnøtet i Hallingdal då Hallingdal fylkeslag vart skipa i 1902.

kristelege førarar i landet slit seg ut i strid um den rette læra. Og det
religiøse arbeid elles bryr seg lite med vårt jordeliv. Og likevel er det
kristendomen som burde vera boterådi mot tidssjukdomane.
Den rette

Talarane og elingane på ungdomsstemna på Nes 1904.
I midten ser ein Lars Eskeland og frue, Anker og frue, O. E. Bø, Ellingsgard og Bækkestad.
Alingane hadde ikkje toget då til hjelp, på den 4-5 mil lange vegen til stemna.
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Nokre av fyregangsmennene i Hallingdals fylkeslag.

Fru Petra Wad.

Asle Wad.

O. Rimeslåtten.

Skulestyrar A. Haug.

kristendom, med brorskapsbodet, bodet um å ta umsyn til andre, og setja
krav til seg sjølv. Det slag kristendom, eller livslæra, måtte kunne retta på
mangt som no held på vert skakk-køyrt. Kristendom og norskdom! Kunde
ungdomssamskipnaden gjera noko meir her?
Det er 15 ungdomslag med i fylkeslaget.

Vonheim", huset åt Gol ungdomslag.

Untr
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Al,

\M

ki.

1892

r *^ *

<gar Nesse,
it. fyrste form

Sersjant A. Hefte,

'£

Bankkasser. Vareberg

,e)

Det var i 1902 det vart vedteke at Hallingdal fylkeslag skulde skipast
rekna 1902
over for laget fyrst vart veditter,
en. Han var formann tvo år, til 1 904,
Ola Ellingsgard var
frå seg. Han var lærar i Ål 1 0 år fyrr han 1910 vart lærar ved
ve
lærarskulen i Elvrom, der han no er styrar. Vetteren
1906—07 gjorde han
ad med
gdomsskule i Ål. Ungdomslaget og fylkeslaget gav
kildmenn. Men då fylket nekta
He tiltaket litt studnad, likeins nok
dja, måtte tiltaket leggjast ned.
en då
)4 vart kyrkjesongar Reinfan vald til forma
araformannen
dr.
H.
Bruun
som
noko sjukleg
a styra.
Dr. Hans Bruun vart vald
Ann i 1905, men hadde då som sagt
rmann eit år. Bruun
er elles fødd i Vestre Aker. I 1896 vart han
B
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UL Samklang", Ål (1895).

Margit Leksvold,
form. 1912.

Per Kvelperud,
trugen arbeidar i ul.

UL Vatsingen, Ål fl 891)

Eirik Brattegard,
skipingsmann,
formann 1892-96.

Ola Brattegard,
formann sidan 1919.

sett til lækjar ved Bergensbane-anlegget, med bustad på Myrdal.
han attåt distriktslækjar i Ål og Hol.

1903 vart

Dr. Bruun og frua, Kaja f. Poppe, kom straks med i ungdomsarbeidet og

Ungdomslaget Vdrvon", Ål
(1919).

Knut L Skrindo
som skipa laget.

Knut M_ skrindo,
skipingsmann.

har lagt ned eit ovstort arbeid for ungdomssak og målsak i Hallingdal.
Dokteren vart sjølvsagt nedlest med ymist kommunalt arbeid, attåt det store
embetet, so han laut venda seg meir frå det aktive ungdomsarbeid. Men
frua heldt fram og vil vonleg ikkje gjeva upp på lenge enno. På årsmøtet
i N. ul.. 1921 vart ho vald inn i styret for landssamskipnaden.
Ungdomslaget «Framtidi», Al (1893)

Arne Solheim,
som skipa laget.

Karl Bendiksby,
fyregangsmann .

H. Veslestøl,
fyregangsmann.

Sigvat Tveito,
landskj. hall.dansar,
formann frå 1903.
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Hovets ungdomslag i Hol,
(1885).

Ole O. Ruud,
form. i Hovets sam
talelag 1885-88.

Stein O. Larsgard,
med og skipa sam
talelaget.

Syvert O. Berg,
med og skipa sam
talelaget.

Ola G. Myrvoll,
veteran frå samtale
laget (skipa 1885).

Olav O. Larsgard,
form. i Hovets ul.
1918-20.

Dr. Bruun sa frå seg formannsyrket i Hallingdals fylkeslag 1911. Då
vart Arnfinn Breie formann. Han hev vore med i ungdomsarbeidet frå han
vart vaksen, og so snart han var røystefør, tok bygdi han i teneste både til
eit og anna tillitsyrke. No er han ordførar i Ål, og den fyrste ordføraren
i Hallingdal som brukar norsk i brev og møtebok.
1914 sa Arnfinn Breie seg ut som formann, og Ola Perstølen vart for
mann. Han er tilkomen hausten 1877, er skreddar m. m. og varamann
til ditt og datt. I 1902 gjorde han strandhogg i Hårek frå Tjottas rike på
Helgeland, og røva der ei kraft frå ungdomsarbeidet i Nordland: Dortea
Høyholm, og batt henne til «den huslige gjerning». Han sleivar på som
formann i fylkeslaget enno.
Av dei som hev fyrebutt arbeidet for Hallingdal fylkeslag og ogso vore
med i det, hev me fyrr nemnt desse tri Reinton, Bækkestad og Berg. Reinton
hev elles lagt ned største arbeidet sitt i Holets ungdl.
Erling Bækkestad var lærar i Ål til 1915. Han hev frå sin fyrste ung
dom vore med i alt framstegs- og upplysningsarbeid. Alt i åri millom
1870— 80 skipa han saman med Reinton eit ungdomslag i Ål. Dei kalla
det elles samtalelag då, og namnet på laget var «Falkestugu». Dei hadde
eit handskrive blad som dei kalla «Smettar'n». Bækkestad kom tidleg med
i det kommunale arbeid og i politikken. I 1882 kom han soleis med i
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heradstyret og vart ordførar 1902. I 1910 var det vel, då Ivar Helgesen
heiste riksmålsmerket og vann Ål, vart Bækkestad kasta som ordførar. Men
medlem av heradstyret var han til 1916, då han sa frå seg val. Han hev
i dei seinare år gjort eit stort og verdfullt arbeid for Hallingdals sogelag,
med samlararbeid og arkivgransking.
Halvor Arneson Berg hev arbeidt i Gol. I 1 878 vart han lærar og kyr
kjesongar der, i heimbygdi si. Han var stortingsmann 1892 — 94 og 1898
— 1900. Berg var sers flink talar, og var mykje nytta til foredragshaldar
på stemnor og møte i dalen. Han arbeidde serleg mykje for avhaldssak og
skogsak. Og det var vel helst han som fekk upp att interessa for langeleik
spel i Hallingdal, og han var med skipa fleire kappleikar på lur og prillarhorn.
Me miste dessverre so reint for tidleg den mannen. Han slokna 24 april 1905.
Eirik Strindeberg hev gjort mykje for ungdomssaki i Hallingdal og andre
stader. Han «sådde» ungdomslag der han kom i sin ungdom. Strindeberg

f
Kyisli ungdomslag,
skipa 1895.

k§

-

Ivar Slettemoen,
form. i 17 år
(1897-1914).

Olav Tufto,
form. 1914- 18, og
frå 1919.

Huset åt Kvisli ungdomslag.
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Nes ungdomslag, skipa J 899

Lærar Ingebr. Lødøen,
skipingsmann ,
form. i 10 år.

Advokat Asle Børtnes,
form. 1915 og 16.

Politifullmektig,
Dagfin Selmer,
formann 1918.

Fylkesskulelærar
Erlend Sæteren,
formann sidan 1919.

er fødd i Krødsherad. Saman med E. K. Heie skipa han Flå ungdomsfore
ning. Han kom til Ål som krambusvein hjå Chr. Urholt 1897, og var med
umskipa Ål ungdomslag til ul. «Fram». Han vart sidan styrar for handels
forretningi til Meidell på Nes. Der var han med skipa Nes ungdomslag.
1 906 flutte han til Vestfossen, og tok til med handel der, og fekk skipa ung
domslaget «Samhold». 1910 flutte han til Kongsberg, og tok til med kolonial
forretning og kafé. Der var han med skipa Kongsbergs ungdomslag. Han
selde forretningi på Kongsberg, og 1915 vart han handelsstyrar i Larvik.
Der var han med skipa «Norskmålslaget». I 1918 flutte han til Mysen, der
han enno driv fabrikkverksemd og handel.
Lærar Ola Rimeslåtten er fødd i Ål. Han var med skipa Hallingdal
fylkeslag, og var fyrste kassestyraren. Han var ogso form. i styret for Halling
dals folkeakademi medan det hadde serskilt styre 1908 — 1913. Skulearbeidet
og dei ymse arbeid i bygdestyret hev teke han mykje burt for ungdomsar
beidet dei siste år.
Kyrkjesongar Ingebrigt Lødøen var og millom dei som skipa Hallingdals
fylkeslag. Han var med i styret dei fyrste tvo år. Han sleit dessverre straks
lag, for målsaki skuld, og kom seinare til å strida mot Hallingdals fylkeslag.
Ivar Tufte var med skipa fylkeslaget. Han sleit dessverre ogso lag, noko
Tri fyregangsmenn i ungdomslaget «Samhald», Geilo (1908),

Olav Brusletto.

K- Gullstein.

Pål Haugen.
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Leveld ungdomslag, skipa 1899.

-iL"^

*

N. Kirkedelen,
som skipa laget.

Jti 4V^^^^f

Birgit Haug,
form. 1915-17.

&r^

Lars Håheim,
form. no i 6 år.

venteleg for di han fekk so mykje anna stå i, og noko for di han ikkje
vann seg heilt over på målmannssida. Ivar Tufte er varmhuga avhaldsmann,
og hev vore formann i Flå avhaldslag. Han hev og vore formann i Flå
ungdomslag. I Hol var han med i styret for ungdomslaget.
Av dei lengst nedantil dalen, som var med skipa Hallingdals fylkeslag
var vel handelsmann Asle Wad i Flå ein av dei som test forstod kva' makt
dette laget kunde verta, og difor tok hardt i .lor å få laget skipa. Wadjvar
Holets ungdomslag, skipa 1895
av kyrkjesongar S. Reinton.

Forfatt. Olav Sletto,
formann i laget
1903-04.

Svein Nestegard.
framifrå halLdansar,
formann 1909-15.

Sigurd S. Reinton,
formann sidan 1915.

Stemna i ungdomssamskipnaden for Hol Ljos og Liv" våren 1902.
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Børtnes ungdomslag,
skipa 1908,
bygt på ul. Fram" som levde
1905—1908.
Lærar Ivar Tærum,
tann 1908-14,

Lærar J. Sandal,
fyrste form. i ul.
..Fram" i Børtnes.

Møtelyden i ungdomshuset vert teken".

den tid krambusvein på Nes, og hadde skipa Nes ungdomslag saman med
Strindeberg o. fl. Då Nes ungdomslag i 1904 seig frå fylkeslaget, sette Wad
seg i brodden for å få skipa Flå ungdomslag, og det vart straks meldt inn
i fylkeslaget. 1906 vart han vald inn i styret for fylkeslaget og stod i sty
ret til 1908. Det var det året då Hallingdals fylkeslag vart «sprængt» som
det stod i «Buskr. Blad», og riksmålskreftene var merkeleg nok so sterke i
Flå ungdomslag, at Wad makta ikkje hindra at det reiv seg laus frå fylkes
laget, og la til ved «Det frisindede ungdomsforbund». Det hev ofte vore
strid millom desse tvo flåværingane: Ivar Tufte og Asle Wad. Eg hev
som ein mistanke um at det var Tufte som i 1908 tok styret or hendene
på Wad og svinga laget ut or samskipnaden. Men dette torer eg ikkje segja
for visst.
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Fru Petra Wad, fødd Storøy, bør ogso nemnast. Ho var med skipa
Flå ungdomslag, og arbeidde godt der. I 1905 kom ho med i fylkeslags
styret. Men alt året etter måtte ho gjeva plassen til mannen sin. Petra
Wad er frå Namdalen. I 1900 vart ho lærarinne i Flå, og hev havt post
der like til for tri år sidan, då ho vart sjuk og laut slutta.
Ja, dette var nokre. Men her er mange elles som skulde og burde vore
med, som hev lagt ned eit stort arbeid for ungdomssaki både i fylkeslaget
og utanum i mange år. Eg skulde havt hug havt med Ola Rimehaugen,
som var av dei berande krefter i ul. «Fram» i mange år, kvassaste penn
som hev klora i det handskrivne bladet i det laget. Han døydde dessverre
so ung.
Og so Ivar Slettemoen frå Hol då! Han den staute morosame lærar og
bonde frå Hol, som var med i fylkesstyret so mange år. Han er ordførar
no, og lærar, hev stor gard og er uppteken på alle vis. Men han er årviss
på ungdomsstemnone og på årsmøti i .fylkeslaget. Og skulestyrar Anders
Haug, som var styresmann i fylkeslaget i mange år, hev vore ein god mann
for ungdomslagi i Hallingdal. Han kan ikkje segja nei, når han vert beden
um foredrag. Men han kan halda foredrag! — Mange vilde ha han til
formann i fylkeslaget, men eg synest han er so stort føraremne, at dette er
liksom for lite setja han til med.
Asle Perstølen hadde nok ogso fortent eit rom. Han var fleire år styres
medlem i fylkeslaget. Han er so fanatisk målmann, at han heller let hogga
klypa av seg enn han brukar ho til eit dansk ord. Men på same tid er
han noko av ein forretningsmann, praktisk og på-gåande, og hev vore ein
svært god mann å ha både for ungdomslaget «Fram» og for fylkeslaget.
Og eg kunde nemna lærar O. T. Brennhovd, Knut Ellingsgard, Lars
Reinton, O. Narum, Olava og Gunnar Engh, B. Kaland, telegrafist Bjørsvik,
Brørne Rustberggard og mange fleire som hev sett merke etter seg i ung
domsarbeidet i Hallingdal. Dertil kjem alle dei som ikkje vert spurd utanum
sitt eige lag, men som likevel hev lagt ned større arbeid for saki enn mangt
som ruvar meir.

OLA PERSTØLEN.
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VALDRES UNGDOMSLAG*)
Kring hundreårsskiftet var det her i Valdres
ein del ungdomslag som
nyst var skipa, eller hadde
vore i gang nokre år
Tanken um at desse lagi
skulde gå i hop i ein
samskipnad kom no fram.
Det vilde visseleg gjera
mykje til å setja fart i
dei lagi som var og til
å få i gang nye. Beraren
Skulestyrar O. E. Bø.
Skulestyrar Olav Rogne.
av tanken var O. E. Bø,
og kring han stod det mange gilde menner frå Øystre og Vestre Slidre
og Aurdal. Nemnast kan Knut O. Alfstad, Knut Jørstad, Olav Rogne,
Ole Thorsrud, Olav Moe o. fl. Bladstyrar Hovi hadde og i denne tid
skrive eit stykke i «Samhold» og der uppmoda valdrisane til å taka seg
av ungdomsarbeidet. I 1898 var det ei stor avhaldsstemne i Vestre Slidre.
Stemna heldt dei ute i det frie, og det møtte fram mykje folk. Dei
hadde foredrag der og vakker song, og mange tykte svært godt um
dette. Knut O. Alfstad bad då um at dei næste år måtte møtast i Øystre
Slidre, og slik vart det. Ungdomslagi «Fram» og «Heggeljom» og «Midtre
Hegge» ungdoms- og avhaldslag kalla so saman
den fyrste, verkelege ungdomsstemna her i dalen.
Ho vart haldi på Midtre Rogne i Øystre Slidre
den 10. og 11. juni 1899. Attåt foredrag var det
framsyning av skodespelet «Svein Urædd», dertil
fager korsong og nasjonal musikk. Det var ei
sværande gild og vellukka stemne. Etter upp
moding frå Knut O. Alfstad kom det saman
utsendingar frå 10 lag der, og Valdres ung
domslag vart skipa med Knut O. Alfstad til for
mann. Dei andre i styret vart: O. E. Bø, Knut
Jørstad, Olav Rogne og Ole Thorsrud. Det dei
fyrst og fremst vilde prøva på, var å skaffa dug
Ordførar Knut O. Alfstad.
') Laget heitte Valdres fylkeslag til 1919, då det av umsyn til dei nye fylkesnamni vart
umdøypt til Valdres ungdomslag.
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ande foredragshaldarar åt lagi, og det vart fastsett
at ungdomsstemnone skiftevis skulde haldast i
dei ymse bygder.
So noko lite um dei menn som skipa laget:
O. E. Bø var fødd i Aurdal. Han var lærar
ymse stader, var so i Amerika ei 2 — 3 år og
heldt sidan fram med læraryrket I 1899 grunnla
han Valdies folkehøgskule som han styrde heilt
til han døydde i 1 917. Bø var ein offerhuga
idealist som aldri sparde seg i arbeidet for det
han hadde kjært. Han tok tunge tak for ung
domssak, målsak og avhaldssak og for å reisa
Bonde Olav Moe.
bondekulturen på nasjonal grunn. No brydder
og gror det godt etter hans arbeid kring i bygdene våre. I mange år var
han med i styret for Valdres ungdomslag, i 3 år formann.
Knut O. Alfstad er fødd i Øystre Slidre. Far hans, Ola K. Alfstad, var
kjend som ein ihuga og dugande kar, og sonen likjest honom i dette.
Han har vore og er svært mykje med i offentleg styr og stell og i arbeidet
i ymse lag. Soleis har han i 22 år vore med i heradstyret, no ordførar, er
stortingsvaramann o. s. b. I lang tid har han vore formann i ungdomslag
og jordbrukslag og elles stade i brodden for ymse samskipnader, soleis for
Valdres ungdomslag dei 2 fyrste åri.
Olav Rogne var lærar i Øystre Slidre, heimbygdi si, ei tid og vart so
framhaldsskulestyrar i Land og driv attåt det ættargarden sin. Han var kas
serar i Valdres ungdomslag i fleire år den fyrste
tidi og har elles vore mykje med i ungdoms
og avhaldsarbeidet; han skipa soleis ul. «Fram»
i Øystre Slidre.
Knut Jørstad er og øystreslidring. Han er
gardbrukar og bankkasserar. Har vore svært
mykje med i bygdestyret, soleis medlem av
heradstyret i umlag 30 år, ei tid som ordførar.
Jørstad har havt stor interesse for ungdoms
arbeidet. Var ei tid med i styret for Valdres
ungdomslag og har t. d. vore til stades på alle
stemnor i samskipnaden so nær som eit par stykke.
Ole Thorsrud har i velso 40 år vore lærar
Dokter Harald Lyche,
i heimbygdi si, Bagn. Dei siste 20 åri har han
fyregangsm. for norskdoms- og
ungd.arb. i Valdres, skipa ut.
og vore kyrkjesongar. Han har arbeidt traust
Valdresvarden" i 1912 og skipa
mållaget Heimatt" i Fredriksstad
i 1900.
og trufast for ungdoms- og avhaldssak. Aldri
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Kyrkjesongar
Ole Thorsrud,
med ifyrste fylkeslagsstyret 1899.

Bankkasserar
Knut Jørstad,
med i fyrste fylkeslagsstyret 1899.

Bladstyrar
Q. O. Hovi,
trufast arbeidar, for
ungd.rørsla i Valdres.

liar han havt det med å spara seg, det har han fullt ut synt med dei
mange slitsame foredragsferdene sine, og elles og. Med heile sin hug og
si rike arbeidskraft har han gått i striden, anten det so var i skulestova eller
utanum. I 1881 skipa han «Bagn ungdomsforening», som kanskje var
det fyrste, frilyndte ungdomslag her i dalen. Var ei tid med i styret for
Valdres ungdomslag.
Som eg alt før har nemnt var det nokre einskildlag kring i bygdene her
den tid Valdres ungdomslag vart til. Det var då nokre gode menner som
såg og skyna at det vilde vera til stor bate for lagi å stå saman um sams
uppgåvor. Dette var sjølvsagt vilkåret for skipingi, og grunnlaget vart lagt
med di desse mennene ikkje gav seg til ro med «å skyna det» men sette
tanken i verk. Det gjorde vel heller ikkje so reint lite at Norigs ungdoms
lag nyst var skipa. Landslaget og ymse fylkeslag hev truleg vore fyrebilete.
Um arbeidet den fyrste tidi fortel Olav Moe:
«Den fyrste tidi vart nytta til foredrag og folkemøte i bygdene med det
fyrernål å [få til ungdomslag. Samskipnaden hadde god stønad av styret og
lærarane ved Valdres folkehøgskule, som gjorde eit sers gjævt arbeid for å
samla ungdomen. O. E. Bø og Gunnar Mandt var gode menn for ung
domsfylkingen denne tidi. Dei for på ski frå bygd til bygd alle sine ledige
stunder, spreidde ånd og ljos ikring seg og glødde ungdomen upp til arbeid
i samla fylking for å reisa til høgvyrdnad
att den gamle bondekulturen. Møti i
lagi var borne av handskrivne blad, fore
drag, skodespel, upplesing og ordskifte
um ymse spursmål, både åndelege og
materielle. I dette arbeid var mange med
og studde uppunder. Håkon Skattebo i
Øystre Slidre vart i mange måtar ein
Lærar og kyrkjesongar kveikjande fakkel, fyrst og fremst i si Lærar Andreas Høyne,
Gunnar Skrutvold,
fylkesform. sidan 1919.
fylkesform. 1912-19. eigi bygd, men også vidare.
Eg hjelpte
19 - Norigs Ungdomslag
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til so godt eg kunde ved stemnor, festar og samkomor elles, sumtid med
munnen og sumtid med fela, som den tid, før beljespelet hadde dåra folket,
hadde ei makt over ungdomen i Valdres. Arbeidet gjekk fort framover, so
ved stemna året etter skipingi hadde 20 lag meldt seg inn i samskipnaden.»
Det grunnleggjande arbeid med Valdres bygdemuseum vart gjort av
Valdres ungdomslag. Direktør N. Ødegård hadde skrive i bladi um at Valdres
burde samla på det gamle og ikkje sleppa det ut or bygdene. Knut O.
Alfstad kalla då (1901) saman til eit møte på Fagernes, og der kom folk
frå alle bygder i dalen. Der sette dei ned ei arbeidsnemnd med Knut O.
Alfstad til formann og O. E. Bø til varaformann, og desse to var det som
tok dei tyngste tak for museet den fyrste tidi. Dei fekk i stand ei stor
utlodding, tok til å samla på gamalt frå bygdene og la god grunn for vidare
arbeid.
I 1916 fekk samskipnaden i stand Valdres foredragslag, som med tilskot
frå stat og elles frå Valdres ungdomslag skal syta for foredragshaldarar åt
lagi. I foredragslaget kan og andre enn ungdomslag vera med, t. d. jord
brukslag o. 1. Kvart lag legg 15 kr. i årspengar. Formenner har vore
Olav Moe, som stod i brodden for skipingi av laget, og dr. Harald Lyche
som framleis er formann.
Lagsbruk har korkje Valdres ungdomslag eller einskildlag i samskipnaden,,
dessverre.
Det daglege arbeidet i Valdres ungdomslag fell på formannen, sidan laget
ikkje har nokon fastlønt skrivar. Det har ikkje havt råd med det til denne
tid. Av same grunn har laget brukt berre høvestalarar. Då dei fleste styres
lemer bur nokso langt frå kvarandre, og det mang ein gong er mødesamt
å få samla dei, blir telefon og rundskriv mykje nytta i staden for styre
møte. Dette er nok ikkje som det skal vera. Det fører m. a. med seg at
samarbeidet i styret ofte blir heller skralt. Men det er ikkje so greidt å få
vølt på det, og det næstbeste er og betre enn ingenting. Attåt rundskriv
o. a. nyttar me bladet «Valdres» ikkje so reint lite, serleg når det gjeld kunn
gjeringar til lagi.
At laget står i landssamskipnaden har visseleg mykje å segja både
for det sjølv og for einskildlagi. Her gjeld fullt ut Bjørnsons ord um
«å lyfta i flokk». Det går lettare då, og ein vil få meir mod til å halda
fram med striden, når ein kjenner seg som ein lekk i eit større samband og
har mange attåt som arbeider for same mål. Landslaget har elles vore til'
stor hjelp med å skaffa talarar til lagi og dei store stemnone. Mykje godt
upplysningsarbeid har vorte fremja på den måten. Til endå større hjelp
vilde landslaget bli, dersom det kunde senda ut fleire ferdatalarar og vidare
få til mange leike- og ungdomsleidarskeid, eller vera til rettleiding og stønad
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formann frå 191 y.

ceslag og einskildfag som tenkte å skipa slike. Det kom
a
agsarbeidet, som da fekk fleire flinke
kkje lagi so som no ha so lett for å sovna, for di dei vanta dugan
irar. Det vore og bra um landslaget til dei store stemnone ki
nn for dei talarar det sende ut, og soleis at desse budde lagleg ti
de fara på kort varsel. Det er no mang ein gong ikkje so liketil
nkvan stemnetalaren slaer feil, og det kan bli til stor skade for stemna
for ungdomsarbeidet. No er det vel so at fylkeslagi sjø
n te syta for dette; men det er ofte kje so greidt, i allfall ikkje for dei
noko avsides
Millom dei viktugaste uppgåvone for den frilyndte ungdomssamskipnad
rametter vil eg få nemna ei som eg synest det hastar svært med, og de
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Ungdomslaget Fram", Øystre Slidre, skipa 1892,

Reidar Skattebu,
fyrste form., var ei tid
form. i Sel ungdomsl.
Gudbrandsdalen.

Sersj. Håkon Skattebo,
(død i 1917), berande
kraft i ungdomsarb.,
form. 1902-06.

Torvall Windingstad,
formann no.

er arbeidet for å stogga på straumen frå bondeyrket til industrien, frå landet
til byen. Her lyt ein sjølvsagt taka med både det åndelege og det materielle,
t. d. lettare tilgjenge til skular for landsungdom, betre samferdslevegar, gode
kår for dei som ryd og dyrkar Norigs jord, reising av bondeyrket til den
gamle ære og vyrdnad og i det heile av den gamle, sermerkte bondekulturen,
anten det so gjeld målet i tale og skrift, eller nedervde gode, finslege skikkar,
eller og t. d. husbyggjing og heimeyrke. Det er uppgåvor nok, og ung
domssamskipnaden vil visseleg kunna makta mykje her, um han hugheilt
gjev seg med i arbeidet. Av seruppgåvor for Valdres ungdomslag kan nem
nast å få laget på fote i pengevegen. Får ein kje det, vil det lite kunna
klara av sine mange og vande uppgåvor. No er arbeidet med dette godt
på glid. Det er von um å få i gang ei kaffistove på Fagernes um ikkje
alt for lenge.
Valdres ungdomslag har jamtover arbeidt nokso godt dei 21 åri det har
vore i verksemd. Laget har nok til sine tider vore so å segja reint nedfor;
UL «Vdrvon», V. Slidre (1919)

Lærarinne frk. Tora
Markali,
som skipa laget.

Martin Sælid,
formann frå 1919.

Kyitvella ungdomslag, Fagernes,
skipa av lærar Karlsgodt i 1906, nyskipa
av Anders Underdal i 1919.

Tannlækjar T. Kjær,
form. 1908-09 og
1911-12.

Posteksped. Frantzen,
form. i 1910 -U, kjend
bladstyrar for Heim.
. att", Bul. Oslo.
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Hølera ul.
men det har og havt mange rike arbeidsår.
(1901).
Eg har alt nemnt arbeidet for Valdres
museet og Valdres foredragslag. Vidare
må nemnast den trauste striden for ein
jordbruksskule for dalen. Det var nok
mykje strev og mangt eit tungt tak; men
skulen vart då endeleg skipa og har no
vore i gang i 5 år. (Olav Moe gjorde
her godt arbeid.) Før skulen kom i gang,
Olaf Storsveen,
fekk
Valdres ungdomslag etter samråd
Lærar og kyrkjesong.
formann no.
Ivar Ødegard,
med O. E. Bø, i stand ei jordbruksklasse
som skipa laget.
ved Valdres folkehøgskule. Bø ofra mykje for denne klassa. Ho verka
godt i fleire år, og mang ein Valdres-ungdom fekk her si fyrste, ja kanskje
einaste upplæring i jordbruk — utanum det han hadde lært heime då. Det
er og truleg at ho hjelpte til å syna folk at ein jordbruksskule for dalen
vel kunde trengast. Dei mange gilde framsyningar av handarbeid på stem
none (etter upptak av Olav Rogne) har visseleg gjort mykje til å hjelpa upp
att heimeyrket kring i bygdene. I si tid fekk og laget til skeid i treskjering.
Arbeidet for hagebruket bør og nemnast, endå det vel kje har vore so kraf
tig og synt slike frukter som ein gjerne vilde ynskja. Laget gjorde og upp
taket til å få ein norsktalande ungdomsprest i Hamar bispedøme. Når ein
attåt dette kjem i hug dei mange upplysande og vekkjande foredrag Valdres
ungdomslag har fått til kring i bygdene våre, so vil ein nok skyna at laget
har sin store part av æra for den nasjonale og kulturelle framgangen i Valdres
dalen. Det er å vona at laget vil halda fram etter den lina og med det
arbeidsmod det hadde i sine beste år.
19 lag står no i samskipnaden og 13 lag har gjeve upp arbeidet. Grun
Solabu, ul.,
skipa 1919.

Ul. « Slidringen » ,
skipa 1912.

Agr. Gullik Teigstolen,
som i 1912 tok uppatt
og umdøypte Lomen ul.
(skipa 1898), formann
1912-16.

Ul. Fjellblomen,
Vang, skipa 1917.

Ul. «Nylende»,
N. Etnedal,
skipa 1912.

Lærar
Bøye Wangensteen,
formann.

Olav Tollehaugen,
skipingsmann.
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nen til at desse lagi har sovna er vant på folk til å taka seg av arbeidet.
Dei «gamle» har gått trøytte eller flutt frå bygdi, og so har det ikkje vore
nokon til å koma i staden.
Eit lag «Knoppen», melde seg ut or samskipnaden for fleire år attende
og har sidan ikkje kome med att. Ned gjenom åri har og nokre andre lag
gjort det på same måten; men det har då gjerne synt seg at dei snart har
sunge på siste verset. Slike lag har oftast kje sett seg onnor uppgåve enn
å få til moro, og berre på det kunde dei kje lenge leva. Dei har vorte
dansarlag, likesæla har meir og meir fått overtaket, og um ei liti tid har dei
sove trygt og godt. Årsaki til utmeldingane kan og vera t. d. eit anna syn
på målspursmålet enn det styret i Valdres ungdomslag har havt. Mange av
dei har seinare kome med att, når meir norsklyndte og framtøke folk har
kome i brodden for lagi.
Etter desse uppgåvone kunde det sjå ut som talet på einskildlag i sam
skipnaden hadde minka mykje; men slik er det verkeleg ikkje. Det hende
ofte at når laget i ei bygd hadde sove ei stund, kom det einkvan og vekte
det upp til nytt liv, og jamt fekk laget eit meir høveleg namn med det same.
Um arbeidet ein stad vart nedlagt, kunde det bli reist på ein annan, og
soleis vart det ei stendig skifting av lag. Nye og friske kom støtt i staden
for dei «gamle» og livstrøytte, og det var kje grunn til å anka på bytet.
Tvertimot. Det er å ynskja for ungdomen og framstegsarbeidet si skuld at
nye, sevjerike, sterke greiner vil syna seg og veksa fram, når dei gamle og
turre fell av og vert til inkjes.
Formenner i Valdres ungdomslag frå skipingsåret til no har desse vore:
Knut O. Alfstad frå 1899 til 1901, O. E. Bø frå 1901 til 1904, Olaus
Islandsmoen frå 1904 til 1909.
Islandsmoen er fødd i Bagn. Etter han ei tid hadde arbeidt ved ymse
ungdomsskular, vart han folkehøgskulestyrar i Brandbu, der han framleis er
Nokso lenge stod han i styret for Valdres ungdomslag. Eit par år hadde
han samstundes formannsyrket i både Valdres ungdomslag og Uppland fyl
keslag. Han har og vore formann i Norigs mållag og Uppland fylkeslag.
Håkon Skattebo var formann frå 1909 til 1911. Han verka mykje for
ungdomsarbeidet, både i si heimbygd Øystre Slidre, og vidare med. Stod
mange år i styret for Valdres ungdomslag. Han døydde for nokre år sidan.
Olav Moe var formann frå 1911 til 1916. Han er vestreslidring. Han
vart tidleg ein rein meister på fela og har gjort fleire spelferder både her i
landet og utanlands. I det siste har fela meir fått kvile. Politikk og praktisk
arbeid har mykje teke tidi hans.
Jon Ryan og Herman Karlsg"odt var formenn frå 1916 til 1917. Ryan vart
vald til formann i 1916, men då han reiste straks etter, laut Karlsgodt taka styringi-
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Lærar Gunnar Skrutvold var formann frå 1917 til 1919. Han driv no
eit ungdomslag i Skrautvål.
Lærar Andres Høyne er formann sidan 1919 og driv elles eit ungdoms
lag i Lomen.

ANDRES HØYNE.

FYLKESLAGET UPPLAND".
Fylkeslaget «Uppland» vart skipa den
26. aug. 1899 på eit møte i Hov Arbeider
samfund, Austre Toten. Til styre vart valt :
Telegrafstyrar Øvergård fm., Edvard Lunde,
varafm., Ragna Rogneby og Ranheim,
skrivar. Varamann lærar Tøsse. Revisorar
kjøpmann Skattebo og Kn Ås.
Fru Ragna Rogneby.

Då hadde det frilyndte ungdomsarbeidet

Læmr Jens Hæreid.

alt vore i gjenge i mange år på Upplandet; soleis vart «Fagerlund ungdomslag» i Brandbu skipa i 1894 av
Ivar Prestkvern og Jens Hæreid. Jens Hæreid var fyrste fm. Etter planen
skulde i «Uppland» og vera lag frå Heidmark; soleis stod Nes diskusi
onsforening frå fyrst av i «Uppland». Utsendingar i 1901 og 02: O. J.
Huse og Mons Hjelt.
Dei laga som var grunnlaget for «Uppl.» var utanum desse to som alt
er nemnde" «Framover», 0. Toten, «Symra», Gjøvik, «Norrøna», Vardal,
«Fram», Vardal, «Gran», Hadeland. .
Seinare kom til: V. Toten og Øystre og Vestre Lunner ungdomslag, Hade
land, «Valdreslaget», Gjøvik, fm. G. O. Hovi, «Snertingdalen» ungdomslag,
fm. P. Flatlien, «Leik og Alvor», Snertingdalen, fm. Even Lyshaug, «Valatun»,
Nordtorpen, fm. A. Sollien, «Hov» ungdomslag, Hov i Land, fm. Edv.
Markussen,y<Granlund», Hadeland, fm. S. Øygard, «Brandbu» ungdomslag,
Røykenvik, fm. Andresen, «Brandbu» ungdomslag, Brandbu, fm. Ivar Tveit «V.
Brandbu» ungdomslag, fm. Hæhre.
Ungdomsarbeidet gjekk fram og stod
på sitt høgste i åra nærmast etter 1900.
Då hadde «Uppl.» umlag 1000 medlemer.
Arbeidet var i desse fyrste åra lagt heilt på
nasjonal grunn.
Lærar O. Strand.
Lær. Ivar Prestkvern.
Etter 1905 gjekk det attende med
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dei frilyndte laga. Fleire lag melde seg
ut og det var synbert at den ideelle —
og nasjonale ånda som fyrr hadde rått i
laga, no hadde dovna
Men laget tok seg smått um senn
uppatt og fleire nye lag kom til, so «Uppl.»
stod atter med um lag 600 medlemer i
Kyrkjesongar
1915. Dei nye laga som hadde kome johs. o. EngeUen.
Edv. B. Markussen,
..
.
_, ,
til no var «Lausgara», Land, «Øverbyg
den» og «Nørdstelien» og «Granvang», Nordtorpen, «Skiaker», N. Land,
«Breiskallen» og «Heimhug», Vardal og «Skreia», 0. Toten og «V. Gran»,
Hadeland.
I dei siste 5 åra har det gått so upp og ned. Når Uppland i år står
berre med 1 1 lag og um lag 400 medlemer, so er vel grunnen nærmast
den at dei fleste eldre lagslemer har drege seg attende og berre få nye med
sterk interesse har slutta seg til arbeidet.
«Uppland» har gjort upptaket til mange arbeid, både materielle tiltak og meir
i åndsleid, tiltak som har bore god frukt og som er førde vidare fram av andre.
Vi skal her nemna: «Uppland» arbeidde for at husyrket skulde koma
uppatt, med foredrag og med framsyningar på sumarstemnone.
Det var «Uppland» som gjorde upptaket til «Vestoppland folkehøgskule»
som laget saman med styraren Olaus Islandsmoen sette i gang 1906.
Vidare sette «Uppl.» i gang kaffistova på Gjøvik i 1910. Ho går no
med vinst, og det er tanken å få skipa Bondeheim med det fyrste.
«Uppl.» tok ogso upp tanken um bygdesamlingar i 1912. Og etter
dette vart «Hadeland museumsfag» skipa. Hadeland folkemuseum har no 6
bygningar og um lag 1400 nr.
Ved sida av dei vanlege møte har laget arbeidt med foredrag i dei ymse
lag. Desse karm ein rekna i tusund, og dei var um ymse emne. Alle dei
ideelle saker som har vore uppe i desse åra som målsak, fråhaldsak, jord
dyrking, husyrke, landeverje o. s. b. har «Uppland» arbeidt for etter evne.

A. Prestkvern.

Sven Risendal.

Lærar Leiv Knotterud.
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Stor vekt har sumarstemnone havt. Ofte har det møtt fram både 1 og
i på desse. Ved sida av fo drag har det vore framsyning av folkesikk. Vi skal leggja til at «Uppland
k, spelstykke, fleirtonig song og
n og idrotten uppatt.
ger har arbeidt for å få so
erdene osr byane her likesom andre
Vi karm segja at det har
T
Inni
Uppl.»» har
har arhpirU
arbeidt for.
for, har
har vorte URD
er at mange av dei sakene
lege samskipnader. Denne d vart lagsarbeidet veikar
Men det er vår von at likesom «UUppland» gjenom desse åra har kveikt
om vi trur til eit rikare åndsliv, so vil det
en til gode tiltak
etter kunna hjelpa ungdomen n >ko til å sjå den ljose og ideelle sida
ved livet, og framleis tena framgangen
Formenner i Uppland har vore telegrafstyrar Ådne Øvergård, fru Ragna
gsk
Rogneby, lærar A. Prestkvern, høgskulestyrar
Olaus Islandsmoen, Svein Ri
er
formann no.
lærar Leiv Knotterud. De

LEIV KNOTTERUD.

GUDBRANDSDALENS UNGDOMSLAG
Ungdomsrørsla i Gud
andsdalen rekk
kk mange
mang
attende i tidi. Det
»te ungdomslag som
er med i fylkeslaget, kan
halde 50-årsfest 1926
Dei fyrste ungdomslag
i dalen skaut fram som
enningar etter folkehøg
kulearbeidet til Christo
her Bruun. Det er reint
Ivar Kleiven
'
oeesknvar.
styresmann
1898-03, fylkesform. 1900-02.

visst, at eldste ungdomsj » j j Gudbrandsdalen styresmann
stvresmlTmt-mfsiste
året
isyo — jvuj, t>v>ie uret
had(je

nær samanheng

formann i fylkeslaget.

med folkehøgskulen
domslaget «Ottar Birting» i Austre Gausdal er det eldste lag i fylke
:. DeF vart skipa 1876 av Ivar Blekastad, som hadde fått åndsdåpen sin
olkehøgskulen til Christopher Bruun. So kjem ungdomslaget «Voni»
Bøverdalen i Lom. Det vart skipa 1885 av to folkehøgskulegutar frå Von
:im, Lars Lilleødegård og Rasmus Flå. Nummer 3 i alder av dei lag som no
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står i organisasjonen er Sel ungdomslag; det hev
ogso utan tvil samanheng med folkehøgskulen
på Romundgard.
Men ogso etter det sterke politiske stormvéret
som gjekk over landet i 70- og 80-åri, grodde
det sterkt i alle bygder. Med den vaknande poli
tiske interessa kom ogso trongen til større kunnskap
og rikare åndsliv. Og jamsides kveldskular, songlag,
boksamlingar og arbeidarlag, spratt det fram ung
domslag i bygd etter bygd uppetter Gudbrandsdalen.
Under jarnvegsanlegget upp gjenom dalen vart
soleis Tromsnes diskussionsforening i Ringbu skipa
Folkehøgskulest. Rasmus Stauri,
fylkesformann 1903 - 09, mange år 25. august 1895 av handelsstyrar Emil Berge og
formann i foredragslaget.
nokre funksjonærar ved anlegget. Dette laget gjekk
utifrå godt nokre år. Det var møte kvar sundag, og huset vart jamnast
fullt. Det var ordskifte, t. d. um landsmålet, statskyrkja, kvinnesaki, den
kristelege sosialismen i England o. s. b. Lagsmennene betalte 50 øre um
månaden i lagspengar, so laget fekk god råd og heldt mange avisor og
tidskrift. På festar og utferder var det gjerne song og musikk og fram
syning av spelstykke.
Det var i Tromsnes diskussionsforening tanken kom upp um ein sam
skipnad for alle ungdomslag i Gudbrandsdalen. Etter framlegg av Emil Berge
vart det vedteke å lyse til eit møte på Tromsnes den 2. januar 1898. Der
skulde spursmålet um samarbeid og samskipnad under ordskifte. Det var
trong til samhald vorte. Mange lag hadde vorte skipa under gode vokster
vilkår. Men jamt var det vel lite skyn hjå dei som skulde styre dei, og
jamt var det liten samhug hjå bygdefolket, og so dovna mange lag av og
tok seg kvilestunder eller døydde. Men dei som
såg lengst, skyna at det laut samarbeid til, skulde
ungdomsrørsla vekse seg sterk.
På møtet på Tromsnes, Ringbu, 2. jan. 1898
vart det so valt ei nemnd til å skrive framlegg
til lover for samskipnaden. Med i nemndi vart
J. Haraldseid, Emil Berge, Ivar O. Blekastad, H.
H. Lie og A. M. Torvaldsen. Nemndi hadde
møte tri vikor seinare og vedtok framlegg til lov
for Gudbrandsdalens ungdomslag.
Den 20. februar kom so utsendingar frå dei
fleste lag i Gudbrandsdalen saman på Otta. Og
Oluf Steinum,
her vart so Gudbrandsdalens fylkeslag skipa.
fylkeslagsformann 1909-14.
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Lovene vart vedtekne etter nemndframlegget og
styre valt.
Det fyrste styret var J. Haraldseid, formann
Ivar Kleiven (varaformann), Emil Berge (kasse
styrar) og Ivar O. Blekastad (skrivar).
2. og 3. pinsedag same året hadde Gudbrands
dalens fylkeslag fyrste årsstemna si i Vålebru,
Ringbu. Her tala Håkon Åsvejen um ungdomens
skyldnad og uppgåvor, Erling Bjørnson fortalde
frå ei ferd til Tyskland, England og Danmark,
Erik Vullum tala um utvikling, Ivar Blekastad
um ungdomssaki i Gudbrandsdalen, S. Jørstad um
Trond Vigerust,
arbeidsliv i Norig, Olav Åsmundstad fortalde sogor,
fylkeslagsformann sidan 1914,
form. i fyredragslaget fyrste året,
Torvald Lammers song folkevisor, Olav Moe spela
styresni. i Norigs ungdomslag.
og «Ottar Birting» synte fram spelstykket «I Ape
hagen» og Jon Dahle dansa halling.
Til denne fyrste stemna møtte det utsendingar frå desse 17 lag: «Dag»
(Litlehamar), «Vonheims minde», Vinstra, Garmo, Austre Gausdal ul., «Voni»,
«Lidarende» (S. Fron), Losna, Lalm, Tretten, Tromsnes, Dovre, Sel, Solglytt
(S. Fron), «Ottar Birting», Dombås og Kvam ul.
På utsendingsmøtet vart det vedteke å melde fylkeslaget inn i Norigs
ungdomslag. Formannen vart vald til utsending til årsmøtet i Norigs ul.
og A. Stokkeland vart æresmedlem av fylkeslaget.
Styret fekk 1898—1899 i stand den fyrste foredragslista si som såg slik
ut: 1. Lærar Nordtorp: Uppseding, avhaldssak, emne frå soga. 2. Lærar
Midtvik: Sverre-soga, ungdom og kristendom.
3. Presten Kaurin: Rasjonalisme, kyrkjesoge. 4.
Lærar S. Fedje: Sosialisme og anarkisme. 5. Gard
brukar Eiliv Brenna: Målsak, skyttarsak, Bergens
sjået.
6. Amtsagronom Kvisselien: Jordbruk.
7—10: Lærar Stokkeland, Dr. Holst, Dr. Stolten
berg, Ivar Blekastad og bladstyrar Torvaldsen
hadde ikkje gjeve uppgåve over emne.
I 1899 — 1900 heldt Sven Moren nokre fore
drag i ymse lag i dalen, utsend av Austmannalaget.
På utsendingsmøtet 1900 bar formannen (Bleka
stad) fram tanken um eit tidskrift for G. u. Styret
fekk pålegg um å røkje etter kva det vilde koste.
Skuledirektør O. A. Eftestøl,
I arbeidsåret 1900—1901 vart styret i G. u.
idug talar og god hjelpesmann
elles for ungdomslaga i Gudbrands
dalen.
samd med fylkeslagi «Breidablik», «Trysalir»,

300
Tri fyregangsmenn i Gudbrandsdalens ungdomslag.

Lærar And. Skrede,
styresni. 1903-06 og
frå 1910, skipa Vågå
ungdomslag i 1900.

Aksel Hattestad,
styresmann sidan
1917.

tfrfe
Ivar Wold,
kassestyrar frå 1914.

«Varden», «Uppland» og Valdres ul. um å kjøpe bladet «Breidablik» av
Ådne Øvergård og gjeva det ut som ungdomsblad for Austlandet.
Ivar Mortensson heldt 25 foredrag i lagi i dalen i arbeidsåret.
Til årsmøtet 1901 møtte det utsendingar frå 14 lag, men 26 lag var
komne med i fylkeslaget no.
Årsstemna 1903 vart haldi på Otta 6 —B. juni. Sel ungdomslag synte
fram eit spelstykke, og det var for fyrste gong på stemnone framsyning av
folkeviseleik.

fei

Årspengane til fylkeslaget vart for arbeidsåret 1903 — 1904 sette upp til 15
øre. Hans Reynolds, Sam. Johnson og amtsskogmeister Thrana gjorde fore
dragsferder uppgjenom dalen.
Talarane på foredragslista fekk fri reise og upphald, men ikkje honorar.
Som heilt nytt tiltak må nemnast at styret fekk i stand heimearbeidsjå
på årsstemna. Det fekk hjelp til dette arbeidet frå Den norske husflidsfor
ening. Styret fekk året etter
det framsyning av heimekunstmålar Kristen Holbø
arbeid. Dessutan song på
til å teikne eit diplom åt
stemna av Tromsnes songpremievinnarar ved heime
kor styrt av O. Sjetne.
arbeid-sjået. Det vart prenta
Dei politiske stor-hen500 diplom.
dingar i 1905 tok ogso ungÅrsmøtet og stemna
domen. Mange stader i
1905 var i Kvam 4. og 5.
dalen var det ungdomslagi
juni. Ei melding um arbeidet
som skipa til takkefest den
7. desember 1905.
i fylkeslaget frå fyrst av til
1904 ved O. Steinum vart
Kristiane Skjerve gjorde
prenta i 1000 eksemplar.
i joli ei foredragsferd og
Av skriftet «Ungdomen
vitja 8 lag med ymse emne.
på Hundorp,
Målaren Lars Osa tala i
og skogen» var det bytt ut Olavssteinen
reist av Gudbrandsdalens
250 st. Dette året og var
ungdomslag.
21 lag um «Felespel og
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rosemåling». Kaptein Angell gjorde ei foredragsferd og vitja 14 lag; han
tala um grensevakti i 1905.
Styret tok upp arbeid med å reise ein bautastein på Hundorp over HeilagOlav til minne um at han kristna dalen. Ei heil rekkje med kjende gud
brandsdøier skreiv under innbjodingi til pengeinnsamling. Upptak til å få
i stand idrottsøving i lagi vart og gjort. På stemna på Otta 4. og 5. juni
spela ungdomar frå «Ålværingen» «Den kjærleiken» og ungdomar frå «Ottar
Birting» «Ei hugvending». Året etter heldt J. M. P. Selau 5 foredrag i fylkes
laget um «nyttevokstrar» og skulestyrar Grimeland 9 foredrag um idrotten.
Årsmøtet og stemna var på Litlehamar I—3. juni. Stefan Frich vart den
gongen vald til utsending på årsmøtet åt N. ul. Adjunkt Holter tilbaud som
formann i Austmannalaget samarbeid med fylkeslaget soleis at talarar frå
Austmannalaget kunde vitja ungdomslagi. Han uppmoda ogso lagi til å
hjelpe til med innsamling av folkedikting og tradisjon.
Etter framlegg av Trond Vigerust uttala utsendingsmøtet samrøystes ynske
um at den utvida folkehøgskulen for Austlandet vart lagd attåt Gudbrands
dalens folkehøgskule.
Litlehamar turnlag hadde framsyning av idrott under lærar Berdal. Kri
stiania handelsstands sangforening song uppe på Maihaugen styrd av takt
stokken hans Iver Holter. Grosserar Stang tala for Gudbrandsdalens gamle
kultur. Til slutt spela ungdomar frå «Ålværingen» spelstykket «Folk».
Styret fekk i stand eit skirenn på Vinstra i februar 1908. Det møtte 33
skilauparar. Lagi fekk 200 st. av Ankers bok «Elskhug og giftarmål».
Årsmøtet og stemna var på Dovre 8. og 9. juni. Det vart sendt eit
telegram til regjeringi med bøn um at Raumabana og Dovrebana no måtte
verte bygde. Dette året var fyrste gong det var kapping i idrott på stemna.
Skulestyrar Grimeland hjelpte til med tilskipingi.
Tore Ørjasæter gjorde ei foredragsferd og vitja 13 lag i 1908 09.
På styremøte 6. februar 1909 vart det vedteke å skipa eit foredragslag
for dalen jamsides fylkeslaget, so det kunde verte statshjelp å få til fore
dragsarbeidet.
Fylkeslaget hjelpte målmarknaden på Litlehamar. Den 30. mai hadde
fylkeslaget årsmøte på Tretten. Lærar Berdal kom til å tala marknaden si
sak. Det vart valt 1 mann i kvar bygd til å samle inn gåvor og elles
arbeide for marknaden.
På stemna på Tretten 1909 vart det samrøystes vedteke at styret for
fylkeslaget ogso skulde vera styre for foredragslaget.
2. og 3. januar heldt styret saman med 28 utsendingar frå lagi eit råd
leggjingsmøte på Losna. Steinum fyreorda um samarbeid, Berge um idrot
ten, Krukhoug um fylkeslagets økonomi og T. Vigerust um foredragslaget.
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Vinstra ungdomslag, skipa 1894,

Kjøpmann P. E. Olsen,
(f 1904), som skipa
laget og var ei berande
kraft.

Hans H. Lie,
(f 1918), formann frå
1896 i mange dr. Hal
lingdøl og stor idrottsmann.

E. Torhaug,
som atterreiste laget
i 1909 etter det var
sovna.

Um kvelden fest med foredrag av R. Stauri um uppgåvone til ung
domslagi.
I februar skipa fylkeslaget premiskirenn på Vinstra (38 skilauparar).
Gardbrukar Lars Sundt tala um heimearbeidet for 20 lag i mars månad.
Styret fekk hjelp frå «Centralforeningen» til eit skeid i Vågåmo til å lære
upp instruktørar i idrott. Det hadde meldt seg 31 utsendingar, men berre
9 møtte. Skeidet vart halde i Vågåmo frå 2. til 5. juni og oberstl. Seeberg
styrde skeidet på ein sers greid måte.
Fylkeslaget kjøpte i 1910—11 109 st. av Hagemann: «Mållovene», og

Lii ungdomslag, Lom,
skipa 1895.

E. P. Sveene,
som skipa laset, og
var form. 1895-99.

Anne Stasviken,
ihuga lagslem.

Jon Turtumøygard,
formann no.

Olav Gjeisar,
form. 1900-1910.

Tora Rotten,
ihuga lagslem.
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Ungdomslaget «Henrik Wergelands Minne», Fåberg, skipa 1904,

O. J. Lie,
som skipa laget.

Marit Trætengen,
form. 1914-15.

Harald Sørlien,
form. frå 1919.

byte dei ut. I mars fekk fylkeslaget i stand premiskirenn i Ringbu. Melding
um arbeidet i fylkeslaget 1905 —10 vart prenta og bytet ut til alle lag. Styret
sende ei uppmoding til dei einskilde lag um å få i gang skeid i heimearbeid
(trearbeid, veving, plantefarging o. s. b.).
Årsmøtet og stemna var på «Friheim», Jørstadmoen, Fåberg 5. og 6. juni.
Årsmeldingi synte at det stod 38 lag i fylkeslaget med 1403 lagsfolk. Lagi
hadde havt 414 møte og festar i arbeidsåret og 132 foredrag, 13 lag hadde
eige hus og 3 byggjefond. 2 lag hadde songlag. Boksamlingane talde
800 band. 21 lag var med i foredragslaget, 18 av desse hadde lova 25
kr. i tilskot og 3 lag 10 kr. kvar. Det var idrottskapping, konsert av
songkoret «Klang» frå Litlehamar og framsyning av spelstykket «Når enden
er god» ved lagsfolk i «Henr. Wergelands Minne».
1911 — 12 varsla styret alle lag um at dei ikkje fekk hjelp, korkje av
fylkeslaget eller foredragslaget, fyrr årspengane var betalte. Det vart ordna
med eit skirenn i Austre Gausdal. Styret vedtok å kjøpe eit ljosbilete-appa
rat med ljoskjelde åt fylkeslaget.
Årsmøtet og stemna vart haldne på Vinstra 27. og 28. mai. Møtet ved
tok at alle lag i fylkeslaget heretter skulde vera med ogso i foredragslaget,
og at det skulde verte 25 øre i årspengar til båe lag til saman.
Tretten ungdomslag, skipa 1898,

Fanej. O. A. Gillebo,
som skipa laget.

Lærar M. Haugen,
fyrste formannen.

Emil Stein,
form. frå 1918.
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På årsstemna var det foredrag av president Liestøl um norsk bondekul
tur, N. Gjelsvik tala um målsaki. Her var det nokre få som prøvde seg
med piping. Men freistnaden drukna i håndklapp.
Fylkeslaget løyvde 1912 — 13 300 kr. til foredragslaget; det tok ein lut
i «Det norske teatret», tinga ein halv årgang av «Bonden» til alle lag og
kjøpte småskrifter og spreidde dei millom lagi. Det vart halde ei skistemne
i Vågå. Etter uppmoding frå «Centralforeningen» gjekk styret med på å
velja Ivar Wold til å stå i brodden for idrottsaVbeidet i Gudbrandsdalen.
Lars Osa gjorde ei foredragsferd i dalen. Styret sende ei bøn til kyrkje
departementet at Gudbrandsdalen måtte få eit av dei 4-årige landsgymnas.
1913 — 14 tinga fylkeslaget «Bonden» til alle lag. Foredragslaget hadde
no i alt 1000 kr. å hjelpa seg med, og lagi fekk større hjelp til foredrag.
29. og 30. november 1913 var det eit sers utsendingsmøte på Otta.
Kapt. Edv. Os heldt foredrag over emnet: «Vil og kan vi forsvara oss?»
Seinare innleidde han ordskifte um idrotten i ungdomslagi. R. Stauri inn
leidde ordskifte um foredragslaget. A. Skrede innleidde ordskifte um songen
i lagi og T. Vigerust um spelstykke i lagi, O. Steinum um korleis ungdoms
lagi skal hjelpe upp og nytte ut boksamlingar. Olav Moe gjorde ei spelferd.
Årsmøte og stemna var på Maihaugen, Litlehamar, 14. og 15. juni. Til

Furulund"', huset åt Sjoa ungdomslag.
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Stemne i Sel ungdomslag i 90

ngdomsstemne i Danmark vart Steinum utsending. Til kyrkjedepartemen
vav det sendt ei sterk uppmoding um større tilskot til foredragslaget.
1914-15 var Klara Semb her os: innøvde folkeviseleik i nokre laolag
Det var utsendingsmøte på Tretten 22. novbr 1914. Haraldseid heldt
oredrag um ungdomslag og ungdomsmoro. I ordskiftet vart det halde

Frå G udbrandsdalsstemna i 1916.
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sterkt fram at ein måtte hjelpe upp folkeviseleik og nasjonal musikk som
motarbeid mot runddansen. Det vart ogso vedteke å få til kappspehng på
fele ved stemna 1915. Ivar Wold innleidde um ungdom og idrott. Amts
gartnar R R Hegdal tala um ungdom og hagebruk. So var det allmanna
møte med foredrag av landbruksskulestyrar O. Kjendlie um korleis landet
skal matberge seg.
.
Årsmøtet og stemna var på Hundorp 12. og 13. juni 1915. Og her
var for fyrste gong kappspeling på fele. 9 felespelarar var med.
Det vart teke 1 lut til «Bonden» og 3 luter i Det Norske Teatret. Teater
styrar Rasmussen song fleire vendor gudelege songar. Det Norske Teatret
soela «Fela» Det var ogso idrottskapping pa stemna.
Klara Semb vitja ogso 1915-16 nokre lag og lærde ungdomen upp i
folkeviseleik. Trond Vigerust gjorde ei foredragsferd til Lom og Skjåk.
Årsmøtet og stemna var på Lom 11. og 12. juni. Formannen bar ram
tanken um at fylkeslaget måtte få i gang ei kaffistove på Litlehamar. UtsenIgane var alle med på dette, og Per Brennum, S Borud, Otto Stemum
fru Five og Ivar Wold vart valde til å fyrebu saki. Det vart vedteke at
fylkeslaget skulde tinge «Norsk Ungdom» til kvart lag. Nemndi som
skulde arbeide for kaffistove på Litlehamar fekk året etter «Rindals-garden»
Litlehamar handgjeven for 28,000 kr. Nemndi talde til kjøp. So vart det
futTendingsml um denne sak på Otta 8. okt. 1916 Det møtte 12
utsendingar Det vart vedteke at fylkeslaget skulde freiste fa kjøpt garden
S yret skulde sende ut innbjoding til luttaking. Kvar lut skulde vera Pa
50 kr og fylkeslaget tok 20 luter. Kaffistova fekk namnet «Dølaheimen».
Lutlaget heldt skipingsmøte 28. mars 1917 på Litlehamar.
Knut Takla gjorde ei foredragsferd og fortalde um nordmennene » Ame
rika Henrik Rytter gjorde og ei foredragsferd og tala um norsk bonde
kultur Ingeborg Fedje lærde 2 lag upp i folkev.sele.k.
S emna og åLøtet var i «Valhall», Austre Gausdal. Skatten til fylkes
laget vart sett til 35 øre, og det vart vedteke at foredragslaget ogso skal
bera ferdautlegg til talarane. På stemna var det upplesing av dr. Wiegard.
Og det va" framsyning av folkeviseleik med Ingeborg Fedje til leidar. Ung
dom frå Austre Gausdals ungdomslag spela «Sovande sorg».
Årsmøtet og stemna i 1918 var på Tretten 8. og 9. juni. Ringebu ung
domslag kom med framlegg um at lagi til årsstemna skulde møte under
kvaTsm merke. Møtet gav tanken sin studnad. Ungdomslaget «Ottar Birting*
talde til at fylkeslaget arbeidde sterkare enn fyrr med idrott.
I 1918-1919 gav fylkeslaget 700 kr. i tilskot til foredragslaget. Sundag
2 februar 1919 utsendingsmøte på «Dølaheimen», Litlehamar». Formannen
heldt ei minnetale over fylkesskulestyrar Stokkeland. Fylkeslaget kjøpte 10

307

Bødalen ul.
Ruste ul. (1901). nye luter i «Bonden». Det vart ogso
(1908).
gjeve 50 kr. til minnesteinen over «LomsJakup». So vart det vedteke å gjeva 500
kr. til tevlingspremi for beste songen for
Gudbrandsdalen. Styret valde desse til
domsnemnd for dølasongen : Ivar Mortens
son, Mads Berg, Kristen Holbø, R Stauri,
O. Svare og A. Hattestad
Årsmøtet og stemna var på Otta 1.
juni.
Der vart det vedteke at heretter
Erland Grotheim,
Olav Tungesvik,
drivande kraft i laget.
som skipa laget.
skal utsendingsmøtet eller årsmøtet vera
for seg sjølv og haldast fyrst i november. Det vart og vedteke å taka upp
arbeid for ein norsktalande ungdomsprest i Hamar bispedøme saman med
«Valdres», »Uppland», «Trysalir» og «Breidablik» fylkeslag. Formannen i
fylkeslaget fekk 300 kr. og formannen i foredragslaget 200 kr. året til skrivehjelp.
På stemna på Otta 1. juni vart premiane for dølasongen skifte ut. Olav
Aukrust fekk 1. og Trond Vigerust 2. premi.
Torfinn Litleré heldt i 1919 — 1920 spelkveldar i 15 lag. «Dølaheimen»
hev gjeve 300 kr. i tilskot til fylkeslaget; dessutan 164 kr. i rente på lut
brevi. Til skriftnemnd for soga åt Gudbrandsdalens ungdomslag i fest
skriftet åt Norigs ungdomslag 1921 vart vald A. Skrede, T. Vigerust og
A. Hattestad.
Formannen sende telegram til stortinget då fjell-lovi skulde fyre og heldt
fram kravi åt fjellbygdene. Likeins sende han «Den 17de Mai» ein protest
mot at makthavarane i Oslo ikkje vilde la «Det Norske Teatret» få rådvelde
over tufti til hus. Det vart og sendt telegram til 25-årsstemna i «Eidsiva».
Gudbrandsdalens fylkeslag hev no 50 einskilde lag med over 3000 lags
folk. I desse 22 år Gudbrandsdalens fylkeslag hev arbeidt hev 1 1 innmelde
lag trøytna og lagt ned arbeidet.
«Jøra» ul., V.
Det eldste ungdomslag i GudbrandsGausdal, (1919). dalen, og kanskje det eldste i landet vårt
med, er det gamle Sel ungdomslag. «Mølju»
heitte det. Det vart skipa av Ivar Bleka
stad 1868 og var ein renning etter folke
høgskulen til Christopher Bruun. Blekastad
var med på skulen fyrste året på Romund
gard (1867 — 68), og straks etter freista han
med å samle ungdomen i heimbygdi til
Olav Forseth,
møte um kveldane. Han vilde lære ung
formann sidan laget
vart skipa.
domen å hugleggje høgre ting enn drykk

«frihug», Sørfron, (1919).

Olav J. Nygård,
som skipa laget.
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Losna ungdomslag,
skipa 1897.

Baneformann
P. Olsen,
berande kraft i laget,

Ludvig Strand,
formann frå 1919.

Ungly" huset ål Losna ungdomslag, bygt 1909—10,

og dans og kortspel. Ungdomen skulde få ein liten smak frå høgskulen og
Chr. Bruun si ånd. Dei fekk hus på Nygård og heldt møte um sundags
kveldane med upplesing, song og litt leik, og ein og annan gong noko i
leid av foredrag. Då laget skulde få namn, visste dei ikkje noko anna å
likne det saman med enn «klubb» som det var so mange av i byane, og
so vart dette landsens lag heitande «Mølju». Men bygdeungdomen stod ikkje
høgt den tid, og det var vanskeleg å halde orden på møti. Det var mange som
hadde med lummeflaskor. 1870 gjekk det so ut ny innbjoding der det stod
at dei som vilde vera med, laut betala faste lagspengar. Og so laut dei
plikte seg til ikkje å ha rusdrykk med. Fulle folk skulde ikkje få koma der.
Den vinteren vart ogso lærar H. L. Jardhøy med. Han gav upplæring i
norsk, rekning og landkunne for dei som ynskte det, eit par timar fyre rette
lagsmøti tok til. Noko meir fred vart det på møti den vinteren; men dryk
ken vilde framleis skjemme ut samkomone. Sel gamle ungdomslag døydde
lenge fyre Gudbrandsdalens fylkeslag tok upp arbeidet.
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Det hev vorte fast skikk at fylkeslaget og seinare foredragslaget kvar haust
hev vendt seg til kjende menn og kvinnor, serleg i Gudbrandsdalen, med
spursmål um dei vilde hjelpe til med foredrag i ungdomslagi. So hev det
vorte sett upp ei foredragsliste for arbeidsåret over dei som vart med og
over emne dei vilde tala um. Alle lag fekk so lista tilsend.
Dei fyrste åri fekk ikkje talarane løn, berre fri reise og fritt upphald.
For lag som ligg avsides vart det gjerne store skyssutlegg, og 1907 vart det
vedteke at lag i Dovre, Lesja, Lom og Skjåk skulde få att KU av sine utlegg
til foredrag av fylkeslaget.
I 1 907 vart det fastsett at fylkeskassa skulde løne talarane med 5 kr. for
kvart foredrag. Men kvart lag fekk berre rett til 2 foredrag um året på
fylkeskassa sin kostnad.
Ei fastare ordning med foredragsarbeidet vart det litt etter litt etter at
foredragsarbeidet vart skipa 1909 og kom med i folkeakademi-ringen og fekk
statstilskot. No fekk snart talarane på foredragslista 10 kr. i honorar for
kvart foredrag. I arbeidsåret 1919 — 1920 vart honoraret sett til 30 kr. for
eitt foredrag, og kr. 15 for det andre i same lag. På årsmøtet i Austre
Gausdal 1917 vart det vedteke at foredragslaget skal betala honorar og ferda
utlegg. Dei einskilde lag skal skaffe talaren fritt upphald. Foredragslaget
hev dei siste år fått 700 kr. i statstilskot.
Styret for fylkeslaget hev og vore styre for foredragslaget. Det fyrste
arbeidsåret (1909 — 1910) var T. Vigerust formann. Sidan hev R. Stauri
styrt foredragslaget som formann heile tidi.
Av talarar i åri sidan 1905 kan nemnast: Major. H. Angell, presten B.
Th. Anker, Olav Aukrust, lærar A. Aursnes, J. Åshamar, landbrukslærar Bruflat,
høgskulestyrar O. E. Bø, fru Gina Borchgrevink, kand. J. Borgersen, Alvhild
Bjørneby, kand. teol. L. Dåe, fru Helga Eftestøl, landbrukslærar Five, sakf.
S. Fougner, dokter Kr. Fougner, ingeniør E. Fougner, Stephan Frich, Ole
Furulund, skulestyrar Grimeland, fru Emma Gjelen, lærar E. Grotheim, lærar
J. Haraldseid, lærar Aksel Hattestad, lærar O. Haugen, amtsgartnar R. Hegdal,
dokter Holst, direktør J. L. Hirsch, lærar L. Hørven, lærar A. Juland, Pål
Kluften, lærar Alb. Kvammen, prest Bjarne Knudsen, lærar J. Krukhoug, lærar
Ladehaug, elektrikar M. Lien, skulestyrar O. Lillevik, kjøpm. Einar Lunde,
kand. fil. H. Lødrup, lærarinne Magnhild Lien, Dore Lavik, fru Signe Larsen,
Ivar Mortensson, Elias Melvær, Petter Nilssen, lærar H. Nyhus, Lars Osa,
sakf. P. N. Olsen, A. Sandvig, oberstl. Seeberg, sekretær Selau, lærar O.
Sjetne, lærar A. Slettemark, lærar A. Skrede, lærarinne Kristianne Skjerve,
høgskulestyrar R. Stauri, fru Lise Stauri, journalist J. Sundsvik, fru SylvanJonsson, løytn. O. Sætrang, kjøpm. Johan Sprækkenhus, handverkslærar Johan
Skurdal, lærar Steinum, fylkesskulestyrar A. Stokkeland, gardbrukar L. Sundt,
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lærar O. Vigerust, bonde Trond Vigerust,
kjøpmann Ivar Wold, dokter Wullf-Engh,
dokter Birger Øverland, Tore Ørjasæter.
Av emne som har vore tala um kan
merkast:
Frå Norigs soge, bokheim og kultur
sage: Skottetoget. Vår siste krig. H. N.
Hauge. J. A. Hjelm. Markus Thrane. Eit
eddakvede. Valund smed. Edv. Storm. Ole
«Trold» av Jonas Lie. Upphavet til
Kr. Sørlien, Ole Brukstuen, Frida Nord Vig.
lien, N. Markrud, Johs. Markrud
folket vårt. Vårt folks religiøse syn for
(frå vinstre til høgre).
1000 år sidan. Vårt nasjonale instinkt.
Gamle joleskikkar. Husflit og kunst i gamle gudbrandsdals-heimar. Kyrkjeliv
og skikkar under katolisismen. Stjernetru og stjernetyding. Hekser og hekseri
i millomaldren. Kunsthandverk og kunst i gamal tid. Samlingane på Mai
haugen. Myllarguten og vår nasjonale musikk. J. C. Dahl. Gerh. Munthe.
Norsk namneskikk.
Framande land: Kristendom og romarstat. Lord Byron. Nasjonalitets
kampar. J. P. Jacobsen. Gladstone. P. Krapotkin.
Praktiske spursmål: Kunst i handverket. Husflit i Hardanger. Vårt
hagebruk. Husdyri. Ungdomen og samyrkerørsla. Skyttarsaki. Jordspurs
målet og ungdomen. Nydyrking.
Ferdaskildringar: Midnatts sol og middags måne. Vestlandet. Frå sudEuropa.
Samfundsspursmål: Toll. Avhald og fred. Trustar. Henry George og
læra hans. Av sosialismens idé og historie.
Ungdomssak, etiske og religiøse spursmål: Ungdom og kristendom.
Songen og ungdomen. Ungdomslag og politikk. Livsmål og livsverdiar.
Budda, Bibel og Edda. Mytologi og kristendom. Kunnskap er makt.
Der er utan tvil gjort eit verdfullt og stort arbeid til å spreide kunnskap,
arbeidstankar og livsålvor hjå ungdomen Ål ungdomslag, Fåberg (1913). .
gjenom foredrag i ungdomslagi desse åri.
Men der er ikkje gjort alt som kunde
og burde gjerast. Foredragsarbeidet må
verte betre og betre organisert til kvar
tid. Og lagi må samarbeide betre enn fyrr.
Serleg må fleire store foredragsferder skipast
til. Då fell arbeidet billegare.
Det gjekk fleire år fyrr fylkeslaget
Helga Bergehaugen
Hans Flaten,
formann no.
som skipa laget.
med kraft tok upp arbeid for idrott.
Styret for 1920 i Lismarka
ungdomslag, skipa 1902.
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Vågå ungdomslag,
skipa 1900.

Tor Holbø,

Men på stemna 1906 tala kaptein Seeberg
um idrott, og hausten same året sende
Centralforeningen skulestyrar Grimeland på
ei foredragsferd til lagi uppgjenom Gud
brandsdalen. Han tala då for idrotten.
Gudbrandsdalens fylkeslag melde seg inn
i Centralforeningen. Og sidan hev laget
heile tidi arbeidt for idrott.
I februar 1908 hadde fylkeslaget sitt
fyrste premiskirenn. Det vart, halde på

form. har vore, idug
lagsmann.
Vinstra, og Seeberg var med som pris' &
domar. På årsstemna same året var det idrottskapping pa

Lalm ul. (1894),
upphavleg Ottdalen
samtalet, skipa 1884
av Ivar Kleiven.

oiav h. Bråten,
formann no.

stemna for fyrste gong, og sidan hev idrotten vore med på alle stemnone
Dei fleste vintrar hev det vore premiskirenn.
Det er kjøpmann Ivar Wold, Gausdal, som hittil hev arbeidt mest i
ungdomsfylkingen i Gudbrandsdalen til å hjelpe fram idrotten. Men enno
er det diverre mest spreidde tiltak i dei einskilde lag når det gjeld idretts
arbeidet. Eit stødugt arbeid i dei einskilde lag lyt til, skal idrotten få det
rom han fortener i ungdomsarbeidet.
Det var R. Stauri som fyrst nemnde tanken um minnestein for HeilagOlav i Gudbrandsdalen. Han skreiv um saki i «Gudbrandsdølen» 1. febr.
1906. Styret for fylkeslaget fekk ut ei innbjoding til pengeinnsamling; det
var 51 underskrifter, m. d. riksråd Otto Jensen og bisp Hille. Til arbeids
nemnd vart valde i eit møte på Hundorp 29. april 06: R. Stauri, J. F.
Holst, Thv. Isum, T. G. Trønnes, R. Chr. Mohr og J. Filseth. Nemndi vart
samd um å reise steinen på ein gravhaug på Hundorp, og T. G. Trønnes
gav fri grunn. Det kom inn 600 kr. Steinen vart so avduka 7. juli 1907.
1 000 menneske var samla. Presten Mohr baud velkomen og R. Stauri heldt
avdukingstala. Ordførar Ivar Steig tok mot steinen på Sør-Frons vegne.
Presten Mohr tala so for fedrelandet.
Frøningen ul.
Losje Heimhug",
Fåberg (1903).
{1904).
I gamle dagar stod Gudbrandsdalen
millom dei fremste bygder i landet når
det galdt husflit. Det vil alle vita som
hev vitja samlingane på Maihaugen. Det
skulde då liggje nær for Gudbrandsdalens
ungdomslag å ta upp arbeidet for ei ny
reising her. Men det er diverre ikkje sers
mykje som hev vorte gjort. Saki hev
likevel vorte haldi fram gong på gong
Per Brennum,
Ivar Kjørstad,
gjorde upptaket med å
som skipa laget.
ved foredrag og i ordskifte. Og 1904 få losjen til ul. 1915.
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fekk fylkeslaget til ei framsyning av heimearbeid ved årsstemna på Hun
dorp. Det kom inn 230 arbeid, mest frå kvinnehender. Domsnemnd var
desse: O. Elvesæter, Jon Steberg, Joh. Marken, Anette Lundgård, Julie
Rusthage og frk.. Dippner (Den siste var send frå husflitslaget, Kristiania).
Målaren Kristen Holbø hadde teikna diplom åt laget.
Ei liknande framsyning var det på årsstemna i Kvam 1905. Her kom
det 173 nr. av heimearbeid. Sven Moren tala den gongen um heimearbeid,
og sa i foredraget sitt at han hadde aldri set fagrare arbeid enn det som
var framsynt her.
Det synte seg at det var svært kostesamt med desse 2 framsyningane.
Og so hev det diverre ikkje vorte fleire slike sjå på årsstemnone sidan.
Men i foredragsarbeidet hev saki jamt vore haldi fram. Våren 1910 heldt
soleis Lars Sundt ei rekkje foredrag um heimearbeid, og skriftet «Hjælp til
selvhjælp» og a. likn er bytt ut til lagi. 1910 vart det sendt eit rundskriv
til alle lag med uppmoding til å skipa skeid i husflit.
Men fylkeslaget lyt ta upp att heimearbeid-framsyningar på stemnone
sine so snart det toler pengeutlegget.
Målrørsla hev Gudbrandsdalens fylkeslag gjeve stønad heile tidi det hev
arbeidt. M. a. kan nemnast at det jamt hev vore samarbeid millom fylkes
laget og Austmannalaget. Då Austmannalaget hadde sin store målmarknad
på Litlehamar 1909, nemnde fylkeslaget ut ein mann i kvar bygd til å arbeide
for marknaden, samle gåvor, selja luter o. s. f. Det hev støtt vore mange
emne på foredragslista som hev havt samanheng med målsaki. På års
stemnone hev det vore mange gode innlegg for saki, og det hev etter kvart
vorte fleire foredrag, meir upplesing, meir song og fleire bladstykke på
landsmål i dei einskilde lag.
På årsstemna på Hundorp 1915 var det kapp-speling av felespelarar frå
dalen. Men berre 8 mann var med. Desse fekk premi: 1. pr. Pål Kluften,
Ringbu, 2. pr. Johan Bråten, Vågå, 3. pr. Sylfest Stamstadbakken, Lom, 4. pr.
Ungdomslaget «Vorti-», Lom, skipa 1885,

Lars Lilleødegård,
som skipa laget.

Lærar Lars Holm,
form. 1887-97.

Kristen Lund,
form. 1897, 1902-08,
1910-12.

Brit Øygard,
formann 1915-16 og
1918.
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Ungdomslaget «Fram», Skjåk, (f 898)
f
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Erik Brandsar,
som skipa laget.

Guri Tråstad,
formann no.

Ungdomshuset

Lærar J. K. Thuland,
fyrste formannen.

i Skjåk.

Magne Ourom, Øyer. Ivar Brålå frå Vågå fekk umframpremi. Han var
over 80 år gamal. Det synte seg den gongen at det var vanskeleg å få
spelmennene i dalen til å vera med på kappspeling. Og difor hev det kje
vore gjort fleire freistnader enno. Men saki må fram att. Enno finst det
mange spelmenn rundt i dalen som hev den gamle dåm over spelet sitt.
Og boki til O. M. Sandvig um «Folkemusikk i Gudbrandsdalen» hev synt
at dalen er overlag rik på fin og sermerkt folkemusikk. Denne rike arven
må fram i dagsljoset att. Dei gamle tonane må haldast i ære og i live.
Og her må ungdomslagi gå fyre.
1919 fekk fylkesstyret til tevling um ein uppsong for døleungdomen. Det
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kom inn ikring 60 songar. Som det fyrr er fortalt fekk
Olav Aukrust 1. premi og Trond Vigerust 2. premi.
Eit av dei likaste tiltak som Gudbrandsdalens ungdomslag hev gjort, er at det fekk i gang kaffistova på Litleha-

Jj\K^^.

mar- Arbeidet tok til 1916, og stova vart opna ikring nyår
1918. Målaren Kristen Holbø hev gjort mykje til at «DøI laheimen» fekk so heimsleg og fin ein dåm over seg. Den
Sigurd Bomd,
sermerkte portalen åt huset er soleis gjord av Holbø. Einar
som ghUeimean'"D'øla' Austlid frå Gausdal gjorde mykje av innreidingsarbeidet.
Husbunaden er for det meste frå verkstaden til kjøpmann
Einar Lunde, Litlehamar.
«Dølaheimen» hev gått godt. Det går framover. Overskotet for 1919
var 8 %. Og fylkeslaget fekk eit sers tilskot på 300 kr. Det" er von til
at arbeidet snart kan utvidast, so det ogso vert herbyrge å få på «Døla
heimen» for gjester frå dalen.
Men alt no er «Dølaheimen» kjæraste og vissaste møtestaden for døler
som vitjar Litlehamar. Sigurd Borud, som døydde so ung, var ein god
mann for «Dølaheimen». Han var den idugaste av alle til å få alt i god
skikk. Og fredsæl og vensam og norsklyndt som han var, la han ein
f|

Peisestova i Dølaheimen" på Litlehamar.
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heimsleg tokke over heimen. Saman med dei andre ungdomsfylkingane på
Upplandet tok Gudbrandsdalens ungdomslag i 1919 upp arbeidet for ein
eigen norsktalande ungdomsprest i Hamar bispedøme. Det gjekk radt og
greidt med saki. Og alt i 1920 var den fyrste ungdomspresten i bispedø
met tilsett. Det vart Lars Tjensvoll, .f 1888 i Time på Jæren. Han vart
utnemnd til stiftskapellan i Hamar bispedøme med den fyresetnaden at han
skulde arbeide som ungdomsprest. Forutan dei frilyndte ungdomslag i bispe
dømet er ogso avhaldsskipnadene D. N. T. og I. O. G. T. med og gjev
tilskot til løni åt ungdomspresten. Likeeins kaffistovone i Gjøvik og på
Litlehamar. Tilskotet frå Gudbrandsdalens ungdomslag er 350 kr. årleg i 5 år*).
Formenn i fylkeslaget hev desse vore: J. Haraldseid 1898—99, Ivar
Kleiven 1899—1902, Ivar J. Blekastad 1902—03, Rasmus Stauri 1903—09,
Oluf Steinum 1909—14, Trond Vigerust sidan 1914.

ANDERS SKREDE.

FYLKESLAGET BREIDABLIK.
Fylkeslaget Breidablik vart skipa 27. mai 1893 på Røros.
I brodden for skipinga stod fyrst og fremst den noverande formannen i
Norigs lærarlag og overlærar i Oslo, den gongen lærar i Os, A. Kirkhusmo.
Frå same bygda var og Peder Ås, Erik Hegstad og Tore Moseng med. Advo
kat Sam. Johnson var
og ei drivande kraft.
Likeins den noverande
bladstyraren for «Skole
bladet», den gongen læ
rar i Alvdal, E. Rand
mæl, og A. Reitan, Ålen,
gardbrukar Karl Akre,
Ytre Rendalen, lærar
Guldal, Røros, og forfat
taren Ivar Sæter, Tolga.
Fyrste formannen i
Overlærar A. Kirkhusmo,

fylkesstyret

upplyser

i Lærar Tore Pedersen Moseng,

s&Qéa^ j-nS££ *-&&*•) Tjensvoll søkte våren 1921 soknekall i Nesna, so no 'er bispedømet atter utan ungdomsprest.
Korrekturlesaren .

316

fyrst bar fram tanken
um å få til ein ung
domssamskipnad i større
stil enn dei vanlege byg
de- eller grendelag, var
avlidne lærar Tore Mo
seng frå Os.
Hausten 1892 sende
Os ungd.forening ut inn
bjoding til ei ungdoms
stemne. 1 . og 2. oktober
vart ho halden på Os i

\
Bladstyrar
Henrik1906-10.
Grønn,
fylkeslagsformann

ilagShUSet
.
,
,u. rapnra
Bonde Per
Bersvendsen Ås,
«Morgenrøm^" USU
~ IYIUI & cln *» (f
(f ]gO4L
1904), fvremnpsmann
foregangsmann i; ung'
den». Det møtte fram ut- domsarb-> <as uppjamt på møta.

sendingar frå lag i 0. Gauldal og N. Østerdal.
På denne stemna bar Kirkhusmo fram tanken um å skipa eit samband
av ungdomslag frå N. Østerdalen, Røros og 0. Gauldalen.
Tanken var ny og lite utgreidd og saka vart difor utsett til næste stemne.
Den 27. og 28. mai 1893 vart det etter innbjoding frå «Læsefore
ningen Magne» halde ungdomsstemne på Røros.
Frå desse laga var det møtt utsendingar: «Fremskridt» Ålen, «Håbet»
Hitterdalen, «Magne» Røros, «Fensal» Noren, «Os ungdomsforening», «Dals
bygdens ungdomsforening», «Tolgen læseforening», «Fram» Tynset, «Vår»
Faset og Ytre Rendalens ungdomsforening.
Etter eit foredrag av kyrkjesongar Håkon Åsvejen, Stjørdalen, um «Ung

Bonde Erik P. Hegstad,
(f 1902), glup eventyrforteljar og spelemann på møta.

Olav Lunds,
fylkesformann 1917-19.

Nils Mole,
fylkes/orm. 1914-17.
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Fylkesskulestyrar Knut
Kyisli,
fylkesformann 1903
-04, og 1910-12.

Fru Petra Kyisli,
mange år med ifylkes
lagsstyret og trottig
hjelpar i ungd.arb.,
forfattar til ungdoms
bøker.

Høgskulestyrar Idius
Nybø,
den mest nytta ferda
talaren i Østerdalen.
*

dommens opgaver», med ordskifte etterpå, fyreorda Kirkhusmo um å skipa
eit fylkeslag («ungdomsforbund»).
I møteboka får vi vita at Åsvejen heldt fram kor slemt det er for dei
unge i mange av dei avsides fjelldalane våre å kunna fylgja med tida. Dei
lyt halda seg til sjølvstudiet som lett el fram einsyn i tankar og skyn.
Mange har heller ikkje råd til å lesa dei bøkene som kom ut i tida. Ein
samskipnad av einskildlaga måtte difor vera bra. Då kunde det bli råd og
høve til å skaffa ferdatalarar til å greida ut um spursmåla ein gong imillom.
Etter eit stutt ordskifte som helst galdt spursmålet um eldre og kanskje
meir konservative folk skulde vera med i ein slik samskipnad, vart det sam
røystes vedteke å skipa fylkeslaget.
Innleidaren hadde alt utarbeidt framlegg til lover. Ei nemnd på 4 mann
vart vald til å gå det igjenom og koma med endeleg framlegg.
Etter framlegg frå Kirkhusmo fekk laget namnet «Breidablik».
Lovene slær fast at «forbundet består av læse-, sang og ungdomslag i
N. Østerdalen, Røros og 0. Gauldalen». Årstilskotet var 10 øre for kvar
lagsmann i einskildlaga. Fyremålet var å samla ungdomen til sams arbeid
for upplysning og uppseding hjå ætta som voks upp. Dette målet var det
helst tanken å nå med å halda ei eller fleire ungdomsstemnor um året, og
få dugande talarar til å halda foredrag um ymse fag- og tidsspursmål.
På dette grunnlaget var fylkeslaget skipa. Elles å nemna noko serleg
som gav det ytre tilføre er ikkje godt. Fyrste formannen skriv at det låg
liksom i lufta at ungdomen frå 0. Gauldalen, Røros og N. Østerdalen gjerne
vilde møtast, læra kvarandre å kjenna og stø kvarandre og fremja kulturelle
uppgåvor. I gamle dagar møtte mangein sprek ungdom fram frå desse byg
dene til drikk og slagsmål på Rørosmarknaden, no vilde dei firma kvarandre
til dyrking av høgre hugmål.
Fylkeslaget la den fyrste tida hovudvekta på å samla ungdomen frå laga
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Gruppe formenn i Dalsbygda ungdomslag, Os (skipa 1884)
med fana og ungdomshuset Glorheim".
(O. J. Nordvang, H. Nordset, E. Nordset, O. A. Østgård, M. Bakos, Fr. Gjelten, P. Ousten, E. Gjelten
O. I. Lillebakken, Petter Grue, P. Nordvang).

v

%

m

Ungdomslaget
slaget «-Vår», Faset,
skipa 1889.

0

MP*

k W?
Ole Kr. Fåsetbru,
fyrste formannen.

Ella Dalstrøen,
'huga lagsmann, e
tid formann og.
*

*

mi

O. //. Løkken,
form. 1891-94, i den
tida bygde lag. seg hus.

Ingeborg Løvås,
fyregangsmann i ungd.arb. i Fåset
grenda, form. 1899-1901. Ho
døydde i 1919 og skifte alle sparepengane sine til gode fyremål; Norigs
mållag fekk 2000 kr.

Ivar Østigard,
form 1897 tok
føm
laesbøk. på
nå norsk
føra lagsbøk.
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Ungdomslaget «Heimsyn», Tynset, skipa 1887.

Hans Bakker,

fyrste<e form. 1887-89.
1887-89.

Per Skancke,
form. 1894,
trufast
trufast
arbeidar ii lag.
lae. framleis.
framleis.
arbeidar

E.B. Gammelutstumoe,

fvregangsm.
form 1906
1906
form
då Ixget
liget bygde
då
bygde eige
eige hus.
hus.

Heim", haset åt ungdomslaget Heimsyn"

Gngdoniilaget «Forsøket», Tynset, skipa 1889.

>~éjs

P ' Åsen?
"'
form. 1889-93.

Os
Lærar
Østby,
e . Martin
*s\/\r\ -inne
form. 1900-1905.

2Z.

Erling
Åseng
/'/11-IH//MII
urt
fo

320
Ungdomslaget «Fjell», Dalholen i Foldal, skipa 1900,

Erik B. Dahlen,
(f 1905), fyrste for
mannen

Marie Husom Tallerås,
fyregangsmann. med i
fyrste styretform. 1902 .

Lærar P. J. Horg,
formann 1903-05

Tord Brennryen,
formann no.

FJellheim", huset åt ungdomslaget Fjell", Dalholen.

til gode og hyggjelege stemnor. Det vart halde ei vår- og ei hauststemne.
Dei vara 2 dagar. Det vart halde foredrag over religiøse, sosiale, politiske
og historiske emne. Etterpå var det ordskifte.
Dessutan vart det skipa foredragsferder.
il 1893 og Nordahl Rolfsen i 1894.

Soleis reiste Kr. Janson i laget

I 1894 vart det nedsett ei nemnd til å fyrebu utgjeving av eit blad for
fylkesstyret. Den som har lagt ned størst arbeid i dette bladet er bladstyrar
Henrik Grønn. (Um bladet «Breidablik», sjå Anton Aure: Dei frilyndte ung
domsbladi her i festskriftet).
Fylkeslaget har foredragslag, skipa på årsmøte i Alvdal 1919.
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Samstundes med stemnone har det
nokre gonger vore husflitssjå.
Fylkeslaget eig ei kaffestugu på Rø
ros saman med laget «Bergstadens vel».
Kaffestugua vart skipa hausten
1914 etter upptak frå høgskulestyrar
Nybø av Tynset mållag og Breidablik.
På Røros var det serleg 2 menn som
Lars Lomness
tok seg av drifta, bladstyrar Henrik
Eirik Øverby,
skipingsmann, fyrstéZ
skipingsm., næst
formannen.
Grønn — formann i laget h. v. — og
form i fyrste styret,
formann mange år.
lærar Gjelsvik. Dei fyrste åra gjekk stuqua med underskot. Frå 1918 har ho arbeidt seg upp, betalt skuld og inn
bu og det siste året gjeve overskot. I jan. 1920 gjekk Tynset mållag ut
og «Bergstadens vel» inn som eigar saman med Breidablik — helvta kvar.
«Urædd», Tydalen, skipa 1895.

Ungdomslaget «Fridtjof», Bellingmoen, {1900)

Lærar Faste M. Enodd,
som skipa laget, form.
1900-02.

Laurits Næss,
(f 1910), tagsformann
fyrste åra etter 1902,
arbeidde interessertfor
å få laget i gang.

Johan Mikkelsen,
form. 1918; var nokre
år skodespelar ved Det
norske spellaget og
Det norske teatret.

Det daglege arbeidet ligg på formannen. Faste ferdatalarar har laget
ikkje havt råd til å ha. Styremøte har vore haldne 2 —3 gonger um året.
Stor stønad er det at landssamskipnaden skipar foredragsferder i fylket.
Landssamskipnaden vilde og gjera gagnsverk med å yta økonomisk stø
nad til fleire foredragsferder i fylkeslag med lita råd, som t. d. Breidablik.
Den største og viktugaste uppgåva for den frilyndte ungdomssamskipna
den meiner me er å binda ungdomen til jorda.
I fylkeslaget er det no 32 einskildlag.
Formenner i fylkeslaget har desse vore: A. Kirkhusmo (1893—95, Sam.
Johnson (1895—98), O. A. Opshaug (1898- 99, J. A. Renolen (1899—1901),
Ola Storeng (1901—02), Anders Fosvold (1902— 03), Knut Kvisli (1903—
04) og 1910—12), Thomas Stokke (1904—06), Henrik Grønn (1906-10),
Ola Sagbakken (1912—14), Nils Hole (1914—17) Olav Lunås 1917—20),
Ivar Streitlien (frå 1920).
IVAR STREITLIEN.
21 - Norigs Ungdomslag.
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TRYSALIR UNGDOMSLAG
Trysil kom tidleg med i den frilyndte ung
domsrørsla Det leid nemleg ut i 1890-åra
innan den frilyndte ungdomsrørsla i det heile
tok åt å syne seg noko større — Norigs ung
domslag kom ikkje i stand før i 1896 — og
alt i 1892 kom ungdomslage «Trysil ungdoms
forening» i Innbygda i stand, og åre etter vart
det ungdomslag både i Ljørdalen og på Østby.
Og ikkje lengre ut i leksa enn åre deretter att
— 1894 — hadde ungdomsrørsla alt nått heilt
nord i Heggerise: møteboka åt Heggerise ung
domslag fortel oss at detta lage kom i stand
Ole Paulsen,
år
1894.
fyrste form. i Trysalir (1897-98).
Je nemnde at det gjekk ei tid innan Trysil
ungdomsforening såg og forstod at det var ikkje nok å samlast til møte,
det laut og vera noko å samle seg om, ein tanke, ein idé, ei sak. Den
saka vart målsaka, i Trysil som i Hardanger, i Eksingedalen som i Sel.
Just denna vegen gjekk det dg med Trysil ungdomsforening. Det første
varsle i så måte er namne-endringa i 1897: «forening» går ut og namne
blir stutt og godt «Trysil Knut». Det er ein ung trysling som steller med
namne-endringa, ein som har gått seminarie i Elvrom og i samvære med
Eftestøl og Eskeland har vorte «fengd» av den nasjonale atterreisingstanken,
— den mannen som seinare kom så sterkt i framgrunnen just i det frilyndte
ungdomsarbeide, ikkje berre her i heimbygda Trysil, men og med tanke på
heile lande: Sven Moren. Fulla var han fam
lande og uviss han med enno ei tid frametter;
i minsto gjer han i somt just ikkje så mykje
av seg, men kan hende det helst kom seg av
at han vilde fara smått og varsamt. Han for
stod fulla at det var langt fram, så det galdt
meir om den lange truskapen enn den bråe
ofsen.
Men lenge gjekk det ikkje innan Sven Mo
ren stelte Trysil Knut andlet til andlet med mål
saka. På møte i Trysil Knut 12. febr. 1899
gjorde han opptake til det første mållage i
Olme Lien,
Trysil. Og det ser ut som tanken straks vann
fy lkesj'orm. 1906-07, einaste kvinna
som har vore form. i noko fylkeslag.
ålmenn samhug. Det vart vedteke å gå i
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gang med mållag og ikkje mindre enn 22 lags
folk skreiv seg inn og «tok ved trua».
Men det laut gå heile 10 år innan vi i mø
teboka åt Trysil Knut finn eit referat på heil
norsk mål. Men det kan ikkje undre oss at vi
så lite møter heilnorsk mål i møteboka: ung
domen i Trysil vanta — og vantar den dag i
dag! — opplæring i noko anna enn det
dansknorske.
Men norsk vilje vanta ikkje. Tri år etter,
i det historiske 1905, heldt ordførar Bern. Holt
foredrag i Trysil Knut om målsaka, med tillyst
ordskifte. Og alle som her hadde orde var
samde om at norsken bør inn og dansken ut.

G. O. Nordgard,
fylkes/orm. 1907-09 og 1919-20.

På årsmøte året etter vart av styre gjort framlegg til nye lover for lage.
Dette nye lovframlegge vart redigert på nynorsk og fremste paragrafen fekk
dette innhalde:
« Ungdomslage Trysil Knut vil arbeide for folkeleg opplysning på full
norsk grunn».
Dette framlegge vart samrøystes godkjent på årsmøte, og svingde her
med ungdomslage Trysil Knut heilt over åt den fullnorske sida og tok der
med avgjort parti i den største kulturelle kamp i nyare norsk sogu.
Den norske viljen skulde snart syne seg også i gjerning. Ungdomen
vanta opplæring i nynorsk, og dermed så gjekk skulestyrar Johannes Arneson
i 1906 i gang med ein privat kveldskule med opplæring i nynorsk. Og
det syner straks i møteboka etter den nye kveldskulen: vi finn no fleire
og fleire referat på nynorsk. Og i 1908 vart
det halde ny kveldskule med landsmålsopplæ
ring, no med fru Gudrid Moren til lærar.
Men no je nemnde den norske viljen, lat
meg da heller ikkje gløyme 1905. Inga bygd
i lande ligg så innkila i Sverike som just Try
sil. Og no spør vi : hoss stelte ungdomslaga
i Trysil seg i 1905, i dei alvorlegaste tider i
heile vår svensk-norske unionssogu? Svare er
ikkje langt undan. Den 19. mars fekk Trysil
Knut i stand unionspolitisk folkemøte på Sol
bakken. Her tala både Sven Moren og Martin
Nyhuus og veteranen Johan Rønningen (og dess
Forfattaren Ole Haugen,
fylkes/orm 19/0-11.
utan Otto Rønningen, son åt nemnde J. R. og

tjft Skogstjerna
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Morten Haugen,
fylkesform. 1911-13 og 1917-18.

i heimskrigen offiser i den amerikanske heren).
Og dette ungdoms- og folkemøte her tett inn
på grensa, det tala ikkje i lagnadstunge tider
eit «undfaldenhedens sprog», tvertimot! Møte
vedtok å sende denne resolusjonen åt regje
ringa:
«Vi venter at regjering og storting vil hævde
Norges ære
ære og
og ret
ret ved
ved enstemmig
enstemmig at
at ga
gå fn
frem
Norges
efter den av 19-mandskomitéen udpegte linje-.
Vi
Vi forstår
forstår av
av dette
dette at
at ungdomslaga
ungdomslaga ii Trysil
Try
trass i toreskyene i aust ikkje vilde vera med
m
.-.A o do ow i \rorp- ncjcinnalp krav nn meir p
på å slå av i våre nasjonale krav, no meir enn
elles Tryslingane burde snart sja ei lita æres
J
*
,
.
.
løn frå moderlande for sin nasjonale vilje

og sin lange truskap; men den dag i dag, 16 år etter 1905, er nok t. d.
Trysilbana enno «i det blå».
Gjera bande sterkare millom gamal og ny tid og knyte ungdomen fastare
åt heimen og heimbygda, det har vore fremste tanken i det frilyndte ung
domsarbeide i Trysil. Just med tanke på dette fekk Trysil Knut i stand
det gjæve trysilbrølløppe sitt i 1904, med rundom, pålsdans og stabbdans
og annan gamal trysildans; og mat: rømgraut og fisk, spikikjøt, lefse
og stomp o. s. fr.
Trysil Knut har jamt komi i hug dei fatige og sjuke, både i og utanom
lage med pengehjelp. Møteboka for 1900 fortel at Trysil Knut no går
frametter som vera skal jamvel i verdsleg midel og makt: det er no moder
lag vorte og gir husrom åt ikkje mindre enn tri lag til (vedtak 25. novbr.:
«Så vel mållaget som sangforeningen og turn
foreningen bør ha frit lokale, lys og ved til
sine ordinære møder»). Og møteboka oktbr.
1901 fortel oss at det og finst eit leselag in
nom ungdomslage — dotterlag nr. 4. Og 26.
januar s. å. vedtok ungdomslage å gi fri tomt
åt Eiriksstoga. Trysil Knut er med andre ord
ein heil gauve vorten og gir bort både jord
og pengar. Anna slag no lei enn i 1895.
Møteboka frå dette åre fortel oss at formannen
i Eidsiva ungdomslag vil få Trysil ungdoms
forening inn i samlage sitt, men Trysil u. f. såg
seg ikkje utkome til det, med di Eidsiva krav
August Fiddan,
fylkesform. 1915-17.
de i årspengar 25 øre av horje lagsmannen.
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«Foreningen vil imidlertid udtale sin sympati
for sagen og håber at dens økonomiske stilling
inden en ikke altfor fjern fremtid vil tillade
denne at træde ind i forbundet.»
Ungdomslage i Ljørdalen gjorde det første
opptake til fylkeslag. Her kom tanken fram på
eit møte i ungdomslage 20.— 12. 1896. Etter
framlegg av skogstyrar Ola Bekk skreiv da Ljør
dalen ungdomslag åt desse andre ungdomslaga
i Trysil og 28. januar 1897 vart halde eit møte
ved Nybergsund, og der møttest utsendingar
frå ungdomslaga i Ljørdalen, Innbygda, S. Osen
Peter Nybak,
fylkesform. sidan 1919.
og Heggerise. Her vart Ole Poulsen vald til
formann «inntil videre» og framlegg til lover
for fylkeslage vart vedteke. Dette lovframlegge vart godkjent av dessa fire
nemnde ungdomslaga, og no har og møteboka åt Trysalir fått tak i tråden
og kan fortelja oss at fylkeslage kom i stand på nytt utsendingsmøte i Inn
bygda ellevte april s. å. Dette møte var det som tok og sette ein ny mann
inn på formannsplassen.
Heller ikkje fylkeslage Trysalir tufta arbeide sitt på fullnorsk grunn i den
fyrste tida. Namne og alt var på norskdansk — Trysil ungdomsforbund
— og lovene hadde det vanlege innhalde: «Forbundets formål er at samle
ungdommen til fælles arbeide for oplysning og dannelse blandt den opvok
sende slegt» o. s. fr.
Nytt utsendingsmøte vart halde 10.— 20. juni. Her møtte utsendingar
frå ungdomslaga i Ljørdalen, Innbygda, S. Osen, Heggerise, Østby og Vestby.
Og alt her møter vi ein sterkare nasjonal vilje.
Etter framlegg av Sven Moren vart det vedteke
å endre namne på fylkeslage til Trysalir «efter
det ældste optegnede navn på Trysil».
Om ungdomsstemna 1897 fortel møteboka
ingenting.
Næste år — 1898 — var utsendingsmøte
og stemna i Ljørdalen 18.— 19. juni. Møte ved
tok å melde Trysalir inn i Norigs ungdomslag.
Etter eit foredrag av Sven Moren om «bonde
eller bykultur» vart samrøystes, etter framlegg
av Ole Poulsen vedteke å sende eit skriv til
Forfattaren Håkon Garåsen,
kyrkjefolke i Trysil om å få «Blix's herlige sal
sogeskrivaren åt Trysalir ul. form.
mer antagne til brug i kirkerne i Trysil». Det
i ul. Skogstjerna" 1906-07.
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Støa ul., skipa 1904,

vart og halde ofring åt ein påtenkt
målmarknad i hovudstaden.
Men enno sterkare syner den
nasjonale viljen seg på næste års
møte, på Østby 1899. Her vart det
m. a. vedteke å få lovene for lage
skrivne på heilnorsk mål. Møte
løyvde 50 kr. til framhjelp av «al
gammel national dans, gammel nati
O. K. Øien,
Olaf Opseth,
som skipa laget.
fyrste form.
onal spel på fele, bukkehorn og lur».
Ordskifte om desse emne 1) Skogplanting, 2) Hoss skal vi få meir landsmål
inn i folkeskulen i Trysil? 3) Ungdomslaga og forsvare.
År 1900 var årsmøte og stemna i Innbygda 7. og 8. juli. På årsmøte
vart dette framlegge, framsett av Petter Paulsen frå Ljørdalen u.l. vedteke:
«Ungdomsforb. Trysalir, samlet til møde i Indbygden, beder rette vedk. om
at spørsmålet: skal «Nokre salmar» av Blix indføres til brug i kirkerne i
Trysil, på ny må blive behandlet af menighederne».
Årsmøte 1901 vedtok m. a. å få i stand «en samling av oldsager her i
bygden», og ei nemnd vart vald til å arbeide med detta. Det vart og ved
teke å [få ein fjøslærar til å reise kringom i bygda, så vi forstår at både
dei nasjonale og dei praktiske føremåla — kulturen i stasstoga og kua i
fjøse — blir hugkomne . . . . m. a. o. både det åndelege og det materielle.
Årsmøte 1902 vedtok å sende ny søknad om heradstilskot til oldsam
linga. Formannen fortalde at nemnda som arbeidde med bygdesamlinga no

Ungdomslaget n Trysil-Knut" på Solbakken" i 1904.
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hadde fått eit gamalt hus i Ljørdalen (Erreksstuggua) av Storå Kopparbergs
Bergslaga Aktiebolag og at stoga alt var flytt frå Ljørdalen og vest åt lnn
bygda og oppsett på Solbakken. Men laga laut no skaffe fleire pengar.
På årsmøte 1 904 vart m. a. godkjent framlegg til nye lover for Trysalir,
og første paragrafen fekk dette innhalde: «Fylkeslage Trysalir vil arbeide
for folkeleg opplysning på fullnorsk grunn og for samhald og samarbeid
millom ungdomslaga i Trysil». På dette årsmøte la og Eiriksstogu-nemnda
fram rekneskapane sine. Innkome kr. 1424, utlegg kr. 1356. Med tanke
på husfliten vart vald ei serskild nemnd.
Styremøte 16. jan. 1910 vedtok å sende søknad til heradsstyre om å
løyve pengar — 3 å 400 kr. årleg — åt ei Trysilsogu.
Årsmøte og stemna 1910 var 25.-26 juni i Innbygda. Her vart
ånyom vedteke å be heradsstyre løyve pengar åt ei Trysilsogu, kr. 1000,
mot at ungdomslaga på si side gjer alt dei kan til å få inn pengar åt dette
tiltake. — Det vart og vedteke, med serskilt tanke på folk i tømmerskogen,
å få i gang eit vandrebibliotek som skal gå millom laga.
Ungdomslaget „ Samhald", Lutneset, skipa 1898.

Lærar Thomassen,
som skipa laget.

Emil Henriksen,
fyrste form. 1898-1900.

Per Henriksen,
fyregangsmann .
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5. Osen
*sen ungdomslag,
skipa 1896.
Lærar Ola Dybsand,
som skipa laget,
fyrste form. (1896).

Emil Søberg,
form. 1897 og 98,
1902 og 03.

Karsten Hagen, bonde,
heiderslagsmann .

Fanejunkar
A. G. Nordhagen,
skipingsm. og trugen
lagsm. i alle år.

Chr. Hammer,
heiderslagsmann.

Lærar J. O. Skåret,
form. frå 1920.

Årsmøte 1911 vedtok m. a. at fylkeslage skal sende listur kringom åt
laga og få dei til å samle inn pengar åt Trysilboka, og årsmeldinga viser
m. a. at styre i Trysalir i møte 25. septbr. vedtok å høyre med laga om
dei vil vera med å få i stand ein ungdomsskule for Trysil.
I 1912 vedtok styret å få ein mjølkelærar til å halde opplæring i
mjølking og fjøsstell. Årsmeldinga viser elles ingen framgang. Tale på
lagsfolk minkar.
På årsmøte 1916 vart m. a. vedteke å få i stand Trysil folkeakademi.
Årsmøte og stemna 1917 var i Søre Osen. Dette møte vedtok å
få ein ny paragraf inn i fylkeslova: dersom eit ungdomslag innan fylke
tek åt å arbeide for andre føremål enn dei frilyndte ungdomslaga, går lags
midelen åt fylkeskassa. Sameleis om eit lag blir nedlagt. På dette årsmøte
vart og vedteke at Trysalir vil gi Sven Moren ei æresgåve, no han har
arbeidt i fylkeslage i 20 år.
Etter framlegg frå Sven Moren vedtok årsmøte 1918 lover for Trysil
bygdemuseum. Av desse framgår det at musee høyrer Trysalir til og at
Trysalirs årsmøte vel styre for musee. Skulde Trysalir bli nedlagt, går musee
over åt Trysil kommune.
Årsmøte og stemna 1919 var på Solbakken 12. — 13. juli. På årsmøte
vart meldt at styre no hadde gjort kjøp på større tomt åt bygdemusee for
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Fredheim", kuset åt S. Osen ul., bygt i 1903.

kr. 5000, og at folkeakademie hadde fått kr. 400 av heradsstyre. Årsmøte
gjorde dette vedtake: «Fylkeslage Trysalir bed Trysil skulestyre at det no
må bli meir gymnastikk i folkeskulen. Dei nye skulehusa må bli laglegare
i så måte erm dei gamle».
Formanns- og utsendingsmøte 25. okt. 1919 påla styre m. a. å be herads
styre løyve stipendhjelp åt evnerik bondeungdom som vil ut på ømse sku
lar. Same møte vedtok og at formannen får rett til å yte pengar av lags
kassa etter eige skyn til dei laga som kjem med krav om det.
Årsmøte og stemna 1920 var i Sørskogbygda, og det er den første
stemna Trysalir har halde utanbygds. Ungdomslage Sørskogbygdingen hadde
stelt alt i stand på beste måten og det vart ei framifrå god stemne.
På årsmøte møtte 1 7 utsendingar og her vart det m. a. gjort ømse ved
tak til å få inn pengar åt fylkeskassa. Det vart dg vedteke å høyre med
Elvrom heradsstyre — sameleis som med Trysil heradsstyre — om dei vil
vera med og yte pengehjelp åt evnerik bygdeungdom som vil ut på skule
(Trysil har gjevi 1000 kr. åt dette).
Dei siste meldingane frå stridsfronten åt fylkeslage Trysalir — ein mykje
både lang og breid front, frå Lutnes i sør til Drevsjø i nord, frå Støa i aust
til Sørskogbygda i vest — vil veta at det vart halde generalstabsmøte på
kaffistoga i Innbygda sist i augusti f. å. der det vart gjort ømse vedtak i
samhøve med den grunntanken dei frilyndte ungdomslaga er tufta på. Ser
skilt bør nemnest eit vedtak om innsamling av gamle folketonar i Øster
dalen. Møte sende og vedtak til «Trysils storting» om pengehjelp åt bok
samlingane i ungdomslaga i Trysil, men vart dessverre møtt med tvert nei.
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UL Skogbygåingen", Elvrom, skipa 1905,
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Lærar Sigurd Nergård,
som skipa laget,
form. 1905-11.

Frk. Beate Grøtlie,
skipingsmann.

Lærar Nils Kulsveen,
skipingsmann.

Elles veit dei innvigde å fortelja at fylkeslage Trysalir og Trysil mållag no
vil reise ei større hotellverksemd i Trysils sentrum og sope inn pengar i
haugevis.
Formannen nemner elles i årsmeldinga si at det er langt millom gardane
og langt millom grendene her inni trysilskogane, så det blir ikkje berre langt
millom laga men, laga blir og småe og maktar lite av økonomiske tiltak.
Formenn i fylkeslage har desse vore: Ole Poulsen, Sven Moren (i 10
år til saman), Ola Rundfloen, Olme Lien, G. O. Nordgård, Ole Haugen,
Morten Haugen, August Fiddan og Peter Nybak sidan 1919.

HÅKON GARÅSEN.

FYLKESLAGET VARDEN.
I slutten av januar månad 1894 vart det utlyst i Kongsvingerblada at det
var tanken å skipa eit ungdomslag for Grue. Lysinga var underskriven av
Olav Madshus, Olaus Gillebo, Håkon Wådeland, Martin Hektoen, Ole Svend
sen, Per Hveberg og
Gustav Weberg. Dei
4 fyrstnemnde var
unge lærarar, nyleg
tilsette i Grue I lag
med dei 3 bondegu
tane las dei engelsk.
Læraren var ein av
dei :
Olav Mads-

Lærar Olaus Gillebo.

hus. Men attåt timane i engelsk dryfte
dei ymse andre spursmål, Og ein dag

gfe

Lærar O. KL. Madshus.
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Nokre av skipingsmennene og
fyregangsmennene i
Grue ungdomslag,

//aéo« Wådeland,

yKLt^'*'

Martin Hektoe

"'' '"'^T^^l'

Gustav Webere.

Ole Svendsen.

..Fram", ungdom

Grue ul., G

P

Per Hveberg
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Grue Finnskog ungdomslag,

Lærar lon'Nordgard,
skipingsmann,
fyrste formann.

Frk. Bertha
Tyengsberg,
skipingsmann.

Fru Berit Rotneberg
fødd Qvale,
skipingsmann.

Handelsstyrar
A. Norstrøm,
skipingsmann.

Lærar P. Bremnes,
fyregangsmann,
form. i mange år.

Lærar G. Sandnæs,
fyregangsmann,
form. i 4 år.

gjorde Gillebo framlegg um at dei skulde skipa ungdomslag for bygda.
Skipingsmøtet 11. febr. 1894 vart halde hjå Eliot Moe, og hjå honom hadde
dei hus dei 7 fyrste åra.
Dette er renninga fylkeslaget «Varden» er skote upp av.
3. februar 1895 fylgde Grue Finnskog u.l. etter. Det var lærarane Jon
Nordgård og Berit Qvale (fru Rotneberg), handelsstyrar Norstrøm, landhand

17. mai-tog utanfor Skogheim", ungdomshuset i Grue Finnskog.
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lar Ove Qvale og frk. Anna Karlstorp og
Bertha Tvengsberg som fekk det i gang.
Mengda av dei laga som fylgde fote
faret har vakna og sovna av, vakna og
sovna av att. Men dei 2 laga i Grue
har fylgt med og står i dag millom dei
mest arbeidsføre i fylket.
I 1 896, 97, 98 og° 99 vart det skipa fleire
Bladstyrar
Lars
Kieiveiand
Jaff
b£de
j Qrue Brandval, Eidskog, Vinger,
(Indlandsposten).
=»
Hoff og Odal ; men få av dei var liv laga.
Tida frå 1894 til 1900 vil vi helst kalla vekkjingstida.

IneeborsFru
Røstvang
%dd løvhaug.
«Det var gode

greidor den tid,» skriv Madshus, «sogeemne vart dryfte i ei rekkje på 4—5
foredrag. Ibsens drama vart upplesne, spelstykke framsynte, —ja «Verdande»
gjorde endå det meisterstykket å skriva, setja upp og syna fram «En landsfor
ræder» på 14 dagar.» Og folk sat tvikrokute av lått, fortel blada frå den tida.
Det var ikkje berre nyfikna i arbeidet som skapte ihugen heller. Fleire
menn som sidan vart landskjende ungdoms- og folkelei dårar, var samla i
krinsen då. Vi skal nemna Olav Åsmundstad og Ole Haugen. Nokre av dei
mest kjende menn i krinsen var då i den mest arbeidsføre alderen: Gunnar
Setil, Gudbrand Haugård, P. Simensen, O. Fjeld, Sandvik, Kr. Lommerud,
m. m. fl. var alle uppglødde for ungdomsrørsla. Fylkesskulen flytte rundt
i krinsen, og lærarane Olafson og Kvisli stødde til på fleire måtar. I 1896
flytte Lars Kieiveiand til Kongsvinger og gav ut «Indlandsposten». Bladet
har både under Kieiveiand og Lars Hellesnes's styring vore den faste tals
mannen for ungdomsarbeidet. Kieiveiand og Madshus var i fleire år faste
foredragshaldarar i laga, og dei tok seg truge av tanken um ein samskipnad
for laga i krinsen. Nokre av laga var ei tid innmelde i Eidsiva, og frå
Grue ul. var utsendingar sende til utsendingsmøte i Oslo t. d. Men alt
i 1897 var det nokre som klunka på at krinsen var stor nok tir å ha sin
eigen samskipnad.
I 1898 hadde alle laga i Grue — då 4 i tal — ei stemne i hop på
Furulund. Her vart det upplese fyrestev på norsk, «Rasjonelt fjøsstell» vart
framsynt og elles var det musikk og dans.
I «Indlandsposten» for ™U 98 kastar telegrafist A. Falckenberg fram tan
ken um å skipa eit «ungdomssamband» for laga i Solør—Odal. Han nem
ner at han året fyrr fåfengt hadde arbeidt for same tanken. Stasjonsmeister
Horn, Magnor, svarar at saka har vore på tale fleire stelle, og han trur at
vi snarast skal sjå samskipnaden som ei røynd. Utover året vert samskip
ingstanken dryft samstundes med at dei legg inn gode ord for ein folke
høgskule ved Kongsvinger.
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Grue vestside ul.,
skipa 1897.

Lauritz Sund,
som skipa laget,
form. i 16 år.

Østmarka ul,
skipa 1897.

Lærar Kr. Høvik,
berande kraft.

Kyrkjesongar
B. Iversen,
fyregangsmann.

Lier ul.,
skipa 1898.

Lærar
Per Simensen,
som skipa laget.

Men fyrst 23. april 1899 fekk Kleiveland formennene i laga til å møta
i avhaldslokalet paa Kongsvinger. Der valde dei ei arbeidsnemnd: Gudbrand
Haugård, O. Torgilsmoen, frk. Løvhaug, lærar Årnes og O. Holtbak. Stemna
vart halden 29. og 30. juni i avhaldslokalet på Kongsvinger. Talarar var:
Kirkhusmo, Sven Moren, Kvisli og fl. Bakar Øie las upp. Olav Madshus
spela, og «Skreia» songkor song. Kirkhusmo tala for åfå Solør— Odal til
å gå i lag med Østerdal og Heidmark; men møtet vedtok å setja spursmå
let ut til laga hadde sagt ifrå. lei nemnd til å fyrebu samskipnaden, arbeida
ut framlegg til lover og firma eit høveleg namn, kom Kleiveland, frk. Løv
haug og G. Haugård.
«Den 25. febr. 1900 møtte utsendingar frå 12 lag på Kongsvinger.
Lærar Hoel frå Nord-Odal styrde møtet. Lover vart vedtekne og etter fram
legg frå Kleiveland vart samskipnaden samrøystes døypt «Varden». Fleire
fjellknausar i krinsen heiter so. Og fylket låg so nær austgrensa at «var
devakt» var turvande.
Til styre valde møtet: Hoel, formann, Ingeborg Løvhaug, næstformann,
Olav Madshus, Ole Tuhus og Kleiveland.
Dei skulde freista samla dei einskilde kreftene til samarbeid so, ikkje
trusleparane vart sprengde kvar for seg. Lærar Billehaug fortel um lærar
Høvik, Østmarka, som var formann i bygningsnemnda at han sleit seg mest
i hel for laget. Han heldt mange gonger 6 timar slitsam skule, reiste so
på sykkel um Kongsvinger, og gjorde innkjøp til byggjearbeidet — og so
attende til Østmarka — ein tur på 5 mil. Etterpå var han med i byggje
arbeidet til langt på natta. Arbeidsdagen hans var på 16—20 arbeidstimar
og dette varde den meste tida han var ved Masterud skule.
Den fyrste formannen L. A. Hoel er austfolding. I 1873 vart han lærar i
Sagstua skulekrins og kyrkjesongar ved Sand kyrkje. Her arbeidde han til
han døydde i 1920.
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Frå eit festmøte i Lier ungdomslag.

Det gav «Varden» ein vyrdnad utetter at Hoel vart leidaren. Han var
roleg og ordhag. Med kraftig studnad av frk. Trøften fekk han til eit sam
arbeid med dei kristelege ungdomsforeiningane. Dei hadde endå ei årsstemne
saman, stemna i Mo og* på Sand for 1902. Dei «kristelege» sette upp
strenge vilkår med ultimatum; men «Varden» fekk likevel alt etter sitt syn.
Det var serleg to saker laga brydde seg um i tida 1900 —06: byggja
lagshus og reisa bautasteinar til minne um falne feder frå krigsåra. Fylket
kunde vel inkje gjera; det skorta på pengar; men laga syner seg som reine
meistrar til å samla byggjepengar og byggevyrke.
Sume av lagshusa vart reiste ved lutteikning. Soleis Skotterud festlokale,
«Breidablik» i Brandval m. fl. Men mengda vart bygde upp ved gåvor,
ytte anten i vyrke, pengar eller arbeid. Det var tilfellet med Magnor ung
domslokale, «Fram» ved Grinder, «Furulund» ved Kirkenær, «Vestheim» på
Grue vestside, dei på Namna, Grue Finnskog, Østmarka, Lier, Galterud,
Sander og Vestmarka. Husa har no eit verde på 4 500 000 kr.
Alt i 1899 søkte P. Simensen stortinget um 10 000 kr. til hjelp for ung
domslag som vilde byggja eige hus. Framlegget fekk millom andre stats
råd Wexelsen til talsmann; men truleg var det best at ungdomen reiste hus
utan statsstudnad.
Minnesteinane ved Trangen, Lier, Skotterud, Jerpset, Sand og Matrand
er det ungdomslaga som har arbeidt fram. Fredsstytta ved grensa er det
nok andre som har fått upp; men ungdomslaga har hjelpt til.
Kvart lag arbeidde elles for seg sjølv. Ein ser lite til fylket utanum års
stemna. Rett nok vart spelmannen Olav Moe i 1904 send kring til laga i
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fylket; men turen vart ordna som konsert her
med billettsal av spelmannen; fylket studde
inkje til.
Ikkje vart det halde årsstemnor støtt heller,
— ikkje i 1903 og ikkje i 1905. I 1900 vart
stemna halden på Furulund ved Kirkenær. Ta
larar var: Kvisli, Arvesen og Slotsvik, eit par
skodespelarar las upp. Gudsteneste i Grue
kyrkje ved soknepresten.
I 1901 var utsendingsmøtet og stemna på
Skotterud. Der tala lærar Gjeldåker, Arvesen,
prest Ottesen og Kleiveland. Framlegget um å
Kyrkjesongar L. A. Hoel,
gå med i bladet «Breidablik» vart nedrøysta.
{f 1920), fyrste form. i fylkeslaget.
Årsstemna 1902 var på Sand og Mo. Det
var sams stemne både for dei frilyndte og kristelege ungdomslaga. Talor
av skuledirektør Seip, presten A. Hauge, frk. Gina Krogh, A. Kjølstad, cand.
theol. Wold og Kvisli. «Symra» vart valt til organ for fylket.
Årsstemna på Sand i 1904 var ei av
dei beste. Statsråd Wexelsen tala båe
dagane. Andre talarar var Madshus, Re
nolen og adv. Sam. Johnson.
Frøken Mathea Trøften er frå NordOdal, og i heimbygda si har ho arbeidt
all sin dag. Ho var og er lærar ved Sag
stua skule. Tidleg kom ho inn i høg
skulekrinsar, Vonheim, Sagatun, og var
ofte saman med Bjørnstjerne Bjørnson.
Uppglødd som ho var for det humane
reisingsarbeidet som tok til i 70-åra, kom
ho sjølvsagt med i den frilyndte ungdoms
rørsla, og her har ho vore ei god stød.
Olav Madshus er frå Toten, kom til
Grue i 1890. Han er ein dugande fore
dragshaldar, musikar, skriv framifrå, og
har umsett Shakespeare-bøker til norsk,
med andre ord: ein mangkunnig mann,
som ei nybrotsrørsle treng.
Johs. Arneson (Ola Ryfylking) er
frå Ryfylke. Han var med og skipa
Minnesteinen ved Matrand
eit ungdomslag heime i 1887. Han
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vert soleis ein veteran i ungdomsår
beidet.
I 1902 kom han til Åsnes og har
sidan jamt både som lærar, foredragshal
dar, musikar m. m. arbeidt millom ung
domen. No er han fylkesskulestyrar i
Vestfold.
,„ , T a
Mathea Trøften.

I 1906 var det eit stort skifte i
Kaptein
_
,
G. M.G. Erdmann.
styresamansetninga; i syn og arbeidsmåte og. Det var unge folk som slapp til, pågåande og ihuga. Til formann
valde dei Gunnar Mandt frå Kvitseid i Telemark. Han tok til alt i 1890—91
og skipa ungdomslag. Millom dei lag han skipa er u. 1. «Dølen» (Morgedals
ungdoms- og idrottslag). I 1897 kom han til Øystre Toten; der skipa han
«Framover», i 1898 fylkeslaget «Uppland». År 1900 kom han til Valdres
og var lærar ved folkehøgskulen der. Og han arbeidde i den tida mykje
for ungdomssaka. I 1903 kom han til Vinger og Eidskog og skipa Kongs
vinger ul. i 1904. Det vart utarbeidt og planlagt arbeidsprogram for fylket. Det
skulde ta upp idrott, husflit og samla inn til museum for krinsen. I 1906
fekk Mandt skipa fleire fotball-lag. Berre i Grue sokn øvde 9 lag i 1907.
Sers fart fekk idrottsarbeidet då godseigar Riiser Moe m. fl. hjelpte til. Sty
ret fekk Einar Ivarson på Kongsvinger til å skipa eit turnlag, som arbeidde
godt- Idrottsarbeidet i krinsen vart frå 1907 til 1910 drive etter fast plan
som ungdomsarbeid.
I 1907 var spursmålet um museum for krinsen teke upp. Dei fekk på
hand Stemsrudstova, Garvikstova og ei røykjestove på Grue Finnskog. Like
eins lovnad på 70 nr. med verdfullt innbu og eit par hundre andre ting.
Styret prøvde på å
få dei «kristelege»
foreningane med, men
fekk nei. Pengefolk
drog berre på aksla
og Kongsvingerfolk
beint fram nekta tuft.
So kom Elvrom i
1912 og sopa til seg
alt som var påemna
i «Varden», og fyl
kesstyret stod att med
ein lang nase. 11918
Johannes Arneson
Gunnar Mandt,
{Ola Ryjylking).
tok kaptein Erdmann
fylkesformann no.
22 — Norigs Ungdomslag. .
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Frk. Signy Hoel.

Lærar Peter Eide.

Byggmeister
Kasper Hagen.

og gartnar Oddvar Lund upp saka påny, og det er mogleg dei får eit mv
seum i gang av restane som Glåmdals-museet har lagt att.
Jamt med museumsarbeidet heldt dei husflitssjå, i Åsnes 1910 og på Skar
nes 1911. Serleg det i Åsnes gjekk fint. Kring 400 ting, verdfulle, —
ein ser dei ikkje likare på noko sjå. Og det i Sør-Odal stod ikkje mykje
attende. Det var greidt å skyna her var ei arbeidsmark for ungdomslaga
som folk sette pris på. Det var tanken å kjøpa inn beste tinga frå desse
sjåa til museet, so ein kunde sjå voksteren framover i tida.
Det spørst um det ikkje var gale at eit seinare styre gav upp dette arbeidet.
Til motarbeiding av villdansen fekk fleire lag i 1907 frk. Klara Semb
frå Oslo til å øya inn folkeviseleikar. Likeins frk. Engebretsen og Schøyen
til å læra frå seg turdansar.
Alt i 1906 prøvde styret å få faste foredragsrutor i stand; men då fylket
ikkje hadde mynt, laut foredragshaldarane gjera alt gratis. I mange år søkte
styret um statsstudnad til folkeakademi; men fyrst i 1915 kom det i gang.
Formannen og fleire andre av styret laut difor mykje reisa rundt i laga. I
1909 og 10 gjorde presten Anker 2 turar. Formannen stelte det so at fyl
keslaget skulde leggja ut ein tridjepart, einskildlaga ein og formannen ein.
Det var mest gudelege og etiske spursmål han tala um ; men likevel forrekna
styret seg. Det var purt målstrev, heldt dei for, og ein dag får form. eit
tilskriv solydande: «Uten vor tilladelse har du sendt os en målprest på hal
sen, og stiller os attpå en regning kr. 15,—. De kr. 15,— får vi altså
betale; men herved melder vi os ut av «Varden». Formannen laut punga
hardt ut kvart år skulde arbeidet haldast uppe. Endå fekk han nedrakking.
Millom dei som trugnast arbeidde i denne tida kan nemnast Signy HoeL
Ho er dotter åt lærar Hoel frå Nord-Odal. Ho var lærar ved ein skule, i
Sør-Odal då. No er ho i Aker Møteboka syner at ho aldri var burte frå
noko styremøte.
Lærar Peter Eide frå Eikersundkanten må au nemnast. Han kom inn i
fylkesstyret i 1907 og var næstform. til 1912.
Byggmeister Kasper Hagen var med og skipa Grue ungdomslag i 1894

339
og sidan har han jamt stått i. Frå 1906 til i
dag har han vore «Vardens» ul ønte kassestyrar
og fast skipar av kvar årsstemne.
Av andre som var med i styret i denne ti
da kan nemnast: Lærar Billehaug og frk.
Anna Åsnes.
Årsstemna- i 1907 var på Kongsvinger, i
1908 på Galterud, i 1909 på Kongsvinger att
og i 1910 på Kjellmyra, Åsnes. Det er ser
leg stemnone som sette merke etter seg: Wer
gelandsfesten 1908 på Kongsvinger og Åsnes
stemna i Åsnes i 1910. På årsstemna var det
Folkehøgskulestyrar
2 — 3000 menneske, og alle dei som var til sta
Nils Sivertsen.
des på den har hugsa ho sidan.
Striden heldt seg enno nokre år. Sivertsen m. fl. styresmenner var mål
folk og dulde ikkje for at målet med deira ungdomsarbeid var ei nasjonal
reising.
I 1911 kom det framlegg um å stengja landsmål ute frå stemnone. Men
2(V6 — 14 vart det med 14 mot 13 røyster vedteke å melda «Varden» inn i
Norigs ungdomslag. Fylgja vart at 3 lag melde seg ut; men det nasjonale
synet var for godt innarbeidt i fylket. Det er Sivertsen, Næss og fru Ruud
Hellesnes å takka at endelykta vart soleis.
Nils Sivertsen er trøndar, uppvaksen på Helgeland. Dreiv gardsarbeid
og fiska til han var 20 år. Var høgskulelærar ved Torshus i 2 år, ved
fylkesskulen i Åsnes i 8 og styrar for fylkesskulen i Sør-Odal i 6 år. No
er han styrar for Marnar folkehøgskule. Han er ein stillfarande og noko
bljug arbeidsmann. Slæst berre når han ser seg nøydd til. Ihuga arbeidar
for mål- og fråhaldssak. Var med i styret frå
1909 — 19, i 9 år formann.
Arne Næss er solung; gardbrukar og skog
eigar. Han har fleire år vore ordførar i Brand
val, tingmannsemne m. m. Med i fylkeslagssty
ret 1913—14, 1915—16, 1918—19; formann
i kaffistovestyret alle åra.
Fru Ruud Hellesnes er frå Eidskogen. Elev
frå Askov høgskule. Gift med redaktør L. Hel
lesnes, og er no flytt til Fredriksstad. Både
som lærar og ungdomsleidar ei uvanleg evnerik
kvinne, som gjorde upptaket til mykje. I styret
Arne Næss.
frå 1910—13, 1914—15 og 1918—20.
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J. A. Renolen, som er trøndar, har styrt
fylkesskulen i Åsnes sidan han vart sett i gang.
Har havt stor innverknad på ungdomen i So
lørbygdene. I yngre alder var han med i skyt
tarsamlagsstyret, var formann i fylkeslaget «Brei
dablik» og i «Varden». I «Varden»s styre frå
1911 — 14.
Frå 1910 og utover i fleire år arbeidde sty
ret med å få skipa foredragslag. Det fekk folk
til å reisa rundt av berre godhug for saka, utan
betaling. Kring 30 melde seg. Turar til flest
alle laga gjorde høgskulelærar Erling Grønland,
Fylkesskulestyrar J. A Renolen.
prestane Ivar Mortensson og Haugsøen, islendingen Karl Sigvaldson, dr. Birger Øverland, Torstein Høverstad, Nils Sivert
sen og Gunnar Mandt. I 1915 fekk endeleg fylket statsstudnad til eit fol
keakademi ; studnaden har auka årleg og hjelpt til at det har vorte meir plan
i arbeidet. Hjelp til foredragsarbeidet har vi ogso fått både frå Norigs mål
lag og Norigs ungdomslag.
I 1910 ytte Austmannalaget pengehjelp til ungdomslag som vilde skipa
boksamlingar. Fleire lag i «Varden» nytta tilbodet. Nokre lag fekk i IQII
bokkassor frå Deichmanske bibliotek, medan einskilde lag nokre år seinare
nytta seg av statens vandreboksamlingar. I 1919 vart nedsett ei nemnd til
planleggjing av arbeidet. I 1920 løyvde fylket kr. 500 til å setja fart i leselaga.
På årsmøtet 7. juli 1916 heldt presten Berggrav foredrag um «Østlandsk
reisning». Mot 2 røyster vart det vedteke at «Varden» skulde gå med, og
N. Sivertsen og Arne Næss vart innvalde i arbeidsnemnda. Då Sivertsen
flytte frå, kom Ivar Nesse inn i hans stad. «Varden» har ytt pengar til
arbeidet.
Den 25. oktbr. 1913 sette styret ei nemnd til å fyrebu spursmålet um
kaffistove på Kongsvinger. Med i nemnda var Elisa Auseth, kaptein Erd
mann og Nils Sivertsen. På årsmøtet i Vestmarka 1914 vart det vedteke
å få stova i gang, og på styremøtet 30.
desember same året vart planen godkjend,
og dei gjekk til å teikna luter. 14. mai
1915 vart stova opna i bladeigar Enge
bretsens gard med frk. Ragnhild Krogs
rud til husmor. 11. mai 1918 gjekk
«Varden» med på kjøp av Glomgt. 27 for i r*
100000 kr. Dit inn er stova flytt no. Arne
Ragnhild Krogsrud.
Fru Berntine
Ruud Hellesnes.
Næss kaverte for summen, og pengane lånte
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Kaffistova på Kongsvinger (Glomgt. 27)

vi i Vinger Sparebank. Stova har j&mt havt overskot, sidan ho fekk eige hus
like ved jarnbanestasjonen, rett stort overskot og. Styret har soleis kunna
sett ymist ungdomsarbeid i gang som elles hadde vore urådeleg. Den
hjelpa A. Næss viste «Varden» då vil for fylket stå som fagnaverk so lenge
fylket er liv laga.
Årsmøtet på Sand 1 5. juni 1918 tala um å taka seg av historisk gransking.
Fru Ruud* Hellesnæs og Arne Næss vart beden um å fyrebu saka; men fart
i arbeidet vart det fyrst i 1920. Formannen i fylket vart formann i «SolørOdals historielag». Han gjekk fyrst i lag med å trygda arbeidet økono
misk, og herada og bankane i dei 10 kommunane gjekk med på å yta årlege
tilskot. Soleis sikra dei seg eit grunnfond på kring 70,000 kr. Professor
Alexander Bugge vart sett til redaktør for verket.
For leik i laga har og ymse vorte gjort. Soleis har både Østmarka og
Vestmarka, Åsnes og Gjesåsen og andre lag halde stutte skeid. Villdans
har skadt og skader framleis ungdomsarbeidet i krinsen, og fylket tykte det
då laut noko gjera. Vi greip difor tanken frå Norigs ungdomslag um å få
eit lagsleidarkurs for Varden. Det var vanskar med åfå det til. Formannen
laut kring til alle lag, personleg, fleire gonger til nokre lag for å få elevar.
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Skogen ungdomslag,
Brandval (1911),

Lærar Einar Hjelmsø,
som skipa laget,
form. i 4 år.

Sander ungdomslag
(1889).

Fru Hilda Strand,
f. Øieren,
var med og skipa laget.

J. A. Einersen
skipingsmann.

Lærar G. Haugård,
skipingsmann.

Og det vart ei kostesam historie — både for fylket og laga — alt i alt
over 2000 kr. umfram det som landslaget la ut. Men kurset greidde då syna
ungdomen at mykje vanta, og at det er råd å vinna over vanskane. På
årsmøtet 1920 vart løyvt pengar til utdaning av leiklærarar og styret løyvde
15. august 1000 kr. til leikskeid ved fylkesskulane og laga.
Verknaden av ungdomsarbeidet er synberr. Dei bygder som har fleire
Lia ungdomslag, skipa 1918

Lærar Henr. Hanssen,
som skipa laget,
fyrste form.

O. Magn. Bråten.
skipingsmann,
næstform.

E. Sisselrud,
skipingsmann

Vidar" ungdomslag, Våler, skipa 1911

Mathea Simensen,
som skipa laget.

Målaren
Alf Lundeby,
fyrste form.

Kr. Larsen
skipingsmann,
ei tid form.

Olaf Tøråsen,
skipingsmann,
ei tid form.
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gode lag i verksemd, står høgt over dei som inga lag har — både intel
lektuelt og sedeleg. Ein skulde då tru at alvorlege folk studde strevet;
men fordom, trongsyn og politisk eigennytte gjer sitt til å hefta og tyna
det på alle mogelege måtar. Likevel tok tenksame folk til åfå meir og meir
vyrdnad for arbeidet. Det torer då vera von um betre fart i alle leider
og ikkje minst i nasjonal leid i tida som kjem.
* Formenn i fylkeslaget har desse vore: L. A. Hoel, Gunnar Mandt, J. A.
Renolen og Nils Sivertsen. Formann no er Gunnar Mandt sidan 1919.

GUNNAR MANDT.

EIDSIVA UNGDOMSLAG
Ut på våren 1894
uppmoda lærar Peter
Slotsvik, Eidsberg, og
lærar J. Håland,
Askim, ungdomen på
Austlandet til å sam
last på Eidsvoll jon
sokdag. Det var man
ge som fylgde denne
uppmodinga og ikkje
minst folk frå Aust
fold.
H. E. Tønsberg.
På denne stem- fylkesform.
Major O. K K Låke,
1903 og 1904, var med
formann i fylkeslaget 1901 og 1902,
og skipa Eidsivalaget, var form.
na vart det mykje
styremedlem i fylkeslaget 2 ar,
i mange år i Ørskau ul.
form mange år i «Yggdrasil'1,
tala um å få ein
Ullensaker, og form. i mållaget
Akershuslaget".
samskipnad av austlandske u.l. Peter Slotsvik heldt fram i ei tale kor naudsynt det var åfå
ein sovoren samskipnad. Han var den gongen formann i Eidsberg u.l. Ut
over hausten arbeidde han mykje med å få samskipnaden i stand. Han
skreiv brev i aust og vest og fekk so kalla saman til eit møte i Oslo 5. febr.
1895. Der møtte utsendingar frå 12 lag. Lover var utarbeidde og 11 lag
melde seg inn i samskipnaden med det same.
Til styre vart valt: P. Slotsvik formann, J. Håland næstformann, Anstein
Myhr, «Fram», skrivar og Olaf Funderud, Båstad, kasserar.
Styret arbeidde fyrste året serleg med å få nye lag inn i samskipnaden.
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Ivar Haug,
fyregangsm. i Eidsiva
ul. I Kråkstad ul.
(skipa 1894) har han
vore form. i 15 dr.

Olme Ås,
trufast fyregangsm. i
ungdomsarbeidet i
Eidsiva og ei drivande
kraft i Kråkstad ul.

Oskar Skulerud,
mange år form. i Bla
ker ul. (skipa i 1895
av Ivar Beite) og
styresm. i fylkeslag.

Formannen heldt foredrag i «Smålenenes ven streforen ing» um ungdoms
saka, og han bad då dei som var til stades skipa ungdomslag kvar i sin
krins. Han dreiv og eit vidtfemnande brevbyte med interesserte menn i
ymse bygder.
Sumarstemnor vart haldne frå fyrste stund og med god tilslutning.
Målet med desse var å samla ungdomen til fest, gjeva dei minnerike
stunder, freista å setja tankane og kjenslone i sving med manande ord, med
song og musikk. På årsmøta fekk formennene i laga rettleiding i å styra laga.
Fylkeslaget har fått i stand foredragslag som sender foredragshaldarar i
rute kringum i laga; det nyttar dessutan høvestalarar. Foredragslaget har og
tilskot av staten.
Eidsiva u.l. har ikkje noko lagsbruk og berre eit av einskildlaga, Bonde
ungdomslaget i Sarpsborg, har lagsbruk.

Middagsgruppe frå Eidsivastemna i Spydeberg 27. juni 1920
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Båstad ungdomslag, skipa 1893
av Olaf Funderud.

Fru Kristine Funderud,
som i mange år var som ei
mor •ffor laset.
& '

Kyrkjesongar
Gudbrand Natrud,
J<£- Bergersen
form. i2 ar har
(t •!S9B),
kraft -Plnivå
representert
1n mré- berande
•Ftiwfa Aun
Å t*c?i*i/7i4-*>laget
* \T pa
it I
i laget fyrste åra. fleire årsmøte iN. ul.

Karl Skjenneberg,
formann no.

Det daglege arbeidet kviler på formannen og skrivaren. Laget har ikkje
fastlønt skrivar (siste året vart det løyvt kr. 150 til skrivaren).
Styret held 5-6 møte um året og dryfter dei ymse sakene.
Fyremunene med å stå i landslaget har vore at dette har hjelpt til å
skaffa gode foredragshaldarar til dei store sumarstemnor, og ferdatalarar som
har reist kring i laga.
Den viktugaste uppgåva for landssamskipnaden no frametter må vera å
senda dugande foredragshaldarar kring i landet, serleg her på Austlandet.
Foredraga måtte helst vera slike som kunde vekkja ungdomen so dei kunde
verta glade i sitt eige mål, sed og skikk. Snobbeånda og likesæla må burt
skal det bli skikkeleg fart i ungdomsarbeidet. Det står no 21 lag i fylkes
laget. Slotsvik og Funderud har elles båe fortalt mykje um Eidsivasoga i
sine attersyn på annan stad i skriftet.
Rødenes ungdomslag,
skipa 1902.

f 4ptyk

Redaktør i Nationen"
Thorvald Ådahl,
skipa laget, fyrste form.

Edvart Andresen,
formann 1918-1919.

Lars Krag,
formann sidan
1920.
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Nokre av formennene i Veum ul., Glemmen,
skipa 1906 av lærar Oven.

Alfred Bjørnerød,
form. 1906-08.

Morten Evenrud,
form. 1911-12.

Lærar
Thorstein Vefring,
form. 1917-19.

Fyregangsmenn i
Vestre Trøgstad ungdomslag,
skipa 1903.
Johan Strønæs.

Sersjant J. Skaug,
fyrste formann.

Lars Torje.

J. A. Strønæs.

Kristian Åser.

Desse har vore formenner i fylkeslaget: Peter Slotsvik 1895 — 1900,
Major O. Låke 1901 og 1902, H. E. Tønsberg 1903 og 1904, Olaf Funde
rud 1905-1910, Mads Skotner 1911 — 1913, Olaf Funderud 1914—1918 j
Arnt Bergby sidan 1918.
t

K STØVE.

BONDEUNGDOMSLAG I SYANE.
Den frilyndte nasjonale ungdomsrørsla har; ikkje nøgt seg berre med å verka på ungdomen
i bygdene. Ho greip bygdeungdomen so sterkt at ho ikkje vilde sleppa taket på han når
han kom til byen heller. Og soleis fekk vi frilyndte ungdomslag ogso i byane. Desse laga
vart kalla bondeungdomslag. På mange måtar har desse bylaga våre vore av serskilt verde for
arbeidet og framgangen både i åndelege og i reint praktiske spursmål. Nokre av dei eldste
bondeungdomslaga står beinveges innmelde i landslaget. Men dei fleste står innmelde i det
fylkeslaget som vedkomande lag soknar nærast inn til. Men anten dei no er tilslutta samskip
naden på den eine eller på den andre måten, so er dei ofte kjernelaga i samskipnaden vår.
Dei bør difor ha si serskilde umtale.
Det eldste av desse laga er

BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO
Dette laget vart skipa 15. oktober 1899 på «Hauges Minde».
Det var Klaus Sletten som etter samråd med bladstyrar Rasmus Steinsvik, Chr. Bruun
og ymse andre gode menner sette seg i brodden for åfå Bondeungdomslaget skipa. Fyremålet
finn ein"i dette uppropet i Den 17de Mai" for 13. oktober 1899:

Til bondeungdomen i Oslo!
Ungdom frå alle landsluter strøymer til hovudstaden.
Og det er ofte den framtøkaste og gåverikaste ungdomen
som fer dit. So kunde ein venta at alle dei bondefødde
vann seg rom og sette sitt stempel på byen, at dei bygde
ei borg for den nasjonale reisingi og for det åndsliv som
hev djupaste røter hjå folket.
Men landsungdomen vert gløypt av byen, han kjem
burt i all svermen. Og jamt vert han dregen ned i det
låkaste og ringaste bylivet Byen er kravfull. Det er
ikkje nok med at landsungdomen gjev den livskraft og det
arbeid som er eit av vilkåri for framgangen og voksteren.
Han vert og driven til å ofra alt det heimlege som hev
rot i inste hug og hjarta — målet, heimeskikken og
heimeseden, det ingen kan ofra utan å svida vengebroddane
og få ei sprunge i alt sitt liv, som ikkje noko kan grøda heilt.
For det er den dyrverdugaste eige for folket og den einskilde.
So skal ein då freista verta bymann og eigna til seg bykul

Klaus Sletten.
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turen.

Men det er vandt åfå fotfeste der.

Difor

kjenner landsungdomane seg rotlause og heimlause
i byen. Og det vert berre knot og halvdaning.
Me landsungdomar er for veike. Me gjev oss
undan so snart me kjem ut i straumgiren, og let
oss draga med Det vantar oss tru på vårt eige,
me held det for lite gjævt. Og um ein og annan
av oss freistar vera oss sjølv og verja seg mot all
tilskaping, vantar han ryggstød Han kjenner seg
Nils Sletbak.
som ein sporv i tranedans.
Kristen Solheim.
Men det den einstaka ikkje evlar, det vinn dei
mange, um dei stend samstelte. Difor hev den tanken kome upp at ungdomen frå landsb;
dene skulde skipa seg saman i eit lag til å verna um sams eige. Det må vera trong til eit
sovore lag. Bylivet hev so lite å bjoda bondeungdomen. Mange vantrivst og lengtar attende
til heimbygdi, der dei kunde vera seg sjølv og kjenna seg eitt med folket. Dit er vegen
gd. Men her kan då ungdomen frå Austland og Vestland, frå Trøndelag og Nordland
amla seg i eitt lag. Fylkesgrensor set ikkje stenge her. Ikkje fjelli heller. Og det er nett
upp eit samfeste me treng. Gode menn he
jt seg viljuge til å hjelpa til med foredrag.
Millom dei kan nemnast dosent Gjelsvik, An iers Hovden, professor Hægstad, Halvdan Koht
og professor Taranger. Det vil visst ikkje v; .nta tilhjelp av norsklyndte menn. Og når ungdomen sjølv med kvart kjem med i arbeidet, og kvar gjerer sitt til å hjelpa laget fram
gjera det hyggjeleg og heimleg der, vil me få leggja ein stor stein til den norske bygnadc
Det stend berre på oss sjølve, um me med alvor i hugen og med ærleg vilje vil samla c
til arbeid. So vil sams hugmål binda oss saman
Lagsfyremålet er forma i ord soleis i lagslovs
Bondeungdomslaget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære og samarbeid på
<- «

Bondehytta i Nittedalen utanfor Oslo.
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leimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden vern og hjelp. Laget vil auka vyrdr
:erreising av det norske folkemålet, for edr
den for bonden og bondeyrket og arbeida
ikap og for nasjonalt sjølvstende i alle 1
Dette er stort set fyremålet med alle bond ingdo
te skipa seinare.
d
I 20-årsfestskriftet sitt segjer laget m. a. dette
um arbeidet sitt: Det er ingen grunn til
å tvila på, at det var med store voner i barm at ein flokk bondeungdom kom saman i sku.en på Hauges Minde på Olav Ryes plass den 15. oktober 1899 og skipa 8.u.1. Men inge
ide vel at laget um 20 år
e ha fått slik ytre fra
ser fyre
vag.
Men dette har ikkj
sjølv. Det er sk
lvlaus offerhug og trott
skildmenn og av samh
hug hjå dei tusund
ungdomar som igjenom alle
esse ar har vore medleme
laget
Klaus Slette:
formann i lag
nå avb
ber 1916
mann heilt til november
Oslo
Han la ned all sin se
detrott i arbe:
sette sine arbeidsvener. H
skai
.rov

et gode namn og de
ad det til alle tidi
Dei som skips
ein god slump med
dei i dei fyrste
nar
Framigjenom åra til 1910
SJedlemstale
ig 500
Resten av dei som f
tnsyn til det gilde p
I åra 1910-17 hel
at
I dag reknar vi
e
r
vikling og hyggje
Mer
sonet, og serlaga k<
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,
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j
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Røkleivhytta, den nye utferdsstaden Ul Bonde-
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Bøndernes hus i Oslo.

i
I

V

I 1909 slo nokre gjentor seg saman og skipa Saumarlaget som arbeider til hjelp for van
føre. Det næste kom i 1913. Det var Skyttarlaget,*) som seinare vart både skyttar- og idrotts
lag. So kom dei slag i slag: Songlaget i 1914, som i 1918 vart delt i eit blanda kor og
mannskor, Spellaget (til uppføring av spelstykke), i 1915, Musikklaget i 1918 og Skyttarlaget
i 1919. Alle desse lag trivst godt og har hjelpt munaleg til å styrkja samhaldet i den store
lagslyden. Dessutan har laget halde mange skeid ; vi kan nemna skeid i treskurd, rosemåling
og folkeviseleik, norsk, engelsk og bokførsle.
Her lyt og nemnast det 1-årige millomskuleskeidet Bondeungdomslaget sette i gang frå
hausten 1920 med lokale i Års og Voss skule. Fyrste vesle årgangen tok eksamen i sumar
med gode karakterar. All upplæring, skriftleg og munnleg, var på norsk Lærarane var unge
trottige målstudentar. I haust vil eit nytt millomskuleskeid verta sett i gang, og etter søkna
den å døma er det stor torv til ein heilnorsk millomskule her på Austlandet.
Laget har kjøpt 2 eigedomar utanfor byen. Det er Røkleiva ved Tryvassbana og Bonde
hytta ved Ørfiskevatnet i Nittedal.
Til bruk for medlemene har laget og opna eit leserom i Bondehuset i år, som vert godt
søkt og diverre alt er mykje for lite.
Sjølvsagt har det ikkje vore råd for styret å greida den store administrasjon ulønt. I
1917 vart det difor valt fastlønt sekretær (Kr. Solheim) som har kontortid kvar dag.
Møtesalen var til 1913 Møllergata 20, sidan har laget halde til i Teatersalen, Bøndernes hus.
Frå hausten 1920 er det tilsett fast instruktør for musikk- og songlaga.
Vi tykkjest vera langt komne i dag, men når ein ser på dei uppgåvor som ligg fyre og
som laget arbeider for, so er det lite som er vunne mot det som står att: å skaffa helsesame
')

Bul. hadde elles eit skyttarlag i 1907 som olympiaskyttaren Einar Liberg var formann for.
Korrekturlesaren .
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og gode arbeids- og livsvilkår for bondeungdom i Oslo og gjera hovudstaden norsk, ikkje
berre i namnet men og i gagnet.
Dei forretningar laget no eig er: Kaffistovone i Bøndernes hus, Torget Bog Olav Ryes
pl. 8, Camilla Colletts veg 1, Hotellet Bondeheimen, Rosenkrantsgt. 8 og bakeri i Rødfyldgata
12. Dessutan eig laget luter i L/L Rosenkrantsgata 8 for 100.000 kr., Olav Ryes pl. 8
for 18,000 kr. og Kort Adelers gt. 2 for 85,000 kr. I dei 2 sist nemnde gardar eig laget
alle luter.
Umframt forretningane eig laget partar og luter for reint ideelle tiltak, som «Bonden»,
«Den 17de Mai», «Det norske teatret» o. a. for um lag kr. 150.000. Dette er pengar som
ikkje gjev overskot, og som for det meste er avskrivne i rekneskapen.
Til forretningane er i alt knytt um lag 120 tenestefolk. For arbeidet står eit styre på 3
mann valt av laget, og ein fast lønt disponent og rekneskapsførar Kvar forretning har dess
utan husmor og varahusmor. Kaffistova i Bøndernes hus har eige rom for lagsfolk; der har
og lagsstyret og sekretæren havt eige kontor. Det er no flytt til Kristian IVs gt. 4.
For den innflytte landsungdomen har laget havt mest å segja. I Bondeungdomslaget
har der i dei 22 år laget har arbeidt vore samla mange tusund av den gildaste ungdom som
landet eig: Ungdom som har gått på dei ymse skular, eller kurs og som seinare har reist
attende til bygdene som embetsmenn og lærarar o. s. b. Mange av dei har i laget fått
den fyrste nasjonale kveik, og mange som fyrr kan henda var nasjonalt vekte har der fått
sine nasjonale hugmål uppfriska.
Formenn i laget har desse vore: bladstyrar Klaus Sletten, rektor Severin Eskeland, lærar
Jakob Hauso, bankmann Johan Taraldset, disponent Bjarne Foss, ingeniør Toralf Foss, jour
nalist Arne Falk, sekretær Sigvat Heggstad. Formann no er fullmektig Nils Sletbak. Dei
andre i styret er student Jon Hovda, frk. Marie Kjellemo, frk. Ragnhild Gundersen, lærar
Elling Mjåland.
Formann i forretningsstyret er meklarkontrollør Ola Haraldseth. Ordførar i representant
skapet er prokurist Jon Bakke.
Formenn i serlaga er: idrottslaget : Olaf Helset, skyttarlaget: Petter Indrelid, leikar
ringen: P. A. Skancke, spellaget: Mons Rykken, songlaget: Jakob Bjørlykke, mannskoret:
Arnt Andersen, musikklaget: Gunnar Fossberg, Brage gilde (litterært ordskiftelag) : Anton
Aure, saumarlaget: Ragnhild Gundersen.

BONDEUNGDOMSLAGET ERVINGEN", BJØRGVIN.
Ervingen vart skipa 20. mars 1900 og er soleis nummer 2 i rekkja av bondeungdomslaga
i byane. Vestmannalaget gjorde upptaket, og menn som Hans Mo må nemnast millom dei
som fyrst bar tanken fram.
Lærar, no skuledirektør, Olav Vevle styrde fyrste møtet, og nemnde kva meininga med
eit slikt lag laut vera : «Dei unge skulde samlast til hugnad og samarbeid for norsk mål,
sed og skikk.»
Olav Hoprekstad var den fyrste formannen i laget. Dei andre i styret var Anna Birke
land, Anna Kråkevik, Anders Bergo og Eirik Hirth. Laget vart skipa med 82 lagsmenner.
Då eit år var gått hadde talet auka til um lag 200. Den fyrste talaren laget hadde var kaptein,
no oberst, Angell, som fortalde um krigsåra i Norig. Einaste faste møtestaden Ervingane hadde
fyrste tida var lesestova i Jonsvollsgata 8, seinare Engen 21.
Pengeløysa la store vanskar i vegen for arbeidet. Då melde spursmålet seg um å reisa
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ei kaffistove. Strandgata 77 vart leigd, og 26 oktober 1903 vart den fyrste norske kaffistova
i Bjørgvin opna. Kunstmålaren Olav Rusti hjelpte mykje til med åfå stova so heimsleg og
fin som det var råd åfå ho, etter gamal god norsk gjerd. Som ho vart skipa med skåp,
høgsæte, langbord var ho eit framifrå mønster på ei fin vestlandsk bondestove.
Det var noko strid um kva denne stova skulde heita. Olav Rusti gjorde framlegg um
«Skytningsstova», og det namnet vart då vedteke i Ervingen. Laget driv enno denne stova.
I 1907 opna «Ervingen» ogso ei «Skytningsstova» i Torget 15. Helene og Magnus
Dagestad frå Voss stod fyre innreidnaden og tilskipnaden av stova. Men i 1918 vart stova
uppsagd av huseigaren og laut verta nedlagd.
I mange år såg laget seg um etter hus. I 1915 kjøpte dei «Gimle», Kong Oskarsgata
18, og 16. oktober heldt so Ervingen sitt fyrste gilde i eige hus. I «Qimle» fekk laget rom
for forretningsdrift, lagsmøte, gilde og for serlaga. «Gimle» har vorte som ein heim for
Ervingen og i salen der held målfolk i Bergen møta sine til vanleg.

Formenner og fyregangsmenner i Ervingen,

Olav Hoprekstad.

K. Hvidsten.

Andr. Barsnes,
styraren for målkont.

R. Hvidsten,
førar i arb. for songd.

A. Kirkebø,
songstyraren.

Fire av førarane på spinnesida.
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Frk. fensina Stafsnes.

Frk. Ingeborg Håna.

Frk. Kitty Guddal.

Fru Engel Ask.
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Gimle", Kong Oskarsgt. 18.
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I 1920 kjøpte Ervingen eigedomen Håko sgata 39. Der driv laget no matsalen «
Laget har no millom 600 og 700 lagsfo
esteparten bondeungc
Laget har ei sjukenemnd som skal taka seg av og hjelpa sjuke lags:
Boksamlinga åt laget er på mange hundrad band. Um lag alt det som
norske bøker er

Ervingen hadde ikkje vore lenge i gang fyrr han tok til å skipa mål
gsfolk og andre.
Songlaget har arbeidt trutt [alle åra. Lærar A. Kirkebø har vore songst
Det har vore stor spurnad etter songlaget å E igen både i byen og
ismålsstykke. Det fyrste, «Ervingen» av Iv
Spellaget har sjølvsagt synt fram berre
ie i Eldorado, Bjørgvin. Fru Bolette C. Pav(
Åsen vart framsynt hausten 1900 på ei spelsi
iv Henrik Krohn. Um lag heile tida har spe
Larsen opna stemna med å segja fram eit d
laget vore i arbeid. O. Andr. Bre!
arm i spellaget har meir enn nok
ar
godt arbeid
der u
ra har det vore eit konela
Saumarlaget vart skipa 1904. I de:
ddagen og eit gjentelag som kj
Norigs U

TT

Ervingen har dei siste åra
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Frå danseframsyningane på Bergenssjået 1910.
halde årvisse målmarknader, og det vene og verdfulle arbeid frå saumarlaga har vore grunnstokken som marknaden har vore skipa på. Dertil set saumarlaga seg til uppgåve å arbeida
)dt arbeid i saumarlaga vil vi nemna fru Engel
etter norske mønster. Av dei som r
Ask og frk. Anna Knutsen.
Dansarringen i Ervingen har gjort m kje for å vekkja vyrdnaden og sansen for songdansen og norske dansar i det heile. Fru Hulda Garborg og frk. Klara Semb har gong på
gong halde dansarskeid i Ervingen. På landssjået i Bjørgvin 1910 synte dansarringen åt
Ervingen fram norske dansar. Jamsides med at kjennskapen til våre gamle dansar har vakse
ogso ihugen for dei auka, so no er det denne leiken som rår på alle gilde og festlege
samkomor i Ervingen. Dansarringen har i dei siste åra vore styrd av R. Hvidsten og frk.
Kitty Guddal. R. Hvidsten har gjort og gjer eit markande godt arbeid for songdansen
både i Bjørgvin og bygdene ikring.
Ervingen har skipa idrottslag, eitt for karar og eitt for kvinnor. I 1920 vart desse lag
for Ervingen og Bondeungdomslaget i Bjørgvin.
Det vestlandske målkontor skipa Ervingen saman med Vestmannalaget 1904. Seinare vart
Ervingen åleme um det. Det hadde fyrst til uppgåve å selja norske bøker og skrifter, og so
skulde kontoret halda greide på målstoda i båe Bergensfylka og i byen. I 1911 vart konto
ret umskipa til arbeidskontor for målsaka. Det vestlandske målkontor har fleire gonger gjeve
ut oversyn over målstoda i yrkekrinsen sin. Det sender no talarar ut over bygdene, freistar
møta fram der det er strid eller noko å verja og vinna, hjelper til med samskipingsarbeidet
elles med råd og hjelp. Ein skynar at det kostar mykje å halda eit slikt arbeid gåande,
men her fer pengane vel. Fyrste styraren var Olav Hoprekstad. Sidan umskipinga i 1911 har H.
C. Roti styrt kontoret med undantak av eit år til 1921. No har lærar Andr. Barsnes teke styringa.
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Færøyingar i «Ormen Lange» på Bergenssjået 1910.
I slutten av 1903 tok Ervingen og Vestmannalaget upptaket til ei samskiping av mållaga
Ve
på Vestlandet. Olav Hoprekstad hadde elles bore tanken fram i Ervingen alt eit par år tid
legare. Dei to laga kom med kvar sitt framlegg for skipinga av ein sovoren fylking, og på
møte millom laga vart Er
teke med um lag to tridiepartar
På
røystene. Pa dette grunnlag vart det so bede inn til eit sendemannsmøte 5. april 1904.
På dette møtet vart då Vestlandske mållag skipa.
Då «Gula Tidend» hadde teke til å koma ut, var Ervingen med og studde dette
Laget tok 1000 kr. i luter i bladet, og då «Den 17de Mai» skulde verta dagblad tok Ervinger
luter der og
Etter søknad frå Norigs Ungdomslag — Ervingen hadde gjeve søknaden sin beste studnad — hadd
tene løyvt løn til ein norsktalande prest for Vestlandet, ungdomspres
ja sjølve reida ut. Er
som han vart kalla. Men ein lut av løna skulde ungdomslaga
Ervingen tok
på seg å leggja ut 300 kr. årleg i presteløn. Dinæst tok laget på seg alle utlegg med dei
norskmålsgudstenestor
No har riket teke heile presteløna på seg. Og med
Jmsyn til dei faste gudstenestone er skipa ei samnemnd frå Ervingen, Vestmannalaget og Bonde
Denne nemnd
skipa 1918 med biskop Hognestad til formann, skal
iteleg
enes driva kristeleg arbeid millom målfolk og bondeungdom i Bjørgvin og får økonomisk
la

Ervingen har fleire gonger ytt tilskot til barneboksamlingar på Vestlandet til å kjøpa bøke
ig har ogso gjeve tilskot til å gjeva ut norske skulebøker. »Det norske teatret»
idnad på ymse vis, både med luter og ved beinveges tilskot. Utanum der
;sskatten har Er
Norigs ungdomslag og; No
Likeeins har han gjeve studnad til Norsk bokmannslag og Norsk bladmannalag og
gjeve tilskot
na ei uppgåve som laget har sett seg fyre å løysa: Reisa ein heim for
igdom i Bjørgvin. Dei tri målmarknadene laget har halde til dette fyremålet
a

o

F

Dlav rioprel

Eirik Hirth,
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Hallingdølen Sigvat Tveito dansar halling på Bergenssjået 1910.
kom.serg. Hans Norr, skuleinspektør Olav Melkild, lærar David Hauge, lærar Olav Overå,
lærar H. C. Roti, lærar P. Julseth. Kjøpmann K. Hvidsten er formann no og dei andre i
styret!: lærarinne Ingeborg Håna, lærarinne Jensina Stafsnes, lærar Karl Flem og bankassistent
M. Opedal.
Dei to kvinnone i styret har i mange år vore mykje med i dei ymse greiner av lagsar
beidet, frk. Stafsnes radt frå laget vart skipa. Den einskilde mannen som har lagt ned det
største arbeid i Ervingen er vel David Hauge, som har vore formann i 10 år.

BONDEUNGDOMSLAGET I STAVANGER.
Bondeungdomslaget, Stavanger vart skipa 21. september 1900. Det fyrste styret var:
Magnus Våge, form., Sophus Thomsen, varaform., Kristian Larsen, kassestyrar, Nils Mehus,
Hans Øverland, Lovise Evertsen, Berta Våge, P. Ritland.
Det vart friskt liv i laget og gode og gilde møte. Spellag vart skipa og organist Karl
Svensen øvde inn norske tonar og fekk skipa eit songlag.
Uppgåvone for laget var mange, men det skorta pengar. Spursmålet um å skipa ei kaffi
stove kom so upp. Hausten 1903 vart sett ei nemnd til å arbeida med kaffistovespursmålet.
Nemnda fann ut at tiltaket vilde kosta um lag 1600 kr. Desse pengane fekk ein inn ved
lån på rentefrie skuldbrev på 5 kr. stykket. Rom vart leigt i Østervåg 25. Kaffistova vart
opna 28. jan. 19C4. Innreidnad og husbunad var laga etter gamal norsk stil og stova vart
ein gild, heimleg møtestad og fekk god søknad. Fyrste styrarinna var Guri Kyvik. Det
synte seg straks, at Kaffistova var eit godt tiltak. Fyrste rekneskapsåret (11 månader) var
nettofortenesta um lag 8000 kr.
Kaffistova hadde sitt eige styre og eigne lover. I 1911 vart det gamle posthuset Øvre
Holmegt. 20 selt ved auksjon og Bondeungdomslaget fekk tilslaget for 45000 kr. Huset vart
overteke 6. mai 1912. Det måtte ei stor umvøling til. I kjellaren vart innreidt kjøken, matbu,
bakarhus o. m. I fyrste høgda matstove, i andre høgda festsal med speltile og i tridje høgda
ein mindre møtesal, kontor og tenarrom.
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Styre for Bondeungdomslaget 1900.
Øvst: Nils Mehus, Hans Øverland, Magnus Våge, Per Ritland, Sophus Thomsen.
Nedst: Berta Våge, Kristian Lunde, Lovise Evertsen.
Men utanum desse økonomiske tiltak har so Bondeungdomslaget arbeidt for norskdom
og nasjonal framgang på ymse måtar. Laget har fleire år sett i gang målskular, har halde
4 marknader, kvar på 8— 14 dagar, har arbeidt for å få Blixsalmane innførde i kyrkjone i
byen. Dessutan har laget skipa til fleire målstemnor og norske gudstenestor iog utanum byen
I 1906 tok laget upp tanken um å få til ein mållosje av I. O. G. T. Laget ytte pengar
og losjen som vart kalla «Rogaland» kom i gang i november 1906. Bondeungdomslaget har
og gjort upptaket til Rogalands sogelag som vart skipa 25. mars 1912.
Ut gjenom åra har laget gjeve pengetilskot til ymse greiner av norskdomsarbeidet, m. a.
til Det norske teatret, Norigs ungdomslag, Norigs mållag, Rogalands ungdomslag, Rygjalaget,
norske blad og bøker, Bladmannaskulen, Bokmannslaget, tilskot til løn åt ungdomspresten i
Agder bispedøme, til norske gymnas og folkehøgskular. Likeins har laget ytt pengar til andre
kulturelle og sosiale fyremål, soleis til Husflidsforeningen, feriekoloniar, Historielaget, tuberku
losesaka, til trengande i byen o. a.
Alt fyrste året hadde laget eit handskrive blad «Fri talaren», som vart upplese på møta
og var til stor hugnad. I 1903 bytte bladet namn og heitte seinare «Bondeguten». Spurs
målet um å setja i gang eit prenta blad kom upp i 1907 —08 og ei nemnd vart vald til å
fyrebu saka
I lagsmøte 19. novbr. 1908 låg fyre framlegg frå nemnda um å setja i gang eit prenta
vikeblad. Dette vart vedteke. Bladet vart kalla «Rygja Tidend» og kom ut med fyrste nr.
ved nyåret 1909 med E. Tveito til bladstyrar. I 191 1-vart bladstyret overteke av Lars Risvoll,
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Styre for Bondeungdomslaget 1920.
lre: Berta Tveterås, H. V. Aurdal (formann), Anders Løvik (forretningsførar)
nde frå vinstre: Lars Rø, Leidulf Eide (kassestyrar), Ola Vetrhus,
bsm Fossand, 6. A. Vestbø (

Leikarringen.
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Vonheim, utferdsstaden til Losje Rogaland og Bondeungdomslaget
i Stavanger.

som hadde det til 1914, då bladet gjekk over til lutlag. Hausten 1917 vart det vedteke å
setja i gang eit prenta lagsblad (månadsblad). Bladet vart kalla «Bondeungdomslaget» o:
kom ut med fyrste nr. i desember 1917 med O. A. Vestbø til bladstyrar.
Alt fyrste året sette laget i gang spellag og songlag. Men seinare dovna laga av. Eit
nytt spellag vart skipa i 1909 og har sidan halde seg uppe og vore til stor hugnad. Songar
laget «Njørd» stod tilknytt laget frå 1908 til 1914. Frå då av vart skipa Bondeungdoms
lagets songarlag (blanda kor). Songarlaget har arbeidt seg godt fram og vore til mykje nytte
på lagsmøta. B. J. Borrevik har heile tida styrt laget med dugleik og interesse. I 1920 vart
det ogso skipa eit mannskor med Tørris Storækre til styrar. Ved skipinga av kaffistova
i 1904 kom ein flokk av gjentone saman og sauma gardiner til stova. Men fyrst i 1910 vart
kvendelaget skipa med fast siyre og faste arbeidskveldar. Kvendelaget har frametter åra gjort
sers godt arbeid, noko som har kome til syne på marknadene. I 1915 var ogso i verksemd
eit gutelag, som arbeidde mange nyttesame og vene ting til marknaden same året. Fleire
vintrar har det vore ordskiftelag som har fått god tilslutnad. I 1919 vart skipa eit idrotts
lag med Ommund Lunde til styrar.
Folkeviseleiken har frå fyrste stund havt ein breid plass i laget. Det har vore fleire leikar
skeid og faste leikarmøte ein gong kvar månad. Leikarringen har ofte gjeve framsyning på
marknadene og elles på tilstellingar utanum laget.
I fyrstninga av året 1913 vart det skipa eit blomelag som har til fyremål å vitja dei
sjuke på fylkessjukehuset. Dette var eit gildt tiltak, som har vorte møtt med stor takksemd
og samhug.
1 1917 vart fyrste grunnstokken lagd til boksamlinga. Denne har seinare auka for kvart
år og er no på kring 300 band.
Tanken um å få ein utferdsplass hadde lenge vore i emning. Spursmålet vart løyst i 1919,
då laget kjøpte «Havsro» ved Havsfjord. Same året kjøpte laget halvparten i losje «Roga
land»s eigedom «Vonheim» ved Hillevåg. Båe plassar er sers unelege og er vortne mannjamt
nytta av lagsfolket.
Formenner ned igjenom åra har desse vore: Magnus Våge, Sophus Thomsen, Øystein
Eskeland, Nils Mehus, Nils Sæverås, Andr. Hovda, H. V. Aurdal, Gunnar Løvik, Lars Risvoll,
Anders Løvik og O. A. Vestbø som no er formann.

361

Havsro, utferdsstaden til Bondeungdomslaget i Stavanger.
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BONDEUNGDOMSLAGET I NIDAROS
-fjgjj^
\

vart skipa den 9de april 1904 på eit møte i Bik
Millom dei som gjekk i brodden for dette tilti
Knut Arntsen, lærar O. Nesheim, skogassistent O. Stamnes og lærar S. R
Denne hendinga den aprildagen for syttan år sidan hadde vel
samanheng med fleire ting: Bondeungdom, innflytt til byen, kjenne
kjenner s(
:•<

Kjt^^^.

ofte heimlaus og rotlaus der, serleg dersom han er åndeleg vaken. C
bondeungdomen her i Trøndelag hadde vakna. Den friske vinden frå folk
ene ii manfre
Her var
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mange år.
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Knut Arntsen.
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Spellaget.

(Ein laurdagskveld til støIs).
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Formennene i Bondeungdomslaget i Nidaros,

R. M. Follestad
(1915-17).

£«rs Saltnessand
(1917-19).

Edin Berg
(1919-20).

Olav FøIstad
(sidan 1920).]

Laget har og i mange år havt både songlag og spellag, og desse tvo har kvar for seg
gjort mykje = -til å skapa hugnad og hyggje millom møtelyden. «Bondeguten», det offisielle
organet i laget, har og kvikka upp på møta so mang ein kveld.
Dei tvo siste åra har laget og havt sitt eige idrottslag. Det har sett seg til mål å orga
nisera og få plan i idrottsøvingane millom lagsfolk.
Ein god og gild samlingsplass for dei av lagslyden som er glade i idrott og friluftsliv,
fekk laget og då den gilde «Hytta» vart bygd uppe i Uglamarka i 1915.
I det store og heile ser det ut til at dei som søkte til laget i desse år, fann seg vel der
og likte seg godt."
Det var ofte spursmål uppe som vekte strid, og ordskiftet kunde ofte vera både heitt og
hardt, men det var aldri so hardt at det skipla samhug og god kameratskap millom lagsfolk.
Alt] den gongen laget vart skipa, var den tanken Juppe at det på ein eller annan måte
måtte sjå til å få eit trygt økonomisk ryggstød. Dette spursmålet tok det over tvo år å
løysa, men det vart løyst då den fyrste kaffistova vart opna i Nordre gate 26 den 20. juni 1906.
I 1911 kjøpte laget Gildevangen og flytte forretninga si dit. Sidan 1918 har laget og
drive eige prenteverk.
Kaffistova har serleg i dei siste 5- 6 år tent godt, og laget har difor arbeidt under
trygge økonomiske kår. Det er ikkje so reint småe summar som laget i desse år har brukt
til sitt eige kulturelle og ideelle arbeid, men det er og vonoms meir som er gjeve til formål
utanfor laget, til målsak og ungdomssak og til kulturarbeid i det heile.
Ein stor meink for lagsarbeidet har det vore alle desse år at laget ikkje har sin eigen
møtesal. I dei siste åra har det iser vore svært vanskeleg, slik husnaud som det har vore i

365
byen ; det er mange tiltak som ein lyt la liggja, og det er mest uråd å driva for full damp
når ein møter husvanskar på alle kantar.
Det får då likevel vera ei trøyst at laget har vunne vyrdnad millom folk i byen igjenom
arbeidet sitt i desse åra.
8.u.1. i Nidaros hadde stor ære av tilskipinga for N.u.l.s 2 5-årsstemne i Nidaros
8.-10. juli 1921.

UNGDOMSLAGET IVAR ÅSEN", ÅLESUND.
SKIPA 25. SEPT. 1905.
Upphavet til ungdomslaget «Ivar Åsen» var Ålesunds frisindede ungdomslag og Ålesunds
mållag. Hausten 1905 kom ei arbeidsnemnd med framlegg til lover for eit nytt lag, og
den 25. september vart so ungdomslaget «Ivar Åsen» skipa Formannen i arbeidsnemnda,
bladmann Olav Eide vart vald til formann i det nye laget, og dei andre styresmennene var
stud. jur. Karl Årsæther. bladmann Olafur Felixson, frk. Martha Årsæther og Jon Åsen. For
målet med laget skulde vera å samla lands- og byungdom i Ålesund til arbeid for norsk mål,
sed og skikk.
Til saman har laget desse 16 åra havt over 300 møte med ikring 170 foredrag.
Laget har no 250 lagsmenn, og lagsarbeidet går bra.
Hotell «Hospitset» har jamtover bore seg godt, so det no representerer ei nettoeige for
«Ivar Åsen» på 50,000 kronor. Hotellet har 40-50 senger og har jamt god søknad. Laget
har ei boksamling med 250 bøker.
«Ivar Åsen» står innmeldt i Sunnmøre frilyndte ungdomssamlag og beinveges i Norigs
mållag. I Ålesund er der arbeidsmark nok for eit norskmålslag. Av synlege frukter etter

Nokre av formennene og
fyregangsmennene i
«Ivar Åsen.»

Peter Eiken,
songinstruktøren
i laget.

Lektor Anders Seim,
som fekk skipa Sunn
møre målkontor.

éA£±£*
O. M. Holme.

Åge Grønningsæter.

Ingv. Grønningsæter.

M. Årskog.
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arbeidet kan nemnast at Blix-salmane er innførde i Ålesund. Laget tok upp arbeidet for
ein Gangerolv-bauta til Rouen. Sidan overtok «Nordmannsforbundet» hovudarbeidet med dette.
I 1911 fekk Ålesund i gåve frå byen Rouen ei avstøyping av Gangerolv-statuen, og den står
no i Ålesunds park. Den største praktiske vansken for lagsarbeidet er at laget ikkje har
eige møtehus. Men so snart det let seg gjera, skal hus reisast. «Ivar Åsen» har stått og
vil stå på vakt når det gjeld å verja og strida for Ivar Åsens kongstanke.
Formenn har desse vore : Bladstyrar Olav Eide, 0.r.-sakførar Årsæther, P. Dyrkorn, lærar
Bøe, Utne, O. M. Holme, Åge Grønningsæter, Ingvald Grønningsæter, frk. Ingeborg Håna,
lektor A. Seim, Peter Eiken, Kr. Langlo, M. Årskog.
•4

BONDEUNGDOMSLAGET I BJØRGVIN.
Bondeungdomslaget i Bjørgvin vart skipa 27. april 1909. Dei som skipa laget stod frå
fyrst av i «Ervingen»; men etterkvart som tida gjekk, synte det seg skilde meiningar um vegane
laget skulde taka.
Ein flokk melde seg ut or Ervingen og skipa Bondeungdomslaget i Bjørgvin.
Dei som stod i brodden for skipinga var: Karl Sjurseth, Kr. Madsen, Olav Rusti, fru
Lavik, Ola Lien, Olav Melkild, Eirik Hirth, Martin Vik, M. Rykken, Marta Vik, Olav Ham
mer, Sverdrup Foss og Magnus Vaksdal. På skipingsmøtet vart bladmann Karl Sjurseth vald
til formann. Alt fyrste året vart der gjort upptak og fyrebuing til mesteparten av dei fyre
logor som laget har arbeidt med sidan. Den 25. mai vart laget innmeldt i Hordalands ung
domslag og var med på Hordastemna i Os same våren. Um hausten vart laget innmeldt i
Vestlandske mållag.
Fyrste året vart i alt halde 15 lagsmøte, og talet på lagsfolk var tridobla fyrr året var
ute. Fram på vinteren fekk laget seg eit handskrive blad som fekk namnet «Andvake» . Olav
Hammer var bladstyrar i fleire år frametter.
Laget har eit spellag, eit saumarlag, eit songlag, eit idrottslag (saman med Ervingen) og
ein dansarring Siste året har laget skipa eit barnelag.
Barnelaget er ein freistnad på å få borna med i målarbeidet. Dei får øving i å lesa
norske eventyr og syngja norske songar. Dessutan lærer dei folkeviseleik, og no arbeider
ein med å få syna fram eit barneskodespel, «Tyrihans».
Ymse læreskeid har Bondeungdomslaget halde for lagsfolket sitt ut etter åra, soleis skeid
i norsk målbruk og skeid i songdans og norske folkedansar.
Bondeungdomslaget har alltid vore eit av dei fremste til å setja krav til riket at det skulde
vyrda retten for norsk mål.
Laget har ytt pengar til det private norske gymnaset på Voss, til stipendkassa åt Norsk
Bladmannalag, til Bladmannaskulen og til norske
blad. Likeeins har laget gjenom kaffistova saman
med Norskt Herbyrge gjeve pengetrygd for Det
norske teatret og for utgjevinga av den norske
bibelen, som kom ut i sumar.
I 1910 reiste Bondeungdomslaget ein stein
på grava åt Mons Litleré på kyrkjegarden på Møl
w^^^^^^^Kk
lendal. Laget har og studt upptaket med å reisa
eit Snorreminne.
Karl Sjurseth,
fyrste form. 1909 -12.

I 1912 skipa Bondeungdomslaget saman
med Norskt Herbyrge og ymse privat-menn L'L

Eirik Hirth,
form. no.
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Se/svik, utferdsstaden til Bondeungdomslaget i Bjørgvin.
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Ein utferdsflokk på Selsvik. Midt framfor fana ser ein formannen
lærar Eirik Hirth.
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jarnvegsstasjon. Det er stor søknad til utferdsstaden utetter heile sumaren, serleg i helgane.
Laget leiger ein agronom til gardsstyrår.
Til å halda eigedomen ved like og kvitta noko av skulda heldt laget ein marknad
vinteren 1920. Marknaden gjekk godt. Nettovinsten vart um lag 10,000 kr.
Karl 'Sjurseth var formann i dei tri fyrste åra. Den noverande formannen Eirik Hirth
har vore formann i snart 7 år. Dei andre i styret no er: J. P. Voksø, Gina Årnes, Klaus
Vabø og ingeniør Kvalem.

BONDEUNGDOMSLAGET I STEINKJER
•%

PB
jF *»
Iv^
*jÉ

vart skipa 26. september 1909.
Laget har eit spellag som har vore til stor studnad.
På årsfestar, ungdomsstemnor og serleg på målmarknaden 1913 og marknaden åt laget 1917,
synte spellaget sin dugleik og vann fagnad.
I 1917 gjekk laget saman med Inntrøndelag
Ungdomssamlag og Trønderlaget og skipa L/l
' Bondeheimen på Steinkjer. L/l er eit kommandi
tistlutlag og Bondeungdomslaget er ansvarleg lut-

Fane/unkar
leigar med 2/e av den ansvarlege lutmidel 11918
Ivar Gustad,
.. .
r
,
andre form. (1915-16). vart vedteke a kjøpa Langli hotell (no Grand

Vegkontonst
Trygve Taraldsen,
form. frå 1919.

hotell).
På årsmøtet 1912 vart vedteke å få til ei boksamling.
Vinteren 1909 —10 heldt frøken Klara Semb eit leikkurs på Steinkjer (i gymnast i kkromet
på skulen), og frå det kurset fekk laget ein tru ring av leikarar som etterkvart lærde upp dei
nye lagsmennene. I 1919 sette laget i gang eit nytt leikkurs for lagslemer med fru Liv Løv
land til lærar, og den leikringen som hermed vart skipa har sidan vore til stor studnad for

Styret og festnemnda til Bondeungdomslaget i Steinkjer 1911.

Ståande frå vinstre til høgre: Astri Wilhelmsen, J. HatUng, Maria Oksvold, H. Bakken,
Anna Asp, O. Skjerve, Inga Mæhien, Birgitte Johansen.
Sitjande: Nelly Jørgensen, Knut Aursnes, Marie Lyngstad, Gurine Suseg,
H. Sørli, Signe Five.

369

Leikarringen åt B.u.L, Steinkjer, (1919) med leidaren fru Liv Hektoen Løvland
midt i øvre rekkja
laget ved møte og samkomor elles. Av dei lagslemer som har ofra leiken mest interesse er
«lan tvil frøken Signe Five, og ho har nedlagt mykje arbeid og vist stor umsut for denne grein
av lagsarbeidet.
Kvar sumar har laget havt ei utferd og kvar vinter ei skiferd til dei næraste bygdelag
utanfor Steinkjer, og ved nyåislid som vanleg ein gild årsfest. Ved fleire høve har det teke
på seg arbeidet med årsstemna åt Innir. ungdomssamlag.
I 1911 iekk laget til eit målkurs med adjunkt Langlo til lærar. Um lap- 15 elevar var
med i kurset.
Då laget skulde kjøpa Bondeheimen, såg det seg nøydt til å ta eit krafttak for å reisa
den kapitalen som cet skulde skyta
til i lutlaget. Det sette i gang ein
marknad som vara frå 4. til 1 1. novem
ber 1917. Det var og eit slrevsamt
tiltak, men folk lika seg på maik
tiaden, og rekneskapen synte eit netto
•overskot på 3600 kr , eit uvanleg
stort nettooverskot i den tida.
Formenn i laget har desse vore:
lærar H. Bakken, fanejunkar Ivar
Gustad og lensmannsbetjent Anion
Strugstad.
Formann no er vegkontorist
Trygve Taraldsen. Dei andre i siyret
er: Anton Strugstad, Odd Ellingsen,
frk. Ma tilde Tønne ogfrk. OlineSeseng
24 — Norigs Ungdomslag.

«Bondeheimen», Steinkjer.
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BONDEUNGDOMSLAGET I KRISTIANSSAND.
Den 29. mars møtte på lag 50 ungdomar i Totalen etter upptak av redaksjonssekretær
Grindland 42 ungdomar skreiv seg som lagslemer. Desse vart valde til lagsstyre : O. Galte
land (formann), sersjant Heimdal, lærar Haugland, bladstyrar Torsvik, frk. Gudrid Klepsland,
redaksjonssekretær Grindland og frk. Roland.
Formannen no, S. Stray, skriv um lagsarbeidet

Jon Grindland.

Gustav Thortveit.

A. Røineland.

S. Stray.

«Det er ikkje noko serlag innan Bondeungdomslaget. Me hev fleire gonger tenkt å få
eit spellag, men so kjem den vansken at me ikkj e får lov til å syna fram spelstykke i «Totalen»,
som me brukar til møtesal, og noko anna le Dkalee er det ikkje tale um å leiga. Elles hev me
her i byen «Turnforening» og andre lag,
der fleire av lagslemene våre er med.
Laget kjøpte i 1919 eit hus for kr.
114 000 Der hev me no innreidt til kaffistova, som gjeng svært godt For åfå pengar so me kunde klara oss den fyrste iidi f
fekk me i stand eit lutspel og ein basar.
Med dette tente me um lag kr. 6000.
netto. No gjeng kaffistova so godt at eg
trur me er over det verste I huset er mil
lom 30 —40 rom. Dei fleste av. desse er

Huset åt
Det vilde ha
ut fleire lærarar i
runddansen inn i

burtleigde. Kva me skal gjera med dei når
me ein gong fær leigarane ut, er ikkje
enno avgjort. Huset er diverre so laga
at det vert uråd å få møtesal .stor nok fo
Bondeungdomslaget.
laget
mykje å segja for lagi — trur eg — um Norigs Ungdomslag kunde send
folkeviseleik. Elles vert det vanskeleg å halda leiken uppe, og kjem fyr
laget, er det fare på ferde.»

Desse har vore formenn i laget: Kontorassistent O. Galteland, redaksjonssekretær Jon
Grindland, sersjant Harald Wee, kjøpmann Gustav Thortveit, postmann Anders Røineland og
lærar Sy vert Stray (sidan hausten 1919).
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BONDEUNGDOMSLAGET M A N A", RJUKAN,
vart skipa 29. november 1912. Grunnleggjar og fyrste
Harald Strand.
Laget har ei stor uppgåve med di det samlar bondeu
:ter inn til den store arbeidarbyen Rjukan, til vern
og til kameratsleg
dei kjem frå. Laget har ikkje e
.er lagsbruk. Men det arbeider likevel friskt og g
e måtar eield for eit mønster
Telefylket. På Rjukan vert det rekna for å vera
koma
gjævaste laget se

Harald Strand

BONDEUNGDOMSLAGET I SARPSBORG
2U.

Skogheim», ul

'en til Bondeungdomslaget
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måtte låna skreiv lagslemene seg for 200 kr. kvar, samla trygdesum 20 000 kr. På denne
måten lukkast det å reisa turvande kapital. Den 1. april same år tok laget mot huset. Major
Sivertsen og lensmann Strømsæter gjorde mykje til at kjøpet kom i stand. Garden vart kalla
«Bondeheimen».
Matstova vart opna 7. juni med stor høgtid. Dei fremste menn i byen og bygdene ikring
var med og tiltaket vart vel umtala i pressa. Forretninga byrja med 2 gjentor, har no 10.
Umsetninga var 22 500 kr. dei 7 fyrste månadene, 65 200 i 1918, 129 500 kr. i 1919.
Den drivande krafta i forretningsstyret er redaktør Hvidsten.
Alt fyrste året vart det skipa eit spellag og ein leikarring som har øvingar ein kveld for
vika heile vinteren. Han har gjort mykje til at dei gamle nasjonaldansar og folkeviseleikar
er tekne i bruk att. Fleire lag i Eidsiva ungdoms
lag har fått hjelp og rettleiding av leikarringen
i Bondeungdomslaget
Arbeidet i laget har alltid gått i norsk leid,
og ein kan alt merka at motburden for alt norsk
og nasjonalt har minka hjå byfolket. Det har vore
halde målskeid, og det er ylt mange pengar til å
spreida norske blad og bøker. Laget har dessu
tan eiga boksamling, der storslumpen av dei nye
Redaktør
bøker er å få låna. Um lag alle dei framande
Major
P. Hvidsten.
talarane har bruka landsmål, og ein høyrer no
Olaf Siversen.
aldri noko um at folk ikkje skynar det
Framgang for norsken kan ein merka i Eidsiva sidan laget vart med. Fyrr var riksmå
let rådande, men på siste årsmøtet vart det samrøystes vedteke at 25-årsmeldinga skulde skri
vast på landsmål.
Laget har aldri sagt net når det har vore bøn um hjelp til målreisingsarbeidet, og ymist
anna. Soleis er det ytt pengar til bibelumsetjinga, til Det norske teatret, til «Den 17de Mai»,
til sogeskriving o s.b. Barneheimen, sjukehuset og frelseheren har og note godt av lagsverk
semda. Fleire tusund kr. har dei siste åra gått til dei som lid naud i byen.
Pylsemakar Arnt Bergby har vore formann sidan laget vart skipa.
Dei tvo siste åra har han ogso vore formann i Eidsiva ungdomslag og vert no rekna for
den drivande krafta i ungdomsarbeidet og norskdomsreisinga i Austfold.

BONDEUNGDOMSLAGET PÅ KONGSVINGER.
På Kongsvinger har det vore freista med fleire lag ned igjenom
tida. Men dei har ikkje vore leveføre fyrr. Bondeungdomslaget ser
det ut til å gå betre med. Det vart skipa i 1916 av Anders Underdal,
den kjende Kvitterlisongaren og ferdatalaren i mållag og ungdomslag.
Han var den gongen heradsgartnar i Vinger.
Bondeungdomslaget på Kongsvinger var det som tok imot det fyrste
ungdomsleidarskeidet som vart skipa av Norigs ungdomslag (1920).
Anders Underdal,
°S den uppgåva kvitta laget seg ifrå på ein slik måte at det jamt vil
som skipa laget 1916; Verta ihugkome av alle som var på skeidet. Formann den gongen var
mykje nytta ferdatalar
&
& &
iN. Ml. og N. Ul. og er framleis telegrafist Enger.
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BONDEUNGDOMSLAGET I MOSS
vart skipa 4. november 1916 av distriktssjef V
dal.
Han var ogso fyrste formannen i laget
I
Av andre som har vore formenner i laget kan v
mt
nemna fylkesskulestyrar M. B. Tvedt, ei tid for
Mp|
mann i Bondeungdomslaget i Bjørgvin, og læra
yKgr^k
Horvei, formann no.
j^jLÆå --JLaget har ikkje gode arbeidsvilkår. Det e
mk
I utan hus og lagsbruk eller annan møtestad for lags
"
folk. Eit spellag og eit songlag som var i ganj
M. B. Tvedt.
ei tid er gat
X
1
' <0

Lærar Horvei.

BONDEUNGDOMSLAGET PA NOTODDEN
ikipa den 23. novbr. 1916
E
Laget har ein spelflokk som i desse åra har ført upp 5
ialdans. Framsyningar er haldne på Notodden og Rjuka
arbeidt med songden største saka laget arbeider for. A
Hus- og jords;
saka er levande her
viser eit av møta i laget. Bladstyrar Olav Gullvåg innleidde
ordskifte um «Bonden og jordi». Representantar frå alle politiske parti møtte fram
ed i e
Desse
ssse har vore formenn : kjøpmann AA. A. Ryen, bladstyrar Olav Eide, godseigar Mat
Ti
lkmann Åsmund Bunkholt og lærarskuielærar Alf Grini (sidan 1920).
Laget stod fyre tilskipinga av årsmøtet og årsstemna i Norigs ungdomslag 1920.

Dansarringen åt B.u.L, Notodden, førd av Hulda Garborg.
Dei som var på N. ul.-stemna 1920, vil lett kjenna att Ryen (teatersjefen på stemna^og ei beran
kraft i telefylket), Mattis Tinne (innkvarteringssjefen), Bunkholt (form. i festnemnda)
og andre fagna folk.

BONDEUNGDOMSLAGET PÅ LEVANGER.
s
T
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I november 1913 vart namnet brigda til Levanger frisindede ungdomslag og laget melde
seg inn i Inntrøndelag ungdomssamlag.
I januar 1915 vart lovene brigda noko. Dei kom då ogso på norsk. Samstundes var
det og på tale å gjeva laget eit heilt norsk namn (Inntrøndelag ungdomssamlag ynskte og det)
men mot tri røyster vart det vedteke at namnet skulde vera som det hadde vore.
Den 23. mai 1919 vart siste møtet i dette laget.
Bondeungdomslaget skipa 6. februar 1920.

Då vart det uppløyst, og i staden vart

Dei som gjekk i brodden for dette, var handelsmann O. Skjerve, overlærarane Søren Nord
eide og Jakob Våge og smed Ola Karlgård. Laget eig ein part i Kaffistova på Steinkjer.
Det er ogso bondeungdomslag i Trums, Molde (Symra) og Namsos. Desse har ikkje
sendt årsmelding eller andre upplysningar so det er råd å skriva noko visst um dei.
I Drammen har det vore eit bondeungdomslag, som har arbeidt bra i fleire år Men det
er ikkje innmeldt i Norigs ungdomslag.
Sandefjord og Sandeherad mållag, mållaget «Dag» i Skien, Mållaget i Kristianssar
Haugesunds mållag, Fosna mållag, Hamar mållag, Mésna mållag (Veslehamar) og Gjøv
mållag har kvar på sin stad teke upp både arbeidsuppgåvor os arbeidsmåtar som bonde
domslag. Men dei er med berre i målsamskipnaden, ikkje i unedomssamskipnaden. Se
deira høyrer difor ikkje heir

UNGDOMSLAGET LAUVSPRETT".

Bonde Kristen Kirkebye,
heiderlagsmannen, som skaffa
laget hustuft.

«Solhaug» 1896.

Ei serstode i samskipnaden har ul. Lauvsprett i Bærum med di at det er det einaste
bygdeungdomslaget som i lengre tid har stått beinveges innmeldt i landssamskipnaden.
Laget vart skipa 15 nov. 1894. Dei hadde fyrr eit lag i bygda som heitte Lommeda
ungdomsforening. Det var mest eit song- og leiklag. Det var lærar- Thv. Larsson son
det. Og då han i 1890 fall frå døydde laget burt
Han som var føraren for den flokken som skipa ungdomslaget Lauvsprett, de
lærar Magnus Tvedten. Fyrste formannen var Martin Kirkebye. Sidan har desse vore f(
menner: Hans Tasserud (som fann namnet åt laget og har vore mest med i lagsarbei
i 6 år formann), Tryggve T. Johnsrud (som laga speltilet åt laget, frm. i 4 år), Kri;
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Hans Tasserud.

Martin M. Kirkebye.

Tryggve Johnsrud.

Åmodt, Edvin Eriksen, Edvin Vensås, Torleiv Lid (som skreiv den illustrerte 25 årsmeldinga
åt laget på fint landsmål; sjå elles um han under Telefylket), Kristian Johnsrud, Anton
Jordbærhaugen, Kristian Ende, Einar Burud, Nils C. Vensås.

Magnus Tvedten.

«Solhaug» 1919
Ul. Lauvsprett har jamt sett seg høge arbeidsmål. «Ein folkehøgskule for bygda
sku'de laget vera«, vart sagt ein gong.
Laget har eit fint hus, «Solhaug» som ligg uvanleg vakkert til uppe på ein høg haug
midt i bygda rett uppunder Kolsås med fritt og vidt utsyn over Lommedalen og ned gjenom
Bærum.

111. NORIGS UNGDOMSLAGS SOGE

Ul Skc^stjarna

KORLEIS SAMSKIPNADEN VART TIL OG
VOKS FRAM.
På den store ungdomsstemna som Eidsiva ul. skipa på Eidsvoll i 1894
— um våren — målbar Peter Slotsvik tanken um å skipa eit landslag for
alle frilyndte ungdomslag, Slotsvik upplyser sjølv at den fyrste som nemnde
denne tanken til han var lærar Olav Madshus. Det vert elles hevda at det
var i Oslo-laget «-Fram» at tanken um ein landssamskipnad for den frilyndte
og nasjonale norske ungdomen kom upp. Den dåverande formannen i
«Fram», Anstein Myhr, tok upp tanken på årsmøtet i Eidsiva ungdomslag,
der han var styresmann um våren i 1895 i Oslo. Det vart då pålagt styret
for Eidsiva å venda seg til andre fylkeslag i landet med framlegg um å
skipa eit landsungdomslag. Og utkast til lover vart vedteke.
Lovutkastet gjekk til dei andre ungdomsfylka saman med ei innbjoding
til å velja utsendingar til eit møte i Nidaros 11. juli 1896. Der møtte
utsendingar frå desse fylkeslaga (eller fælleslag som dei då heitte) :
Frå Eidsiva ungdomslag: P. Slotsvik, Anstein Mykr.
» Romsdals ungdomslag: A. O. Sand, lærar Rekdal, frk Henriksen.
» Inntrøndelagen ungdomslag: Edv. Vekre, Eline Gjellen, Bendikte
Scheflo, Dorthea Hoffstad, Ragna Stavrum, S. Dyva.
» Telefylket ungdomslag: lærar Steinsund, Kristian Høvig.
» Aust-Agder ungdomslag: Jakob Dahle.
» Sunnmøre ungdomslag: Ivar Flem, Per Riste.
» Fylkeslaget Breidablik: M. Hamlander, E. Randmæl.
Sjela i fyrebuingsarbeidet hadde vore skrivaren i Eidsiva ul., Anstein Myhr.
Bladstyrar Try ynskte lyden velkomen. Anstein Myhr vart vald til ord
styrar.
P. Slotsvik innleidde til ordskifte um «Ungdomslagi, deira mål og yrke».
Sidan hadde dei ordskifte um emnet: «Fælleslagi og deira arbeid». Um
kvelden den 11. juli var dei på utferd til Fossestua, ved Leirfossen. Her
tala Haakon Løken um Ungarn og fridomsstriden der.
Den 12. juli heldt møtet fram med Slotsvik til ordstyrar. Anstein Myhr
greidde då ut um kva tanken med landslaget bar i seg. Det vart eit heitt
ordskifte etterpå.
Mot 2 røyster — sendemennene frå fylkeslaget Breidablik — vart so
Norigs Ungdomslag skipa, 12. juli 1896 i Nidaros.
Anstein Myhr vart beden um å ta imot val til formann. Men han
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vilde ikkje det, nærast for di han sjølv var akademikar og stod som formann
for eit bylag. Han heldt fram, at fylkesformannen i Eidsiva, Peter Slotsvik,
vilde høva betre, for di han i 1895 hadde skipa Eidsiva ungdomslag og
no stod som førar for ein større samskipnad av bondeungdom.
Til styre for det nyskipa landslaget vart valt: Peter Slotsvik, formann,
E. Vekre, næstformann, Anstein Myhr, skrivar, A. Kpnglevoll, kassestyrar,
Ivar Fløistad, A. O. Sand, Jon Fridtun, Anders Vassbotn, M. Jørum, Nils
Botnen, T. Jespersen, Tomas Torsvik.
Det var so mange i styret, for di lovene fyresette at fylkesformennene
skulde vera sjølvskrivne i styret. I 1899 vart lovene iso måte brigda.
Styret skulde heretter vera på 5 mann.
Til organ for samskipnaden vart teke «Den 17de Mai». Sidan vart det «Unge
Skud» (seinare umdøypt til «Unglyden»), med Lorentz Nybø til bladstyrar og
Anstein Myhr til medstyrar og representant for Norigs Ungdomslag.
Den 12. samlast sendemennene på «Hjorten», der det var gaman av
ymse slag.
Dagen etter, 13. juli, var dei i Nidarosdomen og vart viste ikring av
Henrik Mathiesen, den same som ogso viste umkring den fleire hundrad
mann sterke sendemannsflokken 25 år seinare, på jubileumsstemna. Han var då
ein mann på over 80 år, men frisk og klår og rørleg som for 25 år sidan.
Seinare på dagen var dei ut og såg på Munkholmen, fylgde av kommandanten.
I samskipnaden dette fyrste året kom desse fylkeslaga med etterkvart:
Aust-Agder
Eidsiva
Romsdal
Firda
Sunnmøre
Inntrøndelagen
Telefylket
Rogaland
Vest- Agder

med
»
»
*
»
»
»
»
»

10 einskildlag og 260 lagsmenner.
20
»
» 2000
»
31
»
» 1500
»
17
»
»
620
»
25
»
» 1200
•
20
»
» 1300
»
26
»
» 1800
»
26
»
» 4000
»
17
*
»
800

Til saman 9 fylkeslag med 192 einskildlag og 15489 lagsmenner.
Til å visa framgangen i arbeidet og i lagsverksemda i det heile tek vi
STATISTISKE UPPLYSNINGAR UM NORIGS UNGDOMSLAG
FOR ARBEIDSÅRET 1896—97.
Namn på fylkeslaget

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.

Aust- Agder
Eidsiva . .
Romsdal
Firda. .
Sunnmøre .
Inntrøndelag
Telefylket .
Rogaland .
Vest-Agder

einskildlag i lagsfolk
260
2000

31

1500

2

?

17

62.)

20

4

25
20

1200
1300

10
0

10
?

26
26

1800
4000

30
13

0
8

175

0
"46

boksaml.

10
20

?

Sum

j fyredrag

6
5

'??•?

14680

123

33

eige hus
0
8
0
0
0
0
2
5

?

15

årspengar

inntekter

5 øre
25 „
10
10
12
10
10

kr.

5
a

0
500

100
80

144
130
167
0

?

kr. 1121
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STATISTISKE UPPLYSNINGAR UM NORIGS UNGDOMSLAG
ETTER ÅRSMELDINGANE 1919—20.
Namnet på laget.

Skipa ar

Innmeldt i
N ui. år

/.

/. Fylkeslag:
Trums ungdomsfylking
Lofoten og Vesterålen ul
Hålogaland ul
Naumdøla
„ ....
Inntrøndelag „ ....
Uttrøndelag „ ....
Orkladal
Nordmør
„ ....
Romsdal
„ ....
Sunnmøre
„ ....
Firda
„ ....
Sunnfjord
„ ....
Sogn
„ ....
Hordaland
„ ....
Hardanger
„ ....
Rogaland
,
Vest-Agder
„ ....
Aust-Agder
„ ....

Namnet på laget

1905
1905
1905
1902
1895
1898
1900
1895
1895
1894
1896
1904
1896
1898
1913
1895
1893
1894

Fylkeslag:

1905
1906
1905
1906
1896
1902
1901
1899
1896
1896
1896
1908
1911
1902

Telefylket fril. ungdomss
Numedal
ul.
Hallingdal
„
Valdres
Uppland
Gudbr.dalen
Breidablik
Trysalir
Varden
Eidsiva

1913
1896

Bondeungdomsl., Oslo
Stavanger
Ervingen,
Bjørgvin
Lauvsprett,
Bærum

1896
1896

„ Innmeldt i
Skipa ar j N ul# år

1895

1909
1903

1896
1911
1909

1899

1899

1899

1899

IS9B

1898
1910

1893
1897

1899

18J5

1914
1896

1899
1900
1900
1894

1900
1908
1908
1905

1900

//. Beinveges innmelde
einskildlag :

inn or den fyrste og den siste offisielle årsmeldinga frå landsstyret desse
statistiske upplysningane:
Fylkeslaget St. Olav, Buskerud, innmeldt i 1902 og Ygdrasil, Elvrom,
innmeldt i 1908, gjekk båe inn i 1910, fordi talet på einskildlag innan fyl
keslaga gjekk ned under 5, det minste som er fastsett for eit fylkeslag.
I 1921 er skipa eit nytt fylkeslag for Gauldalen. Sume av einskildlaga
i dette nye fylkeslaget stod fyrr i Uttrøndelagen ungdomslag. Andre stod
ikkje fyrr i nokon samskipnad. Og nokre er nyskipa av det nye fylkeslaget.
Ungdomslaget Noringen stod beinveges innmeldt frå 1908 — 1911. Då
gjekk det inn i Numedal fylkeslag. På same måten stod Rikheim og Ljøsne
ungdomslag beinveges innmeldt frå 1909-1911, då det gjekk inn i Sogn
fylkeslag.
Talvik ungdomslag, Finnmark, melde seg beinveges inn i N. Ul. i 1918
og. gjekk ut att i 1920.
Av fylkeslag som endå ikkje er innmelde i Norigs ungdomslag veit
vi um:
Salten fylkeslag, som i 1912 på årsmøtet gjorde vedtak um å melda seg
inn. Men det vart ikkje noko av.
Austuppland fylkeslag vedtok i 1919 å melda seg inn, men gjorde ved
taket urnatt i 1920.
Ringerikslaget, Vestfold ungdomsforbund, Eggedal og Sigdal fylkeslag.
Romerikes ungdomsforbund skilde seg i si tid ut frå Eidsiva for skuld
målspursmålet.
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STATISTISKE UPPLYSNINGAR UM
Kor mange
lag
Namnet på laget

Trums ungdomsfylking .
Lofoten og Vesterålen ul.
Hålogaland ul.
. . .
Naumdøla
Inntrøndelag
Uttrøndelag
Orkladal
Nordmør
Romsdal
Sunnmøre
Firda
Sunnfjord
Sogn
Hordaland
Hardanger
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder
Telefylket fril. ungdomss.
Numedal
ul.
. . .
Hallingdal
Valdres
Uppland
Gudbrandsd
Breidablik
Trysalir
Varden
Eidsiva
Sum fylkeslaga
5 beinv. innmeldte lag

Kor mange møte

Fyredrag

o
C
C

'li s is
"IS

£

41
30

37
26

37
26

34
24

57
51
11

51
23
10

44
35

31
30

1677
1424

3512
1683

1864

1352
2119
1292
3477

1852
628

74

72

40
30
25
91
35
33
39

34
20
23
75
23
30
36

14
48

38

2452

8
15
16

422
1009
655

41
24

2670
1246
390
1301

8
15
19
9
50
32
9

8

17
21

15
19

636
1260
4577
1090

1445
2615

1228

1

a

I

£{

i

i^

-

i*

-

li

457
266
439
231
520
288
121
415
389
lill
415
329
296
1240
176
495
564

72
68
96
80
223
85
65
119
121
549
161
97
135
392
83
198
276

24
23
44
35
58
20
22
57
29
183
82
57
86

8
18
27
17
61
36
10
40
7
96
53
40
32

58
61
79
67
169
62
41
77
98
511
143
97
119

25 20
61 120
87 64

67
186
211

-

355
205
335
180
352
209
88
389
307
858
337
273
231

102
61
104
51
168
79
33
106
82
253
78
56
67

138
408
429

38
87
135

351
41
159
127

174
522
29 . 80
41
200
36
163

235
48
103
71

68
17
40
28

50
11
14
7

197
35
87
51

364
228
38
125
201

131
103
38
50
74

149
137
26

46
56
12

33
42
11

76

16

19

105
105
19
15
22

941 763 43876 6728
728
5
2
2118
59

Hovudsum for samskipnaden*) 946 765 45994

P

519
331
76
175
275

2176 10093 3665 1176 836 2712
17
76
50
11
6
30

787 2193 10169 3715
6787

1187 842 2742

Styrepostane i N. Ul. har ikkje alltid vore sterkt ettertrådde postar.
Tvertum. Serleg var formannsyrket ei tid svært lite i kurs.
Det har ikkje jamt vore lett å finna Norigs ungdomslag ein formann.
Møteboka inneheld ymse pussige upplysninger um dette.
Årsmøtet i Skien 10. juli 1899 valde Anders Vassbotn til formann. Møte
boka fortel vidare:
«Anders Vassbotn melde av seinare at han var sjukleg og at han av den grunn ikkje
kunde taka imot valet. Ungdomsbladet «Unglyden», Voss, sende då ut dette bodet frå Vass*) Når talet på lagsfolk er 47 006 i dei 765 laga som har sendt melding, vert det um lag 56 000 i alle dei
946 laga til saman.
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NORIGS UNGDOMSLAG (Framh.)
Handskrivne blad

Boksamlingar

l-a

1

%_

&!

«J

4
ti
h> .

||
S|ji
**
v-oÆy^
*
x)

||

1080
608
907
276
2415
313
279
411
421
3657
1931
647
143
3484
1132
948
831

163
209
500
111
1280
163
118
182
66
2110
1095
349
114
290
608
284
188

572

139

262

&°

tå

•

113
134
36
14
12
24
40
94

11
9
8
4
8
5
2
8
5
25
7
7
3
34
9
5
6

3
4
9
5
22
5
3
5
16
62
32
19
23
45
35
15
26

21

7
2
4
4

26

10

20
4
7
6

773
1266
687
200
150

263
274
110

38
13

13
4

70

50

17
14
6
9
4

3
6

1

23393
1674

8696
1534

793
140

329
1

199
1

25067

10230

933

330

200

16
75

S4S

1
gl
||
f
cc-^r to^

14
7
21
12
17
14
8
17
15
26
13
1
9
22
9
11
26

5
26
11
71

Serlag innanfor ungdomsl.

9
5

11
4
5
2
3
1
2

2
1

22
3
13
6
19
1
18
5
27
5
13
4
5
2
14
4
13
7
5
23
2
11
13
6
18
16
14
8
4
8
7

8
16
6
1
10

10
2
9
2
13

f

I -

w

1

|i
5

f
—

I

1
2
7
13
2

1
1
6
1
1
11
1
1
2
2
5
6
11
4
1
4
5
2
6
2
8
1
6
113
3
8
1
6

4

5
1
11
1
3

1
3
6
2
2
2
7
4
2
2
7
4

3

3
1
2

2

2
1

:3
1

1
1

1
2

1
1

1
8

10
2

6

23
12
4
6
10

2
3

6
5

390
2

46

272

131
2

96
2

11

69
2

556

392

46

272

133

98

11

71

57

1
4
1

botn og bad dei til Skiensmøtet valde utsendingar ura å røysta på ein annan av dei valde
styresmenner til formann. «Unglyden» lova å ta imot røystesetlane, og melda utfallet til
ungdomslagi sosnart valet var frå seg gjort. Det drog lenge ut med valet og i denne tidi
då laget ingen formann hadde, vart det gjort framlegg um Sven Moren og Anders Hovden.
Båe to sa frå i «Nationalbladet» at dei ikkje vilde ta imot val. Endeleg fekk «Unglyden"
inn so mange røystesetlar at utfallet kunde kunngjerast. Anders Hovden var vald. Men
Anders Hovden skreiv atter i «Nationalbladet» at han ikkje tok imot valet. So svara «Ung
lyden» at etter dette var Sven Moren formann i Norigs ungdomslag, då han hadde flest
røyster etter Anders Hovden. Vilde ikkje han ta imot valet, so var det ingi onnor råd enn
å løysa upp laget.
o
. '
Sven Moren lova då å stå som formann til utsendingane fra ungdomslagi kunde koma
saman til nytt val. Det var no lide langt på året, og den nye formannen fekk bøkene åt
laget til seg sende fyrst i midten av februar (1900),
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STATISTISKE UPPLYSNINGAR UM NORIGS UNGDOMSLAG (Framh.)
Den økonomiske stoda i einskildlaga1)

Namnet på laget.

Trums ungdomsfylking .
Lofoten og Vesterålen ul.
Hålogaland ul. . . .
Naumdøla
Innt-øndelag
Uttrøndelag
Orkladal
Nordmør
Romsdal
Sunnmør
Firda
Sunnfjord
Sogn

Hordaland
Hardanger
Rogaland
Vest-Agder
Aust-Agder
Telefylket fril. ungdomss.
Numedal
ul. ...

Hallingdal
Valdres
Uppland
Gudbrandsdal. „
Breidablik

Trysalir
Varden
Eidsiva
Sum fylkeslaga
5 beinv. innmelde lag

o

a
ir.
a
v
C

41

<u

Ti
5)

~2.
P
co

81152
54393
177303
99594
264905
324255
48099
100563
97565
346783
142924
14790
125485
347042
133000
75855
229565

18976
14620
23437
12584
34057
74255
8405
16514
14406
55911
19333
9350
20020
98994
32000
11112
34240

9271
15915
38774
6600
77360
237873
360
32810
12800
194710
21276

184105
43270
121900
5388

16942
7243
15657
3486

33340
10727
200C0

169167
76920
44500
7000

27656

22289 I
3726 I

148969

20318

6657

-i
S

20444
11090
32239
17825
36101
50823
10347
26400
19236
95911
21860
5396
12673
98858
12040
14673
62139

ir.

'ir.
5

9783
14792
21154
10587
34663
46257
6147
12539
13960
32303
18099
2642
8838

il
fl

V.
o—:
.a
U i
•o re
« -*±
I*
M
2

2113
678

16

2459
2514
4092
21791

16
31

425

1384
1100
7620
2861
425
369

9
2
10
6
44
24

61153
1320

7

511
6120

9
27

2813

4

2320
1065

15

5140

26323
4469
10624
3460

26867
6580
2875

35464

23876

4786

14

16000
5262

10000

954

5160

1057

16
4

35415

41460

28267

4081

5

984996 708545 468248
99779 108573
70000

95664
22330

276
2

4300
16860
173627

36050
8351
12763

5820
9316
48016

s

9

476

3464493 615531
127838 23196

Hovudsum for skipnaden j 3592331 638727 1054996 808324 j 576821

117994 I 278

Årsmøtet i Skien hadde ikkje valt kassestyrar. Då styresmennene budde spreidt utover
landet kunde dei heller ikkje koma saman til noko nytt møte. Formannen skreiv då og bad
dei røysta på kassestyrar og senda røystesetlane til han. Ingen av styresmennene vilde ta på
seg å vera kassestyrar, då dei alle var sterkt upptekne, kvar med sitt, og elles budde for langt
avsides til å kunna samarbeida med formannen. Dei vart då samde um å beda skrivaren
og rekneskapsføraren i «Målkassa» og Det norske samlaget, Klaus Sletten, um å taka imot
kassebøkene so lenge. Dette gjekk Klaus Sletten med på.»

Det synte seg at rekneskapen var i orden, segjer møteboka : Laget hadde
ikkje pengar.
I 1 90 1 bad Sven Moren seg fri for formannsyrket. Håkon Åsvejen vart då
vald til formann. Men han vilde heller ikkje overta formannsromet. Møte*) Eige, inntekt, utgifter m. v. for fylkeslaga er ikkje medrekna her.
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boka inneheld elles ikkje noko nærmare um grunnen til dette. Det gjekk
då so til at Klaus Sletten tok formannsplassen i staden, .sidan han av års
møtet var vald til næstformann.
Seinare har det ikkje vore vanskar av dette slaget.
Å Vera styresmann i N. Ul. har vore både vel og ille, alt etter som ein
tek det. So lenge laget ikkje hadde nemnande inntekter, laut styresmennene
jamt fara for eiga rekning til styremøte og årsmøte. Det vart difor sjeldan
halde styremøte. Og styresmennene møtte ikkje ofte upp på årsmøta heller.
Frå 1915 av har dette vore onnorleis. Styresmennene får jamt godt
gjort ferdautlegg både til styremøte og til årsmøte. Det har difor vorte
fast skipnad å halda minst 2 styremøte um året : Eit um hausten til å fyrebu
arbeidet for vinteren, og eit um våren til å fyrebu saklista til årsmøtetDessutan plar styret vera fullment på årsmøta.

LISTE OVER ÅRSMØTA I NORIGS UNGDOMSLAG.
Årsmøtet har vore halde til desse tidene og på desse stadene:
1896 (skipingsmøte) 12. juli Nidaros.
1897
Nidar
1. august Nidaros.
1898
27.-28. juni Bergen.
1899
10. juli Skien.
1900
11.—12. august Oslo.
1901
24. juni Ørsta.
1902
5. juli Nidaros.
1903
27. juni Kristianssand
1904
14.—15. august Stavanger1905
2.-3. juli Veslehamar.
1906
26.—27. august Vikebukt, Romsdalen.
1907
30. juni Jaren.
1908
27. juni Voss.
1909
3. juli Mosjøen.
1910
2. juli Ål.
1911
14. juli Harstad
1912
24. juli Stranda på Sunnmøre.
1913
7. juli Skien.
1914
6. juli Oslo, med formannsmøte 3. juli.
1915
2. juli Steinkjer.
1916
1. juli Søgne.
1917
7. juli Voss, med formannsmøte 4.—6. juli.
1918
29. juni Mysen.
1919
9.—10. juni Tynset.
1920
3.—4. juli Notodden.
1921
B.—lo. juli Nidaros, med leikstemne 6.-7. juli.

25 — Norigs Ungdomslag.
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GRAFISK OVERSYN OVER FRAMGANGEN I INNMELDE LAG
OG LAGSFOLK.
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STYRET I NORIGS UNGDOMSLAG.
År

Formann

1896/97
Peter
Slotsvik
1897/98

1898/99
1899/1900 )
1900/01
1901/02

Sven
Moren

J
H. Åsvejen
vald, Slet
ten fung.

Andre valde styresmenner

Edv. Vekre, Anstein Myhr,
A. Konglevoll, Ivar Fløistad
A. O. Sand, Jon Fridtun,
Anders Vassbotn, M. Jørum,
Nils Botnen, T. Jespersen,
Tomas Torsvik.
Anders Vassbotn, Anstein Myhr,
Anders Konglevoll, Ivar Fløi
stad, Nils Botnen.
Botnen, J. Haraldseid, Olaf
Funderud, Askell Røskeland,
Fløistad

Skrivar

Kassestyrar

Myhr.

Konglevoll

Ettersyns
menner

Fløistad
Botnen
Haraldseid

Funderud

Vassbotn, Anders Hovden, Ing
vald Sakshaug, Ivar Kleiven
Vassbotn, Sakshaug, Ivar Ble
kastad, Torgrim Bilstad

Røskeland
Fløistad

Blekastad
Haraldseid

Blekastad. Moren,
Sletten, Vassbotn
Eugene Hanssen, Nicolaus Gjels
vik, Moren, Vassbotn
Gjelsvik, Eugene Hanssen,
Moren, Vasbotn

F. Bentsen
J. Hogstad

( Gjel svik, Vassbotn, Peter
i Hognestad, Moren
Hognestad, Moren, Vassbotn,
Odin Benum
I Sletten, Moren, Bernh. Sud
I mann, Odin Benum
f

1908/09
1909/10
1910/11
1911/12
1912/13

Gjelsvik
Benum, Johan Hveding
Moreri, Sudmann

Ingen

Karoline
Grude

1913/14
1914/15
Olav Midttun, Benum,
Karl Rogne, Sudmann
Midttun, Rogne, Sudmann
Anders Todal
Midttun, Todal
Wicklund, C. B. Bugge
Trond Vigerust, Bugge,
Todal, Peter Benum
yigerust, Benum, Thomas
Åsen, Mons Flæsland
Vigerust, Kaja Bruun,
Benum, Edin Berg

V

K. Kjorstad
G.Fossberg
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Frå formannstnøtet på Voss 1917. (På skulegarden til Lars Eskeland).
I fremste rekkje, sitjande ser vi m. a. fru Årnes, fru Os,
Midttun, Sudmann, Moren, Ingeborg Håna, Karl Rogne. Millom Midttun og Sudmann står fru Gar
borg i Vossebunad. I flokken utover til vinstre for ho er det lett åta ut Lars Eskeland, Os, Askel
Røskeland, og til høgre: fru Hauge, D. Hauge, A. Skåsheim, O. Brekke, O. Haraldseth, fru Roti
Erling Fjær, Olaf Funderud, A. Løvik. Mot husveggen frå vinstre til høgre : foh. Litleskar, Arne Falk,
O. Imenes, N. Gjelsvik, Andr. Liset, O. Islandsmoen.

Håkonssteinen på Mysen vert kransa (landsstemna 1918).
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Fridtjof Nansen talar på landsstemna på Mysen 1918.

Frå norrønastemna på Voss 1908.
Leiv Heggstad K- Djurhuus.
Marta og Lars Eskeland, midt i tridje rekkja.
Sven Moren.
Søren Øvretveit
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* fFrå norrønastemna på Færøyane i 1911. (På fjellet millom Thorshavn og Kirkjubø).
Frå vinstre lærar Johan Austbø, den avlidne islandske skalden Matthias Jochumsson (på hesteryggen),
islendingen Halldor Jonasson, jærøygjenta frk. Torgerd Mohr, fru Frida Rusti, redaksjonssekretær Einar
Breidsvoll (då jorm. i Studentmållaget) og ei færøygjente jrk. Helga Johannessen.

SKRIVARSTOVA TIL NORIGS UNGDOMSLAG.
Den verkelege grunnen til at Norigs Ungdomslag i 1899 heldt på å
gå inn, for di ingen vilde vera formann lenger, var at formannen inga
hjelp hadde. Ingen av dei valde styresmennene vilde ha strevet som fylgde
med å vera skrivar og heller ikkje nokon vilde vera kassestyrar. Alt ar
beidet heldt soleis på verta velt inn på formannen, og so mykje ulønt
arbeid våga ingen å ta på seg.
Då ein mann utanfor styret baud seg til å ta på seg kassestyraryrket
1899 — Klaus Sletten — lukkast det atter å få ein formann. Men det var
åra frametter stendige klagemål over at formannen ikkje hadde fast hjelp i
arbeidet. Alle tiltak frå styret stranda på dette.
På årsmøtet i 1900 kom det i dryftingane um fyredragshjelp til ung
domslaga sterkt fram, at um ein slik skipnad skulde koma i stand, trongst
det ein fast skrivar som kunde stella med det.
Det vart likevel ikkje noko av skipnaden med fast skrivar fyrr i 1906.
Då vart Klaus Sletten teken til skrivar med fast løn. Men løna var so ring
— berre kr. 100 um året — at den hjelpa styret kunde krevja av skri-
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varen vart ei hjelp i namnet, ikkje i gag
net. Formannen laut framleis gjera det
meste arbeidet sjølv. Og den dåverande
formannen, professor Gjelsvik, gjorde
meste arbeidet sjølv.
I 1912 sa Klaus Sletten frå seg skri
varyrket og samskipnaden stod atter utan
skrivar.
I
BiarneFoss.

, ag

1913 samdest styret i Norigs målQg Nor; gs Ungdomslag um ågå

Ola Haraldseth.

saman um skrivaren. Kostnaden med skrivar og kontor vart millombils boren
av «Upplysningsfondet» (offerpengar frå 1909 og 1911). Dette sams sekre
tariatet for N. Ul. og N. Mållag vart kalla Skrivarstova. Frå 1. juli 1915
av har kvar samskipnad for seg bore sin part av utgiftene med Skrivarstova.
Frå 1915 av er ogso kassestyraryrket lagt under Skrivarstova og like
eins prenting og sal av dei bøker og skrifter som Norigs Ul. og N. Ml.
har gjeve ut
Kassestyringa og boksalet hadde til denne tid for det meste vore knytte
til Norsk Målkontor i Oslo. I 1915 vart målkontoret nedlagt. Folkeskrifter
og Samlagsskrifter gjekk til Olaf Norli, dei andre gjekk til Skrivarstova.
Frå 1913 til 1918 heldt skrivaren kontorrom og kontorutstyr i sitt pri
vate husvære. Etter kvart tok kontoret so stort eit rom at det var plent
uråd å halda det lenger på denne måten. I 1918 kjøpte dei 2 laga seg
inn i Rosenborggt. 22. Her var det høve både til åfå høvelege kontorrom,
lagerrom og eit husvære attpå til skrivaren. Huset var ikkje åfå på anna
vilkår enn at den fyrre eigaren måtte skaffast husvære i staden, fyrr Skrivar
stova kunde flytta inn. Den fyrre eigaren og skrivaren bytte då med kvar
andre. Den 28. oktober 1918 flytte Skrivarstova inn i eige hus.
Frå 1. desember 1918 har det vore ein fast hjelpeskrivar på Skrivar
stova. I tida Vii 1919—31/3 1921 var det 2 hjelpeskrivarar. Desse har
vore hjelpeskrivarar:
/. Ved boksalet og bokførsla.
liia 1918 — 31/a 1919 Bergljot Lunde.
10/4 „ - 30/4
„ Margit Stokkebryn.
frå 6/5 1919
Dagny Janson.

11. Arkivar.
Vu 1919—30/ 9 1920 Hermann Helle.
12/io 1920- 31/s 1921 H. B. Eielsen.

Elles har det vore ymse som har gjert høvesarbeid på Skrivarstova, so
leis Kr. Fure og Gudny Oos. Etter at Skr.st. i 1921 har teke forret-

Margit Bruun Sletten.

Hermann Helle.

Dagny Janson.
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ningsførsla for Norsk Ungdom er Johan Johansen i «Den 17de Mai» sett til
å styra den arbeidsgreina.
Skrivar frå det denne nye skipnaden tok til har vore kaptein Edv. Os.
Heilt frå 1913 til hausten 1920 hadde han dette til attåtyrke. Han var upp
teken i Generalstaben kvar dag frå morgonen til kl 3 em. Skrivararbeidet
vart kvelds- og nattyrke. Når han var på moen eller på fjellet på kartleg
gjingsarbeid, laut «Skrivarstova» fylgja med ogso dit. Dette var ein skipnad
som korkje mannen eller arbeidet kunde vera tent med i lengda. Frå hausten
1920 er det skipa so at skrivaryrket skal vera hovudyrket for den som har
posten. Når det kunde gå so lenge på reint «provisorisk måte», er grunnen
den at det i røynda ikkje var berre ein mann på Skrivarstova. Skrivarkona

Frå ungdomsleidarskeidet i Mandal 1921.

Ragna Os har stendig teke ei hand i med. Og serleg må verta nemnt at
når skrivaren har kunna vore burte so mykje i sumarhalvåra utan at dei
som venta på stemnetalarar leid vonbrot, so var det henne å takka.
Til å stå fyre all sams forretningsverksemd m. v. som Skrivarstova driv
for N. Ml. og N. Ul. vart det hausten 1918 skipa ei driftsnemnd. Drifts
nemnda er på 5 mann, 2 valde av styret i N. Ml. og 2 av styret i N. Ul.
Skrivaren er femtemann. Frå fyrst av hadde denne nemnda berre med Norsk
Ungdom. Men frå hausten 1919 har ho med all sams drift å gjera, set til
hjelpeskrivarar, fører tilsyn med eigedomen m. v. Driftsnemnda har ofte
møte. Nemndmennene er alle busitjande i Oslo eller nær attmed.
Desse har vore i driftsnemnda:
For N. Ul. :
1918—1920 Midttun, Bjarne Foss,
Frå 1920 O. Haraldseth, Bjarne Foss.

For N. Ml. :
1918 — IQ Kont, E. Berdal.
Frå 1919 Arne Falk, E. Berdal.

Arbeidet på Skrivarstova er gruppera soleis:
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I. Lagsstyring og lagsdrift med brevskifte som fyrefell, årsmeldingar, statistikk, stemneskipnad.
11. Forretningsførsle. Umfram over den vanlega lagsdrifta (årspengar, lagsbruksskatt, krigsskatt)
fører Skrivarstova ser
skild rekneskap for
forlagsverksemda, for
Rosenborggt. 22, for g^
Forsvarsdepartemen
tet for rikstilskot til
sosialt upplysnings
arbeid og for Kyr
kjedepartementet for
tilskot til skiping av
norske gudstenestor,
for Norges Forsvars
forening for tilskot
til forsvarsarbeidet.
111. Uppfysningsarbeid.
Ferdatalarar,
ung
Rosenborggt 22.
domsleidarskeid, målkontor, fyrelesingslag, kveldsskular.
IV. Forlagsverksemd og bokhandel.
V. Norsk Ungdom (lagsbladet), bladstyring og forretningsførsle.

PENGESTELLET TIL NORIGS UNGDOMSLAG.
Vanskane for Norigs Ungdomslag har stendig vore at landsstyret ikkje hadde
midlar. I den fyrste tida då både einskildlag og fylkeslag jamt over sat smått
i det, tyktest det endå gå; då var det ikkje verre forden eine enn for den andre.
Men etterkvart som fylkeslag og einskildlag fekk midel um hende, vart
det endå verre for landslaget, sidan det sat der utan midel og med ei årleg
inntekt, som ikkje berre var ring i sum, men dertil uviss.
Årspengane var frå fyrst av berre 2 øre for kvar lagsmann. I 1900
vart dei pålagde til 5 øre — etter mykje tvil forresten. Um no alle hadde
lagt årspengane, vilde det verta ei årviss inntekt som ikkje var so lite mun
i etter tidskrava då. Men det vart ikkje påpassa at pengane kom inn. Lag
og lagsfolk har difor ikkje fått det i blodet at pengekrav frå landslaget kan
vera like rettkomne som andre pengekrav.
I 1917 vart årspengane pålagde til 10 øre (beinveges innmelde lag 25)
og i 1920 til 25 (50) øre pr. lagsmann.
I 1907 freista landslaget seg med eit lutspel. Det gav nær 2000 kronor
i overskot.
Offerdagen gav for det fyrste lite inntekt i landslaget si kasse, med di
pengane vart nytta i bygdene av dei laga som hadde samla dei inn.
Offerdagen 1911 gav likevel ein større sum som gjekk til upplysnings
fondet. Dette fondet hadde Norigs Mållag og Norigs Ungdomslag samla.
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Knut Kjorstad.

Det vart nytta til ferdatalarar i tida 1911 —
1 9 1 4 og til å dekkja kostnad med Skrivar
stova og «Bodstikka» frå 1. juni 1913—
1. juli 1915.
Frå 1908 har laget havt eit årvisst
rikstilskot til skiping av norske gudstenestor
på kr. 800-1200 um året. Inntil 1920
var det ei serskild nemnd som styrde med
desse pengane. Frå 1914 har Skrivarstova
. , orU . its M nn. : in 9 n vn H- nPtnnrla
gjort
arbeidet. Og i 1920 vart nemnda

Rasmus Hatledal.

burtteka.
Sidan 1913 har landslaget til forsvarsupplysningsarbeid fått tilskot både frå
stortinget og frå Norges Forsvarsforening. Årstilskotet har dei siste åra vore
på kr. 4000. Tilskotet frå Forsvarslaget har vanleg vore kr. 1500.
Offerpengane som kom inn i 1915—16 sette styret i stand til å gjera
ein avtale med styret i N. Ml. um ein skipnad med faste ferdatalarar og
høvestalarar. Denne skipnaden har sidan vore halden uppe.
Då Bondeungdomslaget i Oslo i si tid gjekk til utviding av forretningane
sine, fekk Norigs Ungdomslag tilbod um å gå med mot å skyta inn ein
a
sum på kr. 20000.
*
Det synte seg at Norigs Ungdomslag kunde reisa desse pengane, og
styret var og viljugt til å gå med. Men då spursmålet kom til endeleg
avgjerd i Bondeungdomslaget, vart framlegget um å la Norigs Ungdomslag
gå inn som parthavar nedrøysta.
I staden gjorde Bondeungdomslaget det vedtaket at Norigs Ungdomslag
skal ha 12 prosent av nettooverskotet frå kaffistova og hotellet i Rosen
krantzgt. 8 etter at alle avskrivingar og dessutan kr. 10000 er dregne ifrå.
Etter at skipnaden med lagsbruksskatten vart gjenomførd, er dette vedtaket gjort
urnatt, soleis at B.ul. i Oslo no tegg full lagsbruksskatt av alle lagsbruka sine.
Det som har gjeve landssamskipnaden det faste økonomiske ryggstød
som det kan vera høve å tufta eit varande planlagt arbeid på, er skipnaden
med lagsbruksskatten.
Tanken um å skatteleggja alle lagsbruk (kaffistovor, herbyrge, o. dl.) var
fyrst uppe på årsmøtet i N. Ml. i 1912. Det vart då ikkje gjort noko beinveges
vedtak i sjølve dette spursmålet, for di det endå var for lite utgreidt. Men
årsmøtet slutta ordskiftet med sovore vedtak um fyremålet med lagsbruksskatten:
«Landsmøtet finn at N. Ml. lyt få ein fastare skipnad med ein fast sekre
tær til hjelp for styret og til å stå fyre upplysningsarbeidet.»
Sidan mange lag med lagsbruk er innmelde både i N. Ml. og i N. Ul.,
kom arbeidet for å få part i inntektene til lag med lagsbruk naturleg til å
verta sams for båe landslaga. Dette vedtaket på årsmøtet i N. Ml. 1912
og ordskiftet som gjekk fyre, gav mandatet for den «faste skrivaren» som
båe landsstyra samdest um å setja inn året etter. Og det har ikkje vore
klaga over at skrivaren sette for lite inn på å løysa uppgåva, eller over at
han tapte den store uppgåva or syne for alle dei små som år for år natur
leg melder seg for arbeidet i 2 store landssamskipnader.
Det var inga lett uppgåve å knyta alle dei hundrad lag og alle dei
tusund lagsfolk saman til fast landssamskipnad. Når det galdt idear og
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kronor
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arbeidsfyremål var meiningane sjeldan ulike. Iso måte var det samhald
nok. Men når det galdt utjamning og utlikning av dei midlane som skulde
til for å få upp eit fullverkande arbeid, so alle desse tusund uppglødde lags
folk kunde koma til å «lyfta i flokk», då gjekk det oftast her som elles:
«Landstanken», «Haralds Kongstanke», «Samlingstanken» osb. syner seg
ikkje so dårande ven og hugtakande i det praktiske livet som i 17. mai
talar og historiske fyredrag um fedrane — i alle høve ikkje for dei som
skal bøygja serbatane sine inn under ein slik tanke.
Spursmålet um tilskot til landslaga frå lag med lagsbruk var uppe i ei
eller onnor form på kvart einaste årsmøte i båe landslaga frå 1912 av. Det
vart fyrst freista med å be um friviljuge tilskot. Alle vedtak i den leid var
samrøystes på landsmøta. Men det kom ogso vanleg eit mest like so sam
røystes svar frå dei som vart bedne: Dei gav ikkje noko. Soleis vart det
etter kvart klårt at den friviljuge vegen ikkje kunde føra fram. Det er like
vel einskilde heiderlege undantak som fortener å verta nemnde. Desse lag
eller lagsbruk gav i tida 1914—1919 (men ikkje årvisst) større eller mindre
friviljuge tilskot til N. Ul.:
Bondeungdomslaga i Oslo, Stavanger, Bjørgvin, Nidaros, Sarpsborg, Ervingen
i Bjørgvin, Fl. Varden, Firda Ul., Romsdal ungdomssamlag Naumdøla UL,
Trums ungd.fylking, Trønderheimen, Kaffistova Steinkjer, Bondeheimen Steinkjer.
Smått i senn vann likevel tanken um «samhald og samyrke» fram soleis
at prinsippet um skatt lik for alle lag og lagsbruk vart lovfest. Norigs Mål
lag lovfeste lagsbruksskatten i 1918, Norigs Ungdomslag i 1920.
Med dette lovbrigdet kan likevel inntektene for landslaget framleis verta
ujamne. Men dei kan aldri koma til å siga ned att til eit slikt minstemål,
at laget ikkje maktar å halda ein etter måten fullverkande administrasjon.
Styret er trygda arbeidshjelp, so styresavgjerder og årsmøtevedtak kan verta
meir enn papirfyresegner. Einskildlag og fylkeslag vil i landssamskipnaden
representera ved landsstyret, ha eit fast strålemot og samknutepunkt.
Umståande grafiske oversyn viser budgetta for N. Ul. år for år heilt til
1921. Rekneskapen for 1920— 21 er ikkje avslutta når dette er skrive, men
budgettet er etter skyn sett til kr. 40000, og det vil ikkje verta so langt
undan dette talet.

BLADSAKA.
På skipingsmøtet i Nidaros 1896 vart det vedteke at «Unge Skud», sei
nare «Unglyden», skulde vera organ for samskipnaden.
Skrivaren, Anstein Myhr, vart vald inn i bladstyret som representant
for Norigs Ungdomslag
Då «Symra» (bladstyrar og utgjevar Klaus Sletten) tok til å koma ut,
gjekk det over til å vera organ for Norigs Ungdomslag til det atter gjekk inn.
Samskipnaden hadde no ikkje noko serleg organ fyrr i 1913, då Norigs
Ungdomslag gjekk saman med Norigs Mållag um å gjeva ut meldingsbladet
«Bodstikka». Skrivaren var bladstyrar.
1. januar 1916 overtok Norigs Ungdomslag bladet åleme, det kom ut
under namnet «Norsk Ungdom» som 14-dagleg blad, styrt av ei nemnd:
Sven Moren, Odin Benum og Bernh. Sudmann.
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Sudmann var ansvarleg bladstyrar og forret
ningsførar.
I 1918 gjekk N. Mållag atter inn som medeigar
i bladet. Og det vart no vikeblad frå nyåret 1919.
Bladdrifta vart lagd inn under driftsnemnda.
Henr. Rytter vart sett til bladstyrar. Men då han
slutta i september 1919, laut skrivaren atter ta
bladstyringa og har havt den sidan.
Frå nyåret 192 1 er bladet gått attende til månads
blad, i hovudsaka med same fyremål som Bodstikka.
Åra 1916—18 (l. halvåret) kom det ut på
Voss, sidan 2. halvåret 1918 har det vore prenta
i Brandbu.
«Bodstikka» vart fritt tilsend formennene i alle
lag. For «Norsk Ungdom» vart sett faste års
Bernh. Sudmann.
pengar. Bladet kostar no kr. 8.00 um året, og
alle lag og fylkeslag er pliktige å halda og betala bladet etter vedtak på
årsmøtet i Søgne 1916.

NOKO UM ARBEIDET ÅT NORIGS UNGDOMSLAG
Det vilde føra for langt um vi her skulde gjeva ei utførleg historisk ut
greiding um alle dei ymse arbeidsgreiner og saker som N. Ul. har teke upp.
Romet vilde verta for lite, jamvel i eit slikt skrift som dette.
Men til å syna ånda og viljen i samskipnaden tekk vi inn i tidsrekkje
fylgje slike vedtak frå styre og årsmøte som har sett leida for arbeidet i
samskipnaden. Attåt dette skal vi ogso freista fylgja gangen i nokre av dei
viktugare sakene frå fyrst til sist.

Ålment nasjonalt og sosialt arbeid*
For norsk i lovverket Det fyrste tiltaket frå det fyrste styret i Norigs
Ungdomslag var å senda eit bønskriv til Stortinget um at det for framtida
vilde ta ved alle lover både på norsk og norsk-dansk. Brevet lydde so:
Til Stortinget.
Norsk ungdom vender seg til stortinget med bøn um å få det norske målet jamstelt
med det dansk-norske i alle landsens lover.
Me hev set at stortinget hev sett landsmålet og dansk-norsken jamsides i folkeskulen og
at det i det heile på ymse måtar hev halde det eine målet jamgodt med hitt.
I 1894 tok stortinget jamvel ved ei lov på landsmål. Men det var ikkje råd for anna
det måtte bli urett anten mot dei dansk-norsk talande eller mot dei norsktalande i landet,
um stortinget skulde gjeva ut snart ei lov på landsmål og snart ei på dansk-norsk.
Me bed difor stortinget um at det for framtidi vil lata alle lover koma ut både på
landsmål og på dansk-norsk, og at det vil lata setja um på landsmål so mange som
råd er av dei eldre dansk-norske lovene.
Det hev vore ein stor vanske for dei norsktalande i Norig, at alle lover hev vore skrivne
på eit framandt mål og det hev heft dei i å fylgja med i lovkunnskapen.
Stortinget må i målvegen beinka seg etter heile folket, so både dansk-norsktalande og
norsk-talande lett karm lesa og bruka riksens lover.
Me lit trygt på, at stortinget, som alltid hev halde norskdomsmerket høgt, ikkje vil visa
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burt dette nasjonale kra
vet. Me vonar, at stortinget vil gjera norskmå
kantar.

Skal me veksa

må det norske målet få
koma i bruk jamsides med
dansk-norsken
i alle
greimfram
til eit norsk
folk,
so
'V

\Æk

;^.

(Underskrive av 114
ungdomslag. Sidan kom

'\å

Av dei 175 ein
skilde laga som då
stod i samskipnaden,
s kre iv
130
under
dette DØnSkflVet.

Ivar Åsen,
som la den andelege grunnen Ul
den nasjonale ungdomsrørsla.

1
6

Asmund Olavsson Vinje,
som aldri har vore på ei ungdoms
stemne, men som stendig verkar
millom oss med songane sine.

Den 1 1 . mars
1897 var Peter Slotsvik, Rasmus Løland, N. Gjelsvik, Halvdan Koht, Alb.
Bergh og Anstein Myhr i sendelag uppe i stortinget og hadde møte med
presidentskapet, der bønskrivet var flitt stortinget i hende. Halvdan Koht
var ordførar for sendelaget.
Saka kom fyre i stortinget 12. juli same året, og fekk det utfallet at stor
tinget med 64 mot 47 røyster gjorde dette vedtaket.
«Sagen oversendes regjeringen med anmodning om:
1 . at lade lovteksten i kongelige propositioner til love affatte i landsmål
som i det almindelige bogmål, hvor sådant findes hensigtsmæssig og
2. at forelægge stortinget en plan angående udgivelsen i landsmål af
gjældende love.»
For norsk i skuleverket. Årsmøtet i 1897 gjorde sovore vedtak:
i Norigs Ungdomslag finn at norskmålsundervisningi ved våre lærarskular og
ved Universitetet ikkje set våre lærarar i stand til å fylla sin plass som lærarar i norsk,
slik som det no i folkeskulen
krevst og bed difor landssty
ret få ungdomslagi i landet
til å uttala seg um saki og
deretter senda framlegg til
Stortinget um å brigda love
ne so at læresveinane ved
avgangsprøva på lærarskula
ne og Universitetet lyt skriva
minst ein av stilane på lands
mål."

Arne Garborg,
som i dikt og song har gjeve
oss våre beste våpen i striden.

Styret sende laga eit
rundskriv um dette og
62 ungdomslag sa seg
samde i kravet.
Den 1 2. november
1898 var formannen til
storti ngspresi dentskapet
med brevet.

Anders Reitan,
som gav oss Målet hennar mor".
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Stortinget sende bønbrevet til riksstyret med
pålegg um å koma med framlegg til brigde i
lærarskulelova snarast råd var.
Dette vedtaket og dryftinga av det gav tilføre
til Bjørnsons sirkustale i Oslo 1898 og den heite
målstriden som fylgde etter.
I 1901 kom framlegget til ny lov for lærar
skulane fyre.
Det kravet som N. Ul. hadde sett fram var
i nemndtilrådinga forma so:
«Der gives 2 opgaver. (D. e. i norsk stil til
lærarskuleeksamen). Elev som har affattet begge
i samme målform (landsmål el. bokmål) skal
underkaste sig prøve i skriftlig gjengivelse af et
Per Sivle,
oplæst stykke eller i at skrive en let stil af for
som kvad oss bjarkemålet i skjold
tællende indhold i den anden sprogform.»
borga kring det nasjonale merket.
Denne tilrådinga vart vedteka i odelstinget
28. november 1901 med 45 mot 40 røyster og nokre dagar etterpå i lag
tinget med 21 mot 7 røyster.
Skular for landsungdomen.
Det var sjølvgjeve at N. Ul. med det fyremålet som laget vart tufta på
snart for alvor laut inn på skulespursmåla. Ein målmedviten skulepolitikk
kom inn i lagsarbeidet med valet i 1902 då N. Gjelsvik kom inn i styret.
Då han vart formann i 1906, kom det ogso rette plan og klem i arbeidet.
I eit fyredrag:
«Norsk skule- og
universitetsprogram» i Student
mållaget,
Oslo,
1 906 la han fram
det fyrste heile,
klåre skule- og fol
keupplysningsprogram som N. Ul.
sidan har arbeidt
etter
Han nemner
her dei krav som
vi må setja til upp
læringa i landsfol
keskulen, greidde
ut um skipnaden
med kveldsskular
som Norigs Ung
domslag seinare
fekk
sett i verk, la
Thorvald og Mal/y Lammers,
som har sunge dei norske folkevisone innatt hjå den norske ungdomen.
den fyrste planen
26 - Norigs Ungdomslag.
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for landsgymnas og annan skipnad med høgre skular for landsungdom,
soleis at umvegen um millomskulen kunde verta innspara utan skade for
kunnskap og dugleik. Vidare sette han fram krav um ein 2-årig lærarhøg
skule og rita planen for den. Endeleg vilde han ha eit norsk universitet,
for det fyrste med eit juridisk og eit teologisk fakultet. Han meinte skulen
burde liggja på Vestlandet.
Mange av dei idear og tankar som Gjelsvik heldt fram i dette fyredraget
hadde slik ei slagkraft at dei fengde, og det so sterkt at mange som sidan
tok dei upp, trudde det var deira eigne. Einskilde vendingar og nemningar
var so råkande at dei vart ståande att som fyrtårn og lever endå, utan at ein
veit kvar dei rett skriv seg frå, t. d. «apekattmetoden i upplæringa».
I 1905 sende N. Ul. søknad til riksmaktene um ei umskiping med kvelds
skulane, soleis at dei kunde verta meir tenlege for ungdomen jamt over. I
1907 skipa riksmaktene um kveldsskulane i samstaving med ynskjemåla frå
N. Ul. Skipnaden vart då den som i hovudsaka sidan har vore gjeldande.
Landsgymnas. Tanken um 4-årige landsgymnas var etter det vi kan
finna ut fyrst nemnd av professor Gjelsvik i 1906 i det fyrr nemnde fyre
draget Norsk skule- og universitetsprogram". I 1908 tok professor Marius
Hægstad same tanken upp i eit fyredrag på Voss. Etter fyreording av pro
fessor Gjelsvik gjorde årsmøtet i Ål 1910 sovore vedtak:
Årsmøtet i N. Ul. søkjer um at staten skipar eller gjev tilskot til nokre 4-årige høgre
ungdomsskular, som utan tnillomskule-eksamen fyrebur til studenteksamen. Skulen bør vera
skipa so at kan gjev eit godt grunnlag tor universitetsstudium."
I samhøve med dette vedtaket sende styret den 10. september 1910 søknad med nærare utgreiding og plan til kyrkjedepartementet.
Undervisningsrådet fekk seg denne utgreidinga fyrelagd til fråsegn den
20. oktober 1910.
Fleirtalet i undervisningsrådet var plent imot tanken, bade i sjølve prin
sippet og i dei einskilde punkt. Men eit mindretal, professor Marius Hæg
stad, gav eit servotum som gjorde fleirtalstilrådinga heilt um inkjes. I ei
utgreiding med framifrå klårleik, kraft og sakleg dørneevne viste han korleis
dette kravet frå landsungdomen hadde livsens rett, og peika ut framgangs
linone for ei praktisk løysing. Til å arbeida ut plan, framlegg til naudsyn
lege lovbrigde for den høgre skulen m. v. gjorde han framlegg um at det
måtte verta sett til ei sakkunnig nemnd. Departementet gav Hægstad medhald.
Den 25. september 1911 sette kyrkjedepartementet ned ei nemnd til å
koma med framlegg i saka. I nemnda sat: rektor Gundersen, hypotekbank
direktør Horst, skuledirektør Eftestøl og overlærar Alfsen. I mars 1913
sende nemnda tilråding til kyrkjedepartementet, og 13. mars 1914 sette riks
styret fram sin prop. i saka som stortinget vedtok. Skipnaden med dei 4-årige
landsgymnas vart i grunntanke og hovudlinor soleis som styret i N. Ul. hadde
planlagt. Det fyrste 4-årige landsgymnas vart opna på Voss hausten 1916,
og fyrste studentkuldet gjekk ut i 1920 med godt resultat.

For nasjonal samling av ungdomen.
Vedtak på årsmøtet i 1897:
Årsmøtet pålegg styret å beda dei ymse ungdomssamskinnodet um å einast i arbeidet
for "nasjonal samling, naar det gjeld våre gamle minne og minnedagar, målsaki og heilt
sjølvstende for landet vårt."
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Dette vedtaket vart 4. mai 1 898 sendt Nopges
kristelige ungdomsforbunds landsstyre. Etter det
som er upplyst, er uppmodinga ikkje dryft i sty
ret for den kristelege ungdomssamskipnaden. Alle
seinare freistnader frå N. Ul.s side på å innleida sam
arbeid med den kristelege ungdomssamskipnaden
ymse serlege spursmål er ogso der møtt med like
æle eller kulde. Vi nemner serskilt spursmålet um
arbeida for å innføra Blix-salmane, skipa norske
gudstenestor, skipnaden med ungdomsprestar.
At einskilde lag og fyregangsmenner i den
kristelege skipnaden har teke upp sumt arbeid i
same leid som vi, gjer ikkje noko brigde i so
måte. Dei tvo ungdomssamskipnader er so vid
skilde i arbeidsfyremål og arbeidsmåtar at dei
må gå kvar sine vegar. Um dei ikkje arbeider hand
and, so arbeider dei likevel aldri mot kvarandre.

ie

Elias Bl
'!(:)

:•/-/

Religiøst upplysningsarbeid
Etter uppmoding frå Bondeungdomslaget i Oslo tok årsmøtet i 1901
upp til dryftings spursmålet um korleis ein skulde få skipa gudstenestor på
orsk kringum i bygdene og kva ungdomslaga no kunde gjera for denne saka
Årsmøtet gjorde vedtak um at styret skulde:
/eva ungdomslagi ei uppmoding um å arbeida til å få Bh
tenester på norsk
Norges kristelige ungdomsforbund
tet um å få målføre hjelpeprestar (stiftskapellanar) som kan
norsk mål i bygdene. Like eins skulde ein søk/a um rett til å bruka Blixsalm
'et på norsk til gudstenester i serskilde høve, um det ikkje var vedteke

Som fyrr nemnt fekk N. Ul. eit avvisande svar frå Norges kristelige un
domsforbund ogso på denne innbjoding til samarbeid.
Saka var atter fyre på årsmøtet i 1902 som gjorde sovore vedtak
M. UL vender seg til riksstyre og storting
bøn um
Sam bøn
um at det etter den innsende søknaden frå Be
deungdomslaget (i Oslo) må verta ytt løn til ei)
'a gudsteneste pa norsk i hovudstaa
se fyredrag i landsbygdene, når han har høve til

Mk il
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Wilhelm Wexelsen
tirlfj

Kyrkjedepartementet gjekk med på søknaden
å setja inn ein norsktalande stiftskapellan
Oslo bispedøme. Men stortinget vilde ikkje
3yva pengar. Kyrkjeråden Wexelsen og Oslobispen Bang skipa det då på det viset, at det
skulde setjast ein norsktalande prest inn i eit av
dei vanlege stiftskapellanembeta i Oslo bispedøme.
Innsett vart prest, no biskop, Peter Hognestad, 31. januar 1903. N. Ul. gav likevel ikkj
upp med dette.
Årsmøtet i 1904 gjorde sovore vedtak
'jed
Norigs Ungdomslag um åfå
jknad til kyrkjestyret um at det nemner ut m
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ein "stiftskapellan, som kan preika på norsk mål i kvart
bispedøme."

I brev dagsett 7. juni 1905 vart søknaden
send kyrkjedepartementet med ei utgreiding frå
styret. Men heller ikkje denne gongen vann laget
fram.
Årsmøtet i 1907 tok uppatt søknaden frå
1904 (1905).
I 1907 fall det so kongeleg resolusjon for
at kyrkjedepartementet skulde skipa det på same
viset i dei andre bispedøme som det fyrst var
gjort i Oslo bispedøme, og soleis som års
møtet i 1904 og 1907 hadde bede um. Desse
stiftskapellanane vart seinare nemnde ungdoms
Peter Hognestad,
prestar.
fyrste norske ungdomspresten.
Bjørgvin bispedøme fekk sin med det same,
presten Haugsøen, Nidaros bispedøme fekk sin i 1915 og Agder sin i 1916,
Hålogaland sin i 1912, Hamar sin i 1920. For kvar gong laut det nye
søknader og fyreteljingar til frå N. Ul.
Desse ungdomsprestane fekk berre vanleg stiftskapellanen. Dette var so
lite at det var vandt å få dugande folk til å søkja Ungd.laga har so vanleg
gjeve ungdomspresten sin eit personleg lønstillegg.
I 1920 var vi då endeleg komne so langt at det var ein ungdomsprest
i kvart bispedøme. Men det varde ikkje lenge. Desse umboda er so tunge
og slitsame at det er vandt åfå folk til å stogga i dei. Sidan hausten
1920 har ungdomsprestane i Agder, Nidaros og Hamar søkt og fått fast em
bete. Endå har det ikkje lukkast åfå nye folk inn i staden.
Desse har vore ungdomsprestar :
/ Oslo bispedøme:
Peter Hognestad 8 7i 1903— 87i 08.
P. Th. Anker 24A 08— 16/ i 14.
Ivar Mortensson 3 /4 14—29/9 16.
Jakob Sletten, kst. frå hausten 1916
fast tilsett sidan 3% 1921.
/ Hamar bispedøme:
Lars Tjensvoll 19A 20—V* 21
/ Agder bispedøme:
Halfdan Freihow 2 7i0 16— 3/8 20.
/ Bjørgvin bispedøme:
Rasmus Haugsøen frå 22/ s1907.
/ Nidaros bispedøme:
Knut Eik Næss 23/i2 15—2 7s 20.
/ Hålogaland bispedøme:
Jon Lunke 17/» 12— '/» 14.
Peder Berg Rolness frå 2J/& 1919.
Årsmøtet i 1907 gjorde sovore vedtak:

B. Th. Anker.
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Arsmøtet vel kvart år ei nemnd på 3 mann og 2 vara
menner til å stå fyre arbeidet med ungdomsgudstenestone.
For dei pengar som kjem inn til ungdomsgudstenestor vert
serskild rekneskap førd og nemndi avgjer korleis dei skal
brukast."

På grunnlag av dette vedtaket søkte styret
stortinget um ei løyving på kr. 800 årleg til å
skipa ungdomsgudstenestor. Stortinget samtykte
søknaden. Tilskotet vart utbetalt fyrste gongen
for budgettåret 1908—09. Løyvinga vart i 1913
auka til kr 1000 årleg. Sidan har ho vore uppe
i kr. 1200.
Desse pengane har serleg vore nytta til ski
ping av norske gudstenestor på stemnor og serlege samkomor elles.
Ivar Mortensson Egnund
Årsmøtet i 1920 vedtok å avskipa guds
har som prest og ungdomstalar
tenestnemnda og leggja arbeidet inn under Skri gjort eit ihuga arbeid til å byggja
bru millom gamle og nye stortider
varstova.
i norsk åndsliv og bokheim.
Desse har vore i gudstenestnemnda:
1907—14. Støylen, Hognestad, Nils Århus.
1914 — 16. Hognestad, Mannsåker, Århus.
1916—20. Halfdan Møller, Augun Østtveit, Århus.
Lærar Nils Århus var kassestyrar heilt frå det nemnda vart skipa i 1907
til ho vart avskipa i 1920.
Årsmøtet i 1908 gjorde sovore vedtak:
vil få lov å beda Forsvarsdepartementet um at halvparten av salmane i salme
heftet for soldatane vert på norsk."

Søknaden vart send departementet um hausten 1908, og 29. mars 1910 kom
soldatsalmeboka ut med eit tillegg med 23 ypparlege norske salmar og songar.

For norske stadnamn.
Årsmøtet i 1905 vedtok ei uppmaning til riksmaktene um å syta for
norsk namnebruk i alle norske stadnamn.
Riksstyret sette ned ei nemnd til å koma med framlegg um naudsynlege
namnebrigde. Framlegget frå nemnda kom ikkje fyrr i 1913.
I matrikkelen vert no nytta norsk skrivemåte på alle gardsnamn. Norigs
geografiske uppmæling gav i 1914 pålegg til alle landmælarar at dei skulde
skriva alle stadnamn upp etter uttalen i bygda. I kart som uppmælinga
gjev ut vert no nytta norske namn med norske former og endingar.
I 1 908 sende styret spurnad til laga um kva dei meinte um å få att dei
gamle norske namna på hovudstaden og Trondhjem. Etter
utfallet av røystinga sende styret søknad um namnebyte til
riksstyret soleis at byane fekk att sine rette namn : Oslo og
Nidaros. Denne uppmodinga har seinare vore teka uppatt
gong på gong. Og det vil nok føra fram til slutt. Leida
er lagd med den nye namnelova frå 1918.
I 1916 vart heradsnamna brigda i norsk leid. I 1918
vedtok stortinget ei lov der landsens «stifter» var umdøypte
til «bispedøme» med dei gamle norske namn (Oslo, Agder
Nils Århus.
osb.). «Amt» vart nemnt fylke og dei gamle fylkesnamna
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Georg Stang
førde {[handling igjenom den politisk.
nasjonale sjølvhevdingstanken som
den frilyndte ungdomsrørsla
er tufta på.

Håkon Lowzow,
ihuga talsmann for forsvarssaka
på møte og stemnor til
sitt siste leveår.

Frantz Seeberg,
fyregangsmann for idrotts
arbeidet i ungdoms
laga.

vart for det meste tekne uppatt. Sidan har riksstyret drive med å få inn
norske namn på poststader, telegraf- og telefonstasjonar m. v. Det har ikkje
gått so snøgt, men det ser då ut til at det vil gå.
For landsforsvaret.
Den nasjonale lina som Georg Stang representera i norsk utrikspolitikk
og forsvarspolitikk fekk den frilyndte ungdomen til å ta upp att tråden frå
den fyrste tida i ungdomsrørsla, då ungdomslag og folkevæpningssamlag
ofte var eitt og det same.
Til å kveikja modet hjå soldatane på eksismoane i 1905 sende landslaget
ut fleire talarar. På ungdomsstemnone vart skipa forsvarsfyredrag. Norges
Forsvarsforening med avlidne sekretær kaptein Vethe hadde i ungdomslaga og
på stemnone det beste grunnlaget for arbeidet sitt i ei tid då det ikkje
var «mondænt» å driva forsvarsagitasjon.
I 1913 fekk Norigs Ungdomslag kr. 1500 frå forsvarsdepartementet til
framhald med skiping av forsvarsfyredrag på sumarstemnor og serlege samkomor elles. Årsmøtet i 1914 gjorde sovore vedtak:
Den ungdomen som skal verja landet har det kravel til heile folket
s**W£^
og til riksmaktene at han må få den øving som trengst når han skal
\
vera motstandaren vaksen i militær tame."
jtfH^L
Frå hausten 1914 av har N. Ul. samarbeidt med NorT« i
\i
ges Forsvarsforening til å fremja upplysningsarbeidet um
forsvaret. Dette arbeidet har seinare vore drive etter fast
&C^tab P'an °£ P^ verksam måte.
Forsvarslaget har ytt tilskot til arbeidet. Og stortinget
I har sidan 1917 løyvt ein årleg sum til N. Ul. «til sosialt
m%Æ
I arbeid til å fyrebu ungdomen for soldattenesta». Dette
Hans Keiihau,
arbeidet skal vera til å styrkja det nasjonale og samfundsi9Oi?baideoTse1liøykving messige synet hjå ungdomen som i det heile er fyresetnafråForsv.
dept.påtastemupp- den
lysningsarbeid
.
. for at hane med godhug , og greid
o . vilje tek på seg dei
none um forsvaret, byrdone som forsvarstenesta legg pa han.
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I 1919 løyvde laget kr. 2000 til å ar
beida ut ei gymnastikkhandbok, serleg med
tanke på folkeskulen i bygdene. Skulen
vår vantar ei slik handbok, og so lenge
det er tilfelle, kan det ikkje verta høve til
å få rasjonell gymnastikk inn i barneskulen.
Boka er ferdig i manuskript og vil verta
prenta so snart ho av departementet er god
kjend til lærebok. Det er eit nybrotsarbeid
N. Ul. her har sett i verk, ikkje berre med
å skaffa ei lærebok som skuleverket vårt
har sakna, men ogso med di at boka vert
på norsk mål.

"*<**
;

<«

Fyredragshjelp til ungdomslaga
Årsmøtet i 1897 gjorde sovore vedtak:
Utsendingsmøtet i Norigs Ungdomslag bed sty
ret for landslaget gå inn til stortinget med bøn um
pengestudnad til stuttare fyredragskurs i bygdene
våre."

Den 15. april 1898 sende styret eit slikt
Olav Asmundstad,
dølen som har gjort dei gamle norske
bønskriv til stortinget; men fyrebils frukta
og islandske sogone levande for oss
det ikkje noko. Dette er det fyrste steget
med forteljekunsten sin.
som N. Ul. gjorde for å få skipnaden med
fyredragslaga i stand. Men det vart ein lang duk å leggja på bleik, mest
kanskje for di løysinga låg so altfor beint fyre, og ungdomssamskipnaden
endå ikkje rett visste kva han vilde.
Årsmøtet i 1900 hadde atter uppe tanken um ein skipnad med arbeidar
akademi for bygdene, lik den som alt var i byane. Etter eit langt ordskifte
gjorde årsmøtet dette vedtaket, (der dei kjem frå tanken um arbeidarakademi
og inn på noko anna):
set ned ei nemnd på 5 mann til å gjera ein
plan for ungdomsarbeidet og for samanhangande fyredrag
i lagi: Nemnda sender sitt- framlegg til styret for N. Ul.
som gjenom fylkeslagi sender det til dryfting i dei einskilde
lag. Styret får fullmakt til å leggja utgreidingi med søk
nad um statshjelp fram for komande ting."

Cfinstoffer Bruun,
sont i boka si Folkelige grund
tanker" la grunnen til det
frilyndte ungdomsarbeidet.

Desse vart valde inn i nemnda: Fr. Bentsen,
Ådne Øvergård, Sven Moren, Klaus Sletten, S. A.
Engeset, og A. Konglevoll.
Utgreidinga frå nemnda — ho er ikkje dag
sett — gjekk ut på tilråding av — fyredragsskeid
og at ungdomslaga skulde skipa seg som «ung
domsskular i det små, på umgang.»
Kvart skeid skulde vera på 14 dagar. Stats
tilskotet skulde dekkja halvparten av utlegga, ung
domslaga sjølve ber den andre halvparten.
Fyredragsemne skulde serleg vera dei ymse
greiner av bondeyrket, som jordbruk, hagestell,
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fjøs- og mjølkestell, skogplanting og skogbruk,
samnøyte og husyrke. Dessutan idrott, soge
og lettskynleg vitskap.
Styret gjekk med på tilrådinga og sende
utgreidinga til kyrkjedepartementet med søknad
um eit statstilskot på 10000 kr.
Det var mange veike punkt i denne nemnd
tilrådinga. Med dei dåverande tronge økono
miske vilkår for statskassa var det ei stor tiltru
dei kravde, når dei bad um eit statstilskot på
1 0 000 kr. til eit uppofrande upplysningsarbeid
um praktiske emne.
Men nemnda upplyser at av 800 ungdoms
lag i landet med 45 000 lagsmenner stod berre
Lars Knutson Liestøl,
250 lag med 14 730 lagsmenner i samskipna
i liv og lære ein av våre beste
den. Samstundes vert det peika på at ung
talsmenner for norsk bondekultur.
domssamskipnaden «har vore og er altfor
laus, — — — arbeidet har stundom gått på råm,
fylkeslagi mak
tar ofte ikkje stort anna enn å skipa til ei ungdomsstemne og senda ut ein
talar ender og gong. —
Lite samarbeid har det vore millom dei ein
skilde ungdomslag, mindre millom fylkeslagi.
På det vis karm eit
landslag lite og inkje gjera, allvisst når det vantar midel» osb. — Alt dette
gav vel lite tiltru til samskipnaden og lite von um at han verkeleg kunde
makta å driva eit arbeid etter den framlagde planen.
Til dette kom vidare at dei statistiske upplysningane um samskipnaden
som fylgde utgreidinga veikte ogso trua på at ungdomslaga kunde makta
å skyta til sin part av kostnaden med arbeidet. Heile årsinntekta for sam
skipnaden var uppførd med berre kr. 19 822.
Mildt men fast set departementet i sitt budgettframlegg fingeren på denne
veike sida i søknaden frå N. Ul. Etter at departementet har skulda på dei
budgettmessige vanskane heiter det millom anna:
„. . . man må anse det ønskelig at ungdomslagene
først på egen hånd organiserer slike forelæsninger, svarende
til hvad der kan utrettes for det bidrag som lagene har
erklært sig villige til at skaffe tilveie ved siden av statsbidraget. — — — Man kan heller ikke tilbakeholde den
bemerkning at der muligens turde være opfordring for ungdomslagene til, før de definitivt beslutter sig til at opta et
så indgående arbeide som det her omhandlede at overveie om ikke de midler lagene kan skaffe tilveie og som ikke
hvert av dem trænger til sin egen drift, først og fremst
kunde benyttes til at hjælpe übemidlet landsungdom til ophold ved ungdomsskoler."

Med dette fall denne freistnaden.
På årsmøtet i 1902 gav styret melding um
korleis saka no stod, og det vart atter eit langt
ordskifte, der serleg Oslopresten Eugene Hanssen
tala imot at ein skulde gjeva upp tanken um
statstilskot til fyredragsarbeidet eller skuva saka
frå seg til eit seinare årsmøte.

Elias Melvær,
den eldste, trugnaste, mest
uslitelege ferdatalaren vår.
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Dryftingane enda med eit samrøystes vedtak
so lydande:
Norigs ungdomslag vel ei nemnd på 5 mann til å ar
beida ut plan for folkefyrelesningane i ungdomslagi og på
same måten som arbeidarakademikomiteen gjera freistnad med
åfå inn menner som karm halda fyrelesningar. Fylkeslagi
skal ha høve å segja si meining um planen.
Styret får fullmakt å senda inn ny søknad um statshjelp
når saki er vel fyrebudd og tidi tykkjest høveleg."

Desse vart valde inn i nemnda:
Presten Eugene Hanssen, tingmann, no fylkes
mann, Abr. Berge, bispen Bang, advokat Sam.
Johnson, Klaus Sletten.
For årsmøtet i 1903 gav denne nemnda ei
slik melding:
Marius Mægstad,
Nemndi vart vald på årsmøtet i fjor i Nidaros. Dessverre
førar og fyregangsmann i det
hev me ikkje noko serleg resultat å peika på Men me skal
praktiske målreisingsarbeidet,
nemna det som er gjort til å nå fram til noko.
søkt og vyrd stemnetalar
i alle år.
Me heldt fleire møte og vart samde um ein plan. Det
galdt å laga seg so, meinte me, at ein fyrst og fremst kunde
nytta i kvart fylke dei menn som bur i fylket og som kunde og vilde halda fyrelesingar ; ein
måtte då få i stand ei liste yver slike menn; like eins måtte ein få ei liste yver dei emne
som dei. ymse fylkeslag helst vilde hava fyrelesingar um.
Når so nemndi hadde fenge dette yversynet, var det meiningi å høyra åt med andre
kjende menn, som kunde og vilde halda fyredrag eller fyrelesingar. Ein kunde so stella seg
på same måten som dei hev gjort i arbeidarakademia: Kvart lag skulde få til-seg-sendt ei
liste yver dei menn som kunde halda fyredrag, yver fyredragi og kostnaden. Og so vilde
nemndi samstundes gjera upp ein plan som gjev greide på kva fyredrag dei ymse lagi helst
skulde få, og korleis dei i det heile skulde stella seg, so fyredragi gjorde mest nytte. Ung
domslagi saman med fylkesstyret måtte då stella seg nokolunde på same måten som arbeidar
akademia. Det måtte vera høve for andre enn lagsfolk å høyra fyredragi mot betaling, og
ei fyredragsrc kkje kunde vara fleire (3 -4) kveldar. På denne måten kunde det vera von um
å få tilskot, når lagi hadde ein fast skipnad og sjølve hadde teke noko av kostnaden.
Dette var i store drag planen, som med umsyn til utgiftsspursmålet treng nærare forming.
Til å få sett i verk noko av dette hev nemndi sendt brev rundt til fylkeslagi og bede
deim senda inn dei upplysningar, som nemndi treng til grunnlag for vidare arbeid. Men
det gjekk dessverre med dette som det so ofte gjeng med
slike brev — ein fær ikkje svar. 9 lag hev svara på rund
skrivet vårt; og desse svari gjev gode og greide upplysnin
gar, men frå dei andre lagi hev all venting på svar til
dessa vore fåfengd. Anten fær me då freista um me karm
gå ein annan veg eller so fær me venda oss til lagi på
nytt og beda um svar på spursmåli våre. Dersom ikkje lagi
sjølve hjelper til, er det rådlaust å få saki til å gå.
Eg skal i august månad på nytt senda lagi eit framlegg
til ein plan for fyrelesingar, eg skal då freista um ein karm
få den hjelpi som trengst.
Oslo, den 25. juni 1903.
Eugene Hanssen,
formann.

Lars Eskeland,
i ein mannsalder fast talar på
ungdomsmøte og stemnor
over heile landet.

Det er ikkje upplysningar um korleis årsmø
tet stelte seg til dette framlegget, eller um det
var dryft i det heile.
Men årsmøtet i 1 903 gjorde iallfall etter fram
legg frå Sven Moren sovore vedtak:

410
gjev styret i
landslaget fullmakt til å bru
ka upp til kr. 500 til fyre
dragshjelp i fylkeslagi."
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etter samråd med den
dåverande formannen,
professor Gjelsvik, beint
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Hans Seland,
fast talar og forteljar på ungdomsmøte og stemnor ein mannsalder igjenom. Fyregangsmann
i det politiske bondereisingsarbeidet.
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fyredragslag.
I 1908 gjorde årsmøtet i N. Ul. sovore vedtak:
vil beda styret um å greida ut for fylkeslagi reglane for rikstilskot til arbeidar
akademi og freista få i stand fyrelesingslag i fylki på same måten som Sunnmøre ung
domslag har gjort."

På grunnlag av underhands tingingar og rådleggjingar millom formannen
og kyrkjedepartementet sette styret upp eit slikt rundskriv og sende fylkeslagi.
Det er dagsett 8. januar 1909.
Etter kvart som ungdomslaga har gått med på denne skipnaden, har stor
tinget auka løyvingane til arbeidarakademi år for år. Dei fleste ungdomslaga
har no skipa seg ogso som fyredragslag.
Landslaget har for eiga rekning gjenom alle år sendt talarar til ungdoms
laga og har nytta ikkje so lite midel til dette. Åra 1916—20 hadde laget
faste ferdatalarar ute. Det har elles fått til ein skipnad med høvestalarar
som viser seg vel tenleg.
Frå 1913 av har landslaget medverka ved skiping av sumarstemnone åt
fylkeslaga og sendt stemnetalarar ut. Landslaget har sidan den tid for det
meste bore kostnaden med stemnetalarar som det sjølv sende ut. Dette har
serleg kome lag til gode som er små eller ligg langt undan, soleis at kost
naden med stemnetalarane vert store etter måten.

Boksamlingar og folkelesnad
Ungdomslaga la seg tidleg etter boksamlingar.
Landslaget tok alt fyrste året til å hjelpa på arbeidet med å skaffa ung
domen god og billeg lesnad. Fyrste året fekk laget frå grosserar Dobloug
i Oslo 1000 ekspl. av «Den norske grundlovs historie» av H. J. Næss.
Denne boka vart spreidd. Likeeins 500 stykke av kaptein Angells bok:
«Svartfjellsønerne». Kvart år seinare sytte landsstyret for å få ut ei eller
fleire skrifter av skiftande innhald.
Årsmøtet i 1900 dryfte spursmålet um landslaget kunde gjera noko meir
til å gjeva ungdomen tilgjenge til god folkelesnad.
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Bibliotekstyrar Håkon Nyhuus greidde ut um vandre
boksamlingar, og årsmøtet gjorde sovore vedtak:
Møtet takkar Håkon Nyhuus for fyredraget og bed styret i N.
Ul. syta for å få ei utgreiding av han um umgangsboksamlingar og
sentralstyre og so senda denne i kring til fylkeslaga til dryfling."

Denne saka tok riksstyremaktene seg av. Det vart
skipa sentralstyre for folkeboksamlingar under kyrkjedepar
tementet. I departementet vart ogso tilsett ein sakkunnig
konsulent. Den nye skipnaden høvde so bra for ungdomslaga at dei fleire stader såg seg tente med å la dei prildar nandagard.
våte boksamlingane sine gå inn i folkeboksamlinga i bygda mot at ungdoms
laget fekk velja ein tilsynsmann.
I 1919 samtykte bokreidarlaget ein søknad frå styret i N. Ul. um at
ungdomslaga til dei private boksamlingane sine kan få same prisavslaget som
offentlege boksamlingar får til innkjøp av nye bøker.
Årsmøtet i 1904 gjorde vedtak um å freista få ei semje med kyrkje
departementet, soleis at ungdomslaga kunde få dei same fyremuner med sine
bokkjøp som folkeboksamlingane har. Men semja kunde ikkje koma i stand.
Men i 1920 vedtok stortinget nye fyresegner for rikstilskot til folkebok
samlingar. Etter desse nye fyresegnene kan ungdomslagsboksamlingar på
visse vilkår og i visse høve få rikstilskot til bokkjøp som offentlege boksamlingar.
Til å hjelpa landsfolk til god lesnad har laget sidan 1918 arbeidt med
åfå til ein skipnad med ungdomslagsbokbuer. Dette arbeidet står fyrebils
fast på Norsk Bokhandlerforening, som ikkje gjerne tek upp i ringen sin
små bokbuer ute i bygdene. Men bokbuer som ikkje kjem inn i bokhandlar
trusten får ikkje prosentar hjå forleggjarane, og er soleis praktisk set meinka
i å driva handel med andre bøker enn dei som vert utgjevne av forlag som
står utanfor bokreidarlaget. Det vert då svært få
Ei ny grein i arbeidet for god og billeg folkelesnad av ålmenvitskap
leg slag er skipnaden med folkeskriftene. Tiltaket vart gjort av Studentmål
laget i Oslo, som i 1902 sende Norigs Ungdomslag uppmoding um å gå
med. Formann i Studentmållaget var den gongen dr. Idar Handagard.
Årsmøtet i 1902 gjorde sovore vedtak:
N. Ul. tek på seg utgjeving av folkeskrifter på norsk.
Ei arbeidsnemnd skal firma høvelege emne og dugande
skrivehjelp og er attåt domsnemnd. Men ei skrift kan ikkje
verta utgjevi utan styret samtykkjer i det.
Norigs Ungdomslag vel tvo og Studentmållaget tvo
nemndmenner med like mange varamenner. Nemndi kan
ta den tilhjelp ho treng"

Jørgen Løvland,
kjær og velyyrd stemnetalar, vår
beste mann i storting og riksstyre til
å fremja krav til riksmaktene.

Representantar
har vore:
1902—06:
1906—07:
1908—09:
1909—13:
1913—14:
1914—18:
1918 19:
1919 — 21:

for N. Ul. i folkeskriftnemnda
Ojelsvik, Koht.
Gjelsvik, Løland.
Professor Skeie, Løland.
Koht, Sletten.
Sletten, Midttun.
Midttun, Ketil Skogen.
Midttun, dr. Torstein Høverstad.
Høverstad, Sigvat Heggstad.
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Årsmøtet i 1907 vilde brigda vedtaket frå 1902,
soieis at folkeskriftnemnda heretter skulde styra
både den økonomiske og litterære sida med dette
tiltaket. Dei 4 nemndmennene skulde sidan sjølv
velja ein femtemann. Men dette gjekk ikkje Student
mållaget med på, og alt vart som fyrr.
Året- 1906—07 skaut N. Ul. kr. 800 til Det
norske samlaget på det vilkåret at Samlaget skulde
setja upp ein grunnstokk for barne- og ung
domsboksamlingar.
Ungdomsleidarskeid.
I 1917 godkjende N. Ul. ein plan for ski
ping av ungdomsleidarskeid. Fyremålet med
slike skeid er å hjelpa ungdomslaga til å få ut
Sigurd Eldegard,
dana leidarar i ymse greiner av lagsarbeidet.
i ein mannsalder fast upplesar og
forteljar på ungdomsmøte og
Upplæringsemne skal vera:
stemnor. Lærar i sitt fag på
1. Upplæring i å styra folkeviseleik og nasjodet fyrste ungdomsleidarskeidet.
nale dansar.
2. Upplæring av instruktørar for skodespellag.
3. Upplæring i lese- og forteljekunst.
4. Talekunst, utarbeiding og framføring av fyredrag.
5. Upplæring i lagssong (ikkje fleirtonig) og einmannssong.
6. Upplæring i lagsstyring og møteteknikk.
Vanleg skal skeidet veia på 3 vikor.

Ungdomsleidarskeidet på Kongsvinger, 25. april — 8. mai 1920.
Fremste rad (frå vinstre til høgre): Ingeborg Åbråten, Borghild Jahren, Borghild Streitlien,
Hanna Rytter, Anna Dramstad, Tora Hagen, Astrid Iversen, RagnhildJensen, Lolla Jacobsen.
Midtrada: A. Syversen, Ivar Salsegg, Ola Hveberg, Marius Granlund, Ragnar Streitlien, Harald
Sørlien, Toralf Botilsrud, Åsmund Mangseth, Trygve Toresen, Erik Sisselrud, Gunnar Tangen.
Attarste rad: Julie Åsen, Pauline Voldsnes, Birger Skattum, Sigurd Eldegard, Edv. Os, fru Øygard,
Einar Øygard, Håkon Rydland, Jørgen Dale, lærar Aursnes, Mimi Larsmoen, Bergljot Svestad.
(Telegrafist Enger vantar).
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Ungdomsleidarskeidet på Nem nes berget, 31. okt. — 14 novbr. 1920.
Fremste rad (frå vinstre til høgre): Hjørdis Arntsen, Laura Theting, May Meifjord, Ingeborg
Fedje, Bertine Stensen, Ågot Alderen.
Midtradene: Mary Jordahl, Gurine Heggen, Ragna Presteng, Håkon Benjaminsen, Ingeborg Stenbrt
Ed v. Os, Ragnhild Johannesen, Ingjald Hål and, Ola Båtstø, Hanna Marstokk,
Ingemund Berre, Berg Karlsen, Per Singstad.
Attarste rad: Erling Øyen, fulius Øvreset, Hilmar Akselsen, A. Valberg, Asgeir Øyen,
Olav Olsen. (Berit Johansen vantar).

Det bør vera 3 lærarar: ein for gruppe 1 og 5, ein for gruppe 2 og 3,
ein for gruppe 4 og 6.
Landslaget har til no skipa 3 slike skeid: På Kongsvinger og på Hem
nesberget i 1920 og i Mandal i 1921, dei tvo fyrste på 14 dagar, det siste
på 3 vikor. Elevtalet har vore i kring 30.
Ymse fylkeslag har skipa stuttare skeid med berre einskilde av desse
faggruppone.
Av Per Væringsåsens fond fekk laget kr. 2000 til slike skeid i 1 920.
Noko av rikstilskotet til «sosialt upplysningsarbeid» har ogso vore nytta.
Budgettet for eit slikt skeid vert på 2000 - 3000 kr.

Forlagsverksemd.
I 1904—05 tok N. Ul. til med utgjevinga av Fyredrag åt ungdomslag.
Både skulde desse skriftene skaffa ungdomen god lesnad og dertil vera i
staden for dei fyredragshaldarane som landslaget ikkje såg seg syn med å
sen da ut.
Fyredragsrekkja tel 16 nr. med eit samla upplag på 22000.
N. Ul. har dessutan gjeve ut:
Songbok åt skular og ungdomslag, av Sven Moren (1907 og 1919) 20000.
Stemnesongar (1904, 1906, 1908, 1910, 1913, 1915, 1917, 1919) 100 000.
Handbok åt ungdomslag, av Edv. Os (1917) 3000.
Prenta årsmelding for kvart av åra 1900—1901 og 1905—20.
I 1917 og 1918 baud N. Ul. ut ei tevling um gode skodespel åt ung-
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domslag. Det kom inn ei mengd stykke.
Ikkje noko fekk premi. Men det kom
både då og sidan nokre skodespel som
>49>m>*%
etter ymis flikking og retting vart betre enn
jé
vanlege spelstykke som ungdomslaga får å
velja millom. Laget har teke til å gje ut
ei roke med slike skodespel. I alt er det ÆmmÆL
kome 7 stykke: «Bruraleiken», «På rette g|
hylla», «Tatergjenta», «Soldatæra», «MorAlb. Johansen,
mnnarpn» «Firp nm hnAM» ner «Ivncr
Einar Breidsvoll,
innehavar av firmaet monaren», «Tire lim DOdet» Og «Lyng- korrekturlesar på festJohansen & Nielsen dusken». «På rette hylla» Og «Tatergjenta» skriftet, det største
som har prenta dei
.
11-1,11
bokverket som N. Ul.
fleste bøkene N. Ul. er komne 1 2 Upplag. For Spelstykke SOm
har gjeve ut.
har gjeve ut.
R jj, g].£v ut er det
f()r_
fattar-honorar for kvar uppføring. Skrivarstova krev honoraret inn og sender
det samla for kvart år til forfattaren. So lenge Norsk Målkontor i Oslo var til,
stod det for umsetnaden av alle dei bøker og skrifter som N. Ul. gav ut.
Sidan 1915 vert folkeskriftene selde i kommisjon hjå Norli. Dei andre
vert selde av Skrivarstova. Umsetnaden på Skr.st. 1915 — 21 er um lag
kr. 20 000.
Til utviding av denne forlagsverksemda baud N. Ul. og N. Ml. hausten
1920 laga inn til lutteikning på å skipa eit større samyrketiltak. Dette har
fyrebils ikkje ført til noka nemnande utviding. Men saka er ikkje nedlagd.
Avlidne som Norigs Ungdomslag har heidra.
Norigs ungdomslag har reist minnesteinar over grava til Elias Blix og
Johan Sverdrup og kosta jordeferda til Georg Stang og Rasmus Steinsvik.
Laget har dessutan late seg representera ved gravferda til ymse fortente
menner, soleis til Rasmus Løland, statsminister Steen, Peder Utheim, oberst
løytnant Christensen, Håkon Åsvejen, Steinar Schjøtt, H. E. Berner, Chr. Bruun.
Heiderslagsmenner.
Desse er valde til heiderslagsmenner i N. Ul.:
Peter Slotsvik (frå 1918), fyrste formannen.
N. Gjelsvik (frå 1921), som gjorde det grunnleggjande arbeidet til å
sveisa ungdomslaga i hop til ein fast samskipnad med å gjeva lag og lags
folk visse positive samfundsuppgåvor å løysa.
Anders Hovden (frå 1921), ungdomsskald og ungdomsprest utan konge
leg utnemning.
Hulda Garborg (frå 1921), som har gjeve oss songdansen og gått i
brodden for arbeidet med å ta uppatt norsk klædebunad.
Elias Melvær (frå 1921), den utrøyttelege ferdatalaren vår.
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DEI FRILYNDTE UNGDOMSBLADI
AV STIPENDIAT ANTON AURE.
Dei norske ungdomsbladi og den frilyndte ungdomsrørsla er so nøgje
knytte til kvarandre at desse bladi lyt hava sitt rom i soga åt Norigs
ungdomslag.
Men her vert ikkje rom til meir enn ei svært stutt
yversyn.
Det fyrste frilyndte ungdomsbladet i Norig karm me segja var det
vesle tidsskriftet «Nora», som kom ut med fyrste heftet trast fyre jol 1884.
Heftet vart elles rekna med til årgangen 1885, og sidan kom det eit
hefte kvar månad i dei næste seks åri. Det stend ingen stad på bladet
kven som styrde det eller sende det ut. Skreiv styraren noko sjølv, kalla
han seg berre Eg—o. Merkeleg nok var det nokre bygutar som streva
med dette fyrste heilnorske ungdomsbladet. , Styraren var ein ung eldAnton Aure.
huga Oslogut, postmannen Olav Schartutn, og dei tri beste hjelpes
mennene dei fyrste åri var Ingjald Reichborn Kjennerud (no sanitets
major), Jonas Nannestad (sidan lækjar i Amerika) og Vilhelm Haffner (no stortingsarkivar).
Nora" var nok helst eit lite armodsleg blad vilde folk segja no då dei ser mest berre
på papirmengdi. Det var eit hefte på 16 ørsmå sidor um månaden. Men det var so ung
domsfriskt og so småkoseleg at det vann ungdomshjarto kvar det kom, og so var det so norsk
alt igjenom. Eg hev tala med folk heime i Romsdalen som var med i dei fyrste ungdoms
lagi der i desse åri: «Me var so glad i «Nora» og pla jamt lesa upp i ungdomslaget dei
vakre småforteljingane me fann der,» fortalde ein. Etter kvart samla «Nora» kring seg
mykje skrivande ungdom, og mange av deim som skreiv sine fyrste smådikt eller stubbar der,
hev sidan vorte landskjende menner og av dei fremste i ungdomsarbeidet ; karm berre nemna
Hans Seland, Lars Eskeland, Anders Vassbotn, Olav Sande o. fl Og so ikkje å gløyma Nils
Kjær, som då var målmann og skreiv dikt på norsk!
Umlag samstundes som «Nora» tok til å koma i Oslo, kom det eit heilnorsk ungdoms
blad på Namsos. Det heitte «Dag» og det var Marius Hægstad (professoren no) som gav
det ut og styrde det. Fyrste numret kom 15. jan 1885, og her legg han fram programmet
sitt. «Dag» sigler under reint flagd, og han vil spreida ut folkeleg upplysning millom ung
domen i frilyndt ånd og på «norsk mål,» heiter det. Som ein ser er dette nett det program
met dei frilyndte ungdomslagi hev samla seg um. Og — «Dag» vil arbeida fyre å vekkja
og styrkja fcdralandselsken og fyre framgang i alt norsk arbeid, anten det er gjort med ånd
eller hand. Og sjølvsagt er det at «Dag» vil vera med i det store arbeid å freista på å
reisa uppatter eit reint norsk bokmål i vårt land. Den norske ungdom må gjera dette.» —
Under den fana veit me at den frilyndte ungdomsrørsla heile tidi hev fylka seg.
Fyrste stykket i fyrste nr. av «Dag» var eit typisk ungdomsbladsdikt av bladstyraren
Det lydde so :
Vårt fedraland.
Du hava skal det fyrste kvad,
vårt eiget fedraland !
Blandt fjellom dine ligg vår fødestad ;
du eiger alt som gjerer hjartat glad.
Frå høgste fjell til ytste strand
Gud signe dette land.

Eingong du stod i fager flor
som blomen din um vår
Då fylgde lukka folk i dal og fjord
då lyste Norigsnamnet høgt i nord,
so minni til den glansen når
til våre eigne år.

Vårt fedraland ! Giv du må stå
eingong på nytt lag slik:
so fri som tinden mot din himmel blå,
so norsk som alle fjordar vesterpå,
so lukkeleg, so glad og rik
som aldri kongerik.
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«Dag» vende seg ogso snart til ungdomslagi, eller samtalelagi som
dei ofte heitte i den tidi og bed um åfå meldingar frå dei. I fyrste
nr. stend det ogso ei liti melding frå Vemundvik samtalelag attmed
Namsos ; dei hadde vedteke at kvinnor skulde kunna verta lagslemer og
hava røysterett tilliks med mennene! Sidan kom det meldingar mange
stader frå, soleis frå Fjellgardarne ungdomslag, Stord, der Lars Eskeland
var formann, og Landvik samtalelag med Kristen Stalleland til formann.
— Snart tok ogso fleire ungdomar til å skriva i «Dag», og det var eit
friskt og godt ungdomsblad Det slutta i febr. 1890. Hægstad tok til
å koma mykje upp i politikken og fekk vel liti tid til å stella med det
Elles var dei fyiste åri på 90-talet ei daudtid i åndslivet, og målsaki
Olav Schartum.
var det mange som miste trui på. Målbladi «Fedraheimen», «Nordmannen» og «Nora» slokna ogso
Men nett i denne daudtidi tek det tridje frilyndte ungdomsbladet til å koma frå Nord
fjordeid Det er den unge typografen Lorentz Nybø som sende ut Unge Skud" i 1893.
Det var ikkje målblad dette; for Nybø var ikkje plent målmann heller. Men radikal var
han til gagns og bladet hans var djervt og ungdomsfriskt. Og her var det helst ungdomen
sjølv som skreiv og ordskiftest ofte so busti fauk Elles var der sjølvsagt mykje draumsjuke
dikt og gråtmilde sogor slik som det skal vera i eit ungdomsblad. Og det synte seg at ung
domen som skreiv der meir og meir tok til å skriva norsk, so «Unge Skud» vart norskare
år for år. Bladstyraren flutte i 1896 til Voss og sende sidan ut bladet derifrå. Same året
vart Norigs ungdomslag skipa og snart etter vart ,Unge skud" teke til organ for det nyskipa
landslaget. Skrivaren i N. Ul. skulde då vera medstyrar og hava med alt som høyrde No
rigs ungdomslag til.
Nybø såg snart kva leid det gjekk i målvegen, og snart tok han ogso sjølv til å skriva
norsk. Frå nyår 1899 vart bladet heilnorsk og tok då namnet «Unglyden». Det vann seg
snart tingarar og medarbeidarar utyver heile landet. Nybø hjelpte mange unge til åfå prenta
sine fyrste vers eller spelstykke og gav dei sidan ut i små bøker. Attåt bladet hadde han
soleis ein heil liten bokhandel. Men so vart han sjuk og døydde av blyforgiftning i 1911.
Etter den tidi hev Olav Håkonsson styrt «Unglyden» for det meste, og bladet hev enno
fremste romet millom dei frilyndte ungdomsbladi.
I 1895 tok det til å koma eit frilyndt ungdomsblad på Austlandet. Det var «Breida
blik» som ungdomssamlaget med same namnet gav ut. Bladet kom ut på Røros og Magn.
Hamlander var den fyrste styraren. Det skulde no slett ikkje vera målblad; men det gjekk
her som med «Unge Skud»: innsendarane som skreiv norsk vart dei fleste. Eit par år etter
flutte bladet til Elvrom og Johannes Arneson (eller Ola Ryfylking som han helst kalla seg
når han skreiv) tok styret. I den tidi vart bladet mest på norsk og var uvanleg kvikt skrive.
Likevel vilde det ikkje ganga godt. Um vinteren 1900 flutte det til Røros att og fekk ein
ny styrar, men i juli same året slutta det. Det var nok mange som sakna det lei, og då det
hadde sove i godt og vel sju år bles dei liv i det att (1908). Frå nyår 1909 kjem det atter
til Elvrom og forfattaren Håkon Oaråsen er no styrar.
No skulde det vera blad for heile
Austlandet, og var so umlag heilnorsk. Men det gjekk snautt tvo år, so stogga det atter.
Då det so leid til det store jubileumsåret (1914), vakna det atter upp or dvalen - på Røros.
Og når ein tek undan nokre stutte kvilestunder gjekk det no mest sju år. Skifte styrar
gjorde det rett som det var. Einar Døhl og Lars Sevilhaug streva med det lengste tidi.
Hausten 1920 sovna det tridje gongen. Ho er nok tung og seig å arbeida nied jordi på
Austlandet - ikkje minst den åndelege jordi.
Burte i Sogn tok høgskulelærar Jens Kvåle til å gjeva ut «Ungdom» i 1896.
Det var
heilnorsk frå fyrste stundi, og det var ei stund (1896-98) det einaste heilnorske ungdoms
bladet vårt Mange av dei mest skriveføre folk på Vestlandet samla seg då um bladet. Men
då «Unglyden» hadde vorte heilnorsk, tok det venteleg luven frå «Ungdom». Nok er det:
våren 1901 vart det umdøypt til «Sygna» og vart politisk bygdeblad som eit par år etter
vart slege saman med «Sogns Tidende».
Samstundes kom det i Ålesund eit ungdomsblad for Sunnmøre. Det heitte «Ygdrasil»
og det var bokprentar Joh. L. Bergmann som sende det ut i åri 1895—98. Det var berre
halvnorsk.
Men so tykte nok sunnmøringane at dei burde hava seg eit heilnorsk ungdomsblad og
hausten 1898 tok Ivar Flem, styraren av «Søndmørsposten», til å gjeva ut «Heimhug». Flem
hadde vel ikkje so stor tid å styra det sjølv og difor var det mest islendingen Olafur Felix
son som stelte med det. I 1900 flutte bladet til Ørsta og fekk Anders Vassbotn til styrar.
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Han var ein av dei fremste i ungdomsfylkingi der, og bladet vart no
liksom beinveges organ for ungdomslagi. Men året etter vart Vassbotn
sjuk og um hausten (1901) slutta det mest, av di ingen kunde stella
med det — og av di tingarane ikkje betala, sjølvsagt.
I Trøndelag gjorde dei eit vedtak på ungdomsstemna i 1899 at
dei skulde freista få i gang eit ungdomsblad for trøndelagsbygdene.
Læraren og bokprentaren K. M. Elden på Svorkmo tok på seg å gjeva
det ut og O. T. Hongslo i Orkedalen vart bladstyrar. Bladet fekk namnet
«Trønderungdomen» og tok til å koma same hausten Bladstyraren skreiv
dansk; men det aller meste av innhaldet elles var på norsk Året etter
fann Elden på noko rart. Det skulde vera «massebladstyre», d. v. s.
det skulde vera ein ny bladstyrar for kvart nummer ! Mange av dei mest
Lorentz Nybø.
skriveføre menn i Trøndelag var med på dette og det gjekk ei stund
frametter Men det vart vel noko tungvint i lengdi. I 1902 vart lærar Engel Mesloe
styrar; men det gjekk ikkje betre med dette enn med dei andre ungdomsbladi, til jol 1903
sovna det for godt.
Det hadde vore mykje skriving i desse bladi um at ein burde få eit ungdomsblad for
heile landet. Klaus Sletten som i 1901 hadde vorte formann i Norigs ungdomslag vilde då
gjera ein freistnad. Framimot jol det året sende han ut eit prøvenr. av «Symra», og frå
nyår 1902 kom det kvar vike. Det var heilnorsk og hadde mykje framifrå innhald. Karm
lienda ein stor part av innhaldet låg for høgt for den ungdomen som lite hadde lese og
fylgt med. Bladet vart ikkje beintfram teke til organ for Norigs ungdomslag; men det vart
sendt til einskildlagi og det hadde meir meldingar um ungdoms- og målarbeid enn noko
anna blad då. Men samskipnaden var enno laus og samhaldet lite. Det heiter ein stad at
«ungdomslagi tykte nok det var ein stor nåde når dei tok imot bladet fritt.» Elles var det
verkeleg sume ungdomslag som betala bladet au. Men det vilde ikkje ganga. Då året 1 903
var ute stogga det, og dei tingarane som vilde fekk i staden «Høgskulebladet» som tok til
frå nyår 1904.
Nord-Norig fekk sitt fyrste ungdoms- og målblad i 1907, då mållaget på Trums lærar
skule tok til å senda ut «Lauvsprett» . Halfdan Asphaug var styrar so lenge han gjekk på
lærarskulen, sidan var det mange. Bladet gjekk til 1914, då det gjekk i hop med «Ung
domsbladet», som ei stund fyreåt hadde teke til å koma i Kabelvåg. Frå nyår 1916 gjekk
båe desse bladi upp i eit nytt som heitte «.Midnattssol» og tok til å koma ut på Harstad.
Dette bladet ruslar då enno, og det er høgskulestyrar Hans Eidnes som no styrer det.
Året etter at Lauvsprett" hadde teke til på Trums kom det eit lite ungdoms- og mål
blad i Mosjøen Det heitte Mdløygen" og det var høgskulelærar Peter Benum som gav
det ut og styrde det, men det kom berre nokre fåe år.
Elles hev det vore gjort mange freistnader med frilyndte ungdomsblad både her og der i
iandet. Eg fær berre nemna nokre: «Romsdølen» på Molde i 1907. Fylkesskulestyrar Sand
som ogso var formann i Romsdals ungdomssamlag styrde bladet. I 1909 — 10 kom Ervingen"
i Ålesund (og Ørsta), styrar Einar Moene. I åri 1913 —16 gav Erik Gunleikson i Risør ut
«Dølen» som Kristen Løland styrde. «Solsprett» tok til å koma på Vangsnes i Sogn i 1914.
Hans H. Vangsnes er utgjevar og styrar
Student Hjalmar Myhre gav ut «.Havgula» på
Follerøy i Sunnhordland i 1915. «Solsprett» gjeng på ei vis enno, men det kjem berre
tiokre fåe nr. um året. Dei andre fekk ein heller stutt levedag.
«.Frilyndt ungdom» heitte
eit avhalds-ungdomsblad som hev kome ut på Namsos i åri 1917-20. Knut K. Kvåle er
styrar og utgjevar.
Sunnmøre fril. ungdomssamlag hev sitt eige organ som heiter «LJosheim» og kjem ut i
Ørsta. Det var høgskulelaget på Møre folkehøgskule som tok til med bladet i 1915, men
alt um hausten same året gjekk ungdomssamlaget med og sidan hev dei tvo lagi gjeve det
ut i lag. Høgskulestyrar Hamar styrde det alt til nyår 1920; no er Rikard Tafjord styrar.
På Buskeruds folkehøgskule gjev dei ut eit månadsblad «Heimtun» og på Sunnhordlands
folkeh.sk sameleis «Halsnøy kloster». Desse fær ein vel og rekna med.
So hev eg att å nemna dei tvo bladi som beintfram hev vore utgjevne av Norigs ung
domslag (og Norigs mållag). «Bodstikka» tok til hausten 1913 og gjekk ut året 1915. Det
var styrt heilt ut som meldingsblad og organ for dei tvo samskipnadene som gav det ut, og
skrivaren kaptein Os var styrar. Men på eit styremøte hausten 1915 vart det vedteke at det
frå nyåret skulde utvidast og styrast som ungdomsblad og attåt vera organ for ungdoms- og
mållagi. Bladet vart då flutt til Voss og fekk namnet «Norsk ungdom». Bernhard Sud
mann vart bladstyrar. Det kom då med eit hefte på 16 store oktavsidor tvo gonger i må27 — Norigs Ungdomslag.
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nåden. På årsmøtet i 1918 vart det so vedtake å gjera «N. U.» til vikeblad frå nyår 1919.
Henr. Rytter vart då bladstyrar; men han gjekk frå fyrr året var ute, og kaptein Os tok atter
bladstyringi. Frå nyår 1921 skal det atter vera meldingsblad og kjem ein gong i månaden
eller so
Til dei frilyndte ungdomsbladi fær ein kanskje ogso rekna «Ung-Norig» som er eit
litterært tidsskrift åt ungdomen. Det kjem ut i Risør med eit hefte på 24 sidor kvar månad
og hev mest stykke um og av nynorske bokmenner. Erik Qunleikson gjev det ut og under
skrivne er styrar. Det tok til i 1918.
Dette var ei stutt yversyn yver soga åt dei frilyndte ungdomsbladi, og ho gjev ikkje
nokor rett meining um det store og verdfulle arbeid som hev vorte nedlagt i alle desse bladi.
Dei aller fleste — um ein ikkje skal segja alle — hev vorte borne uppe av truge strev og
stor offervilje. Arbeidet hev oftast vore lønlaust og gjerne takklaust med. Og mange var
det som laut gjeva upp i vonløysa. Men alltid stod det nye folk ferduge til å taka på att
og gjera nye offer. Det er vel ikkje lett å rekna ut kor stor lut ungdomsbladi hev i ung
domsarbeidet her i Norig; men eg trur det er meir enn nokon kjem i hug. Og at det hev
grott og vil gro godt etter all den eldhug og offervilje som hev ovra seg gjenom dei norske
ungdomsbladi det torer me vel trygt segja.

ANTON AURE.

NOKRE ETTERORD
Ser ein attende yver dei meir enn halv
hundrad år me har havt den frilyndte ung
domsrørsla i Norig og dei 25 år landssam
skipnaden har stade, strøymer det på ein ei
varm takksemd mot alle dei kvinnor og men
ner som har ytt so mykje offerviljugt, sjølv
gløymande arbeid for ungdomen i landet vårt.
Og ein fær stor vyrdnad for det kulturarbeid
som den frilyndte ungdomsrørsla har gjort i
samfundslivet vårt.
Fyrst og fremst hjå kvar einskild ungdom,
gut eller gjente, som har vore med i eit ung
domslag. Det har gjeve kveik og nøring til
åndslivet hjå dei og vekt deira sans for høgre hugmål og eit finare, reinare
ungdomsliv. Det har stetta trongen hjå dei til å koma saman til hugnad i
arbeid og fest og har lært dei å hyggja seg på sømeleg vis. Det har lagt
vigsel yver ungdomstidi, har auka samfundskjensla og samhjelpstanken hjå
dei, og lært dei å vera med i lagsarbeid, i ordskifte og styring, og fyrebutt
dei for samfundsarbeidet. Det har gjeve mange øving i å tala og skriva,
har lært dei å leika og spela teater og vekt sans for nasjonal kunst.
Gjenom ungdomslagi er det spreidt ein overlag stor sum kunnskap,
med foredrag, upplesing og boksamlingar, serleg slik livskunnskap som
trengst i det offentlege livet og som har vore aktuell i åndslivet vårt.
Ungdomslagi har vore ei åndeleg uppkome i bygdene. Dei har og vore
ei vid arbeidsmark for alle dei kulturelt interessera lærarar og andre ung
domar og gjeve utløysing for deira trong til samfundsarbeid. Ungdoms
lagi har gjeve songbotn for mange av diktarane våre, og reist talarstolar
for dei beste åndsmenner i landet der dei kunde så sine riktberande frø
Og ungdomslagi har sjølv reist skular og blad og hjelpt mange fram til
større upplysning.
Olav Midttun.
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Det er difor ikkje so underleg um
dei frilyndte ungdomslagi har havt mykje
å segja for den åndelege og religiøse fri
gjeringi i landet vårt, som skapte sjølve
rørsla. Ungdomsmøti har vore ei motvekt
mot dei trongsynte uppbyggjingsmøti og
den livsfiendske pietismen og ein altfor
einsidig politisk agitasjon. Dei har gjort
den nasjonale reisingi til ein maktfaktor i
landet, hjelpt til å auka sjølvstendeviljen
i folket og skapt vokstervilkår for mål
reisingi og ein sann nynorsk kultur. Dei
har auka vyrdnaden for landsungdomen
og tvinga dei øvre kulturlagi til å taka
meir umsyn til ein sann norsk folkevok
ster. Og dei har kasta glans og vyrd
nad yver bondeyrket, yver dei mange
små og store norske heimane og alt det
Helge Væringsåsen,
rotvaksne norske.
øysterdølen, som jamt var ein varm ven
til den frilyndte ungdomsrørsla og som testa
Det arbeid som er gjort har vore
mentera eit stort fond til å fremja nasjonalt
reisingsarbeid. (Han står her attmed
Asensteinen på Vor Frelsers Gravlund").
stort og verdfullt i ei rik tid. Det er eit
traust, breidt grunnlag som er lagt.
Det gjer ansvaret stort for dei som skal byggja vidare rundt i dei mange
lagi i det vidsveimde landet vårt. Nye uppgåvor melder seg, ny ungdom
strøymer til med friskt mod, ljos tru og rike voner. All norsk ungdom
;tår saman i ynsket um framgang og heppe for folket vårt

OLAV MIDTTUN.
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- i Oslo 224
Harstad ul. 198
Haugen ul. 189
Haugesunds ml. 374
Hauso lesi. 215
- ul. 215
Havblik, Ul 92
Hedalen ul. 291
Heggeljom ul. 287
Heggerise. ul. 322, 325
Hegglandsdalens ul. 207
Heimatt, Ul. 288
Heimdal, Ul. 254
Heimhug Losje 311
- Ul. (Nordalsfj.) 197
- (Overhalla) 117
— (Stamnes) 111
- (Vardal) 295
Heimsyn, Ul. 319
Hemnes ul. 113, 114
Henden ul. 177, 186
Henr. Wergelands Minne, Ul. 303
Herøy ul. 108, 114
Hjartdal ul. 261
Hjelle ul. 185
Hjelmelandsdal ul. 187
Holets ul. 281, 284
Holum ul. 245
Hordalands ul. 205, 212, 221
366, 381, 382
Hornindal ul 187, 188

Hov arbsamf. 285
- ul. 295
Hovdebygda ul. 173
Hovets samtl. 281
- ul. 281
Hugin, Ul. (Kolvereid) 119
- (Sortland) 97, 100
Hyen ul. 180
Hægelands ul 250
Hølera ul. 293
Håbet, Ul. (Beitstaden) 122
— (Øysterdalen) 316
Hålogalands forell 106
- (Helgelands) krins 97, 99,
104, 105, 106, 114
Hålogalands ul. 99, 104, 381, 382
Idun, Ul. (Bleik) 9-7
- (Høle) 228, 241
Indre Hardanger forell. 223, 224
Indre Hornindal ul. 185
Innsmøla ul 146
Inset ul. 136, 137, 140
Innstrandi ul. 215
Inntrøndelag usl. 122, 140, 368,
369, 374, 379, 380, 381, 382
Ivar Åsen, B.ul. 365
Jugendvereine 3
Jøa ul. 118
Jøra ul. 307
Jåtun ul. 241
Karmt ml. 234, 239
Kilebygdi ul. 259
Kinsarvik ul. 218
Klang Songk. 303
Klingen ul. 121
Knappen ul. 214
Knoppen, Ul. 294
Kongsberg ul. 283
Kongsvinger ul. 337
Kristiania Venstre 13
— Venstreorganisasjon 9
- Handelsstands Sangf. 301
Kristiansands ml. 374
Kroken ul 229, 236
Kråkstad ul. 344
Kvam ul. 299
Kvinesdal ul. 245
Kvinesdal & Sirdal folkeak. 247
Kvisli ul. 282
Kvitvella ul. 292
Kyrre, Ul. 91
Lalm ul. 299, 311
Landvik samtl. 416
Lausgara ul. 296
Lauvsprett, Ul 254, 374, 381
Leik & Alvor, Ul. 295
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Nordlands ul 97, 99, 104, 105
Leikanger ul. 200, 204
106
Levanger fris ul. 374
- håndverksf. ul. 373
Nordlyset ul. 93
ul. 373
Nordmandsforbundet 361, 366
Leveld ul. 284
Nordmør husflitsl. 148
Lia ul. 342
- ml. 144, 146
- ul. 142, 381, 382
Liabygda ul 163
Lidarende Ul. 299
Nordskogen ul. 138, 139
Lier ul. 334, 335
Nordstjerna, Ul 271
Lii ul 302
Nordstrands ul. 177
Lilands ul. 98
Nord-Trums forell. 88
Lisleherad ul 261
Norges forsvarsf. 395, 396, 406
Lismarka ul. 310
Norges Kristelige ungdomsforb.
(N. K U. F) 403
Liv, Ul. (Flatanger) 121
Norheimssund ul. 218
- Ul. (Grong) 118
Ljos & Liv, Ul. 272, 284
Norigs Lærarlag 203, 315
Ljosglimt, Ul. 161
- Ml 294, 318, 355, 358
Ljørdalen ul. 322, 325, 326
365, 372, 393, 395, 396, 398
Loen ul. 182
414, 417
Lofoten & Vesterålen ul. 92, 381 Noringen, Ul. 268, 270, 381
- krins 97, 99, 104, 382
Norrøna, Ul. 295
Lofthus songl. 222
Norsk Bladmannalag 197, 355,
Lomen ul. 293
366
Lommedalens uf. 374
- Bokhandlarf. 411
Losna ul. 299, 308
— Bokmannslag 355, 358
- Målkontor 393, 414
Lyngblomen, Ul. 96. 97
Lårdal ul. 255
Norskmålslaget i Larvik 283
Numedal fl. 268, 381, 382
Magne LI. 316
Nybrot, Ul. (Leirfjord) 107, 114
Magnor ul. 335
'
-„(Flatanger) 121
Maiblomsten, Ul. 127
Nylende ul. 293
Malmin ul. 241
Ny Von, Ul. 112
Nørdstelien ul 296
Marka & Austerbygda ul. 112
Marna & Audna folkeak. 247
Mesna ml. 374
Odda ul. 218
Midtre Hegge avhl. 287
Ogna ul. 126
ul. 287
Oldedalens ul. 179
Mo ul. 114
Olden ul. 180
Molde turnl. 151
Omastrandi ul. 219
Mork ul. 167
Omvikdalen ul. 205
Opdal ul 268, 270
Mosjøen ul. 110, 114
Mundheims 11. 217
Orkladalen forell. 137
- histl. 138
Mundheimsdalens ul. 217
Mølju, Ul. 307, 308
- ul. 136, 140, 381, 382
Møst ul. 144
Os uf. 316
Måna B.ul 370
ul. 315
Oslo Gilde 76
Nasjonalf. mot tuberkulose 146 Ottar Birting ul. 297, 299, 301
Naumdøla ml. 115
306
Ottdalen samtl. 311
- ul. 114, 381, 382, 398
Naustdal ul. 196
Nes diskf. 295
Privat liberale klubb 10
- ul. 273, 283, 285
Rand ul. 187
Nesjestranda ul. 153, 183
Nidaros ml. 140
Rauland ul. 258
Nordbygdi ul. 186
Rikheim & Ljøsne ul 381
Nordfj ordlaget i Amerika 188
Ringebu ul. 306
Nordfjords foredrl. 181
Ringerikslaget 381
- krins N. K. U F. 181
Rogaland,, losje 358, 360
- sogel. 183
Rogalands ml. 231

Rogalands sogel. 358
- ul 224, 358, 380, 381, 382
Rollag ul. 271
Romerikes ufb. 381
Romsdals landmannsl. 153, 154
- usl. 31, 143, 149, 379, 380,
381, 382, 398, 417
Ruste ul. 307
Rygjalaget 230, 231, 358
Ryngøyr ul. 218
Rødenes ul. 345
Salten fl. 381
Saltens krins 97, 104
Samhald, Ul. (Beitstaden) 122
- (Geilo) 283
- (Hardanger) 219
- (Lutneset) 327
- (Sjølstadj 117
- (Vestfossen) 283
- (Vinsternes) 147
Samklang, Ul 99, 280
St. Olaf Fl. 381
Sandefjord & Sandeherad ml. 374
Sandeid idrl. 235
iil. 235
Sander ul. 342
Sarpsborg riksmålsf. 371
Sauda ul. 237, 238, 239
Sauland ul. 257
Sel ul. 292, 298,299, 300,305,
307
Seljord ul. 254
Setisdal folkeak. 247
Sigerfjord ul. 99, 103
Siljan ul. 261
Sjoa ul. 304
Skeidsdalen ul. 144
Skiaker ul 295
Skogbyggen, Ul 137
Skogen ul. 342
Skogstjerna, Ul. (Trysil) 325
- (Valberg) 96, 97
Skreia ul. 295
Sletten ul. 208
Slidringen ul. 293
Smålenenes Venstref. 344
Snertingdalen ul. 295
Sogndals ul. 200, 203
Sognelaget i Amerika 202
Sogns lærarlag 203
- ul. 185, 186, 199, 381, 382
Solabu, Ul. 293
Solglytt, Ul. (Skage) 119
— (Sørfron) 299
Solveig, Ul. 261
Solør & Odals histl. 341
Sparbu ul. 130
Steinsdalen ul. 215, 216
Stord ul. 211
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Stranda ul. 161
Strandebarm ul 219, 220
Straume ul 185
Straumen ul. 94
Studentmållaget 12, 392, 401,
411
Studentsamfundet 11
Støa ul. 326
Sunnfjord foredrl. 197
- sksl. 198
- ul. 185, 190, 201, 381, 382
Sunnmøre bureisl. 161
- husflitsl. 165
— målkontor 365
- usl. 143, 156, 225, 365,
379, 380, 381, 382, 417
Sverreordenen 166, 175
Svolvær ul. 101, 102
Symra, Ul. (Beitstaden) 127, 128
- (Gjøvik) 295
- (Molde) 374
17de Mai ul. 137
Sæbø ul. 209
Sævereid fjorden 11. 207
- ul. 207
Søgne ul. 250
S. Osen ul. 325, 328
Sørskogbygdingen, Ul. 329, 330
Sørvågen ul. 94
Talvik ul. 381
Telefylket usl. 254, 375, 379,
380, 381, 382
Tiltak, Ul. 106
Tisthamar ul. 183
Todal ul. 145
Tolgen lf. 316
Torvikbygdi ul. 214
Tretten ul. 299, 303
Tromsnes diskf. 298
- songk. 300
ul. 299
Tromsø kreds N. K. U. F. 99
Trondhjems lib. f. 124
Trums fylkes forell. 88
— ungd fylking 87, 103, 381,
382, 398
Trygg, Ul. 97
Trysalir ul. 43, 299, 307, 322,
381, 382

Trysil-Knut, Ul. 322 324, 326 Vidar ul. 342
Vigmostad ul. 244
- uf. 322, 325
Vik ul. 202
Trønderlaget 132, 140, 368
Tunheim ul. 241
Vikebygd ul. 170
Tunhøvd ul. 270
Vikøy ul. 219
Vinstra ul. 299. 302
Tynset ml. 321
Vonheims Minne Ul. 299
Voni, Ul 297, 299, 312
Ullensvang forell. 222
Vormedalen ul. 241
- ul. 217
Voss ul. 208
Ungbirken, Ul. 97
Vågå ul. 300, 311
Ungdoms Framtid ul. 109
Uppland Fl. 294, 300, 307, 337 Vår, Ul. 316, 318
Vårblomsten, Ul. 93, 97
381, 382
Vårglytt, Ul. 162
Uppstryns ul 189
Vårliv, Ul. (Harran) 118
Urædd, Ul. 321
- (Inderøy) 124
Uthaugen ul. 260
Utne 11. 219
Vårsol, Ul 92
ul. 219
Vårvon, Ul. (Lønset) 138, 139
Utviks ul. 186
- (Sigerfjord) 93
Uttrøndelag fl. 133, 140, 381,
- (y. Slidre) 292
382
- (Ål) 280
Valatun ul. 295
Valdal ul 160, 170
Ygdrasil, Ul (Åndervåg) 89
Valdres foredrl. 290. 293
-„(Namdalen) 121
-„(Romerike) 343
- ul. 287, 300, 307, 381, 382
Ytre Hardanger forell. 223, 224
Valdreslaget i Gjøvik 295
Ytre Rendalen uf. 316
Valdresvarden ul. 288
Valestrand ul. 209, 210
Varden Fråhl. 371
Ørnen, Ul. 87
- Fl. 300, 315, 330, 381, Ørskau ul. 343
Ørsta ul. 165, 166
382, 398
Varden, Ul. (Vesterålen) 92, 97, 99 Østby ul. 322
Østmarka ul. 334, 341
Vatsingen ul. 280
0. Toten ul. 295
Vega ul. 112, 114
Øverbygden ul. 296
Veggli ul. 268, 270
Øvrebø ul. 245
Vemundvik samtl. 416
Vennesla ul. 17
Øvre Granvin ul 222
Vestfjorddalen ul. 257
Øystese musikl. 223
Vestfold ufb 381
- ul. 217, 218
Vestlandske ml. 207, 355, 366
Ål ul. (Gudbr.d.) 310
Vestagder folkeak. 246
- (Hall d.) 283
- ul. 241, 380, 381, 382
Vestmannalaget 207 354, 355 ÅLesund fris. ul 365
ml. 365
Vestmarka ul. 341
V. Brandbu ul. 295
Ålgård ul 229
V. Gran ul. 296
Ålingen, Ul. 272
V. Lunner ul. 295
Ålværingen, Ul. 301
Åmdal
ul 170
V. Toten ul. 295
Årsvoll ul. 241
V Trøgstad ul. 346
Åsnes ul. 341
Veum ul. 346
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