
 

Å lære å meine, og meine det høgt 
 

Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som 

opplæringsarenaer i offentleg deltaking  

ca. 1870-1920 
 

Torbjørn Bergwitz Lauen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Masteroppgåve i historie ved  
Institutt for arkeologi, konservering og historie 

 
UNIVERSITETET I OSLO  

 
Vår 2018 



II 
 

 

 

 

 

 



III 
 

Å lære å meine, og meine det høgt 
Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som 

opplæringsarenaer i offentleg deltaking  

ca. 1870-1920 

 
Frå eit lese- og samtalelag i Voss/Hardanger-distriktet 

ein gong mot slutten av 1800-talet. 
 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opphavsrett Torbjørn Bergwitz Lauen 

2018 

 

Å lære å meine, og meine det høgt. Dei frilyndte ungdomslaga i Norden og deira rolle som 

opplæringsarenaer i offentleg deltaking ca. 1870-1920 

 

Torbjørn Bergwitz Lauen 

 

Framsidebilete: Hardanger og Voss Museum 

 

http://www.duo.uio.no 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 



V 
 

Samandrag 
Denne masteroppgåva har teke føre seg utviklinga av dei frilyndte ungdomslaga frå dei første 

initiativa midt på 1800-talet og fram til ca. 1920. Målet med oppgåva har vore å påvise korleis 

ungdomslaga dreiv opplæring i offentleg deltaking i den ovannemnte perioden, om 

ungdomslaga danna eigne leiroffentlegheiter, og om ein kan tale om ein felles frilyndt 

ungdomsrørsle i Norden. 

 Ungdomslaga dreiv opplæring i offentleg deltaking på fleire måtar. Hovudverktyet var 

det arbeidet som føregjekk lokalt i ungdomslaga. Gjennom føredrag, ordskifte, boksamlingar 

og handskrivne blad fekk medlemane opplæring og trening i å meine, og meine det høgt. Dei 

lærte å formulere meiningane sine på ei forståeleg måte, å stå i debatt, korleis ein snakkar til 

store forsamlingar, og korleis skrive dei same meiningane ned på papiret for å kunne delta i det 

offentlege ordskiftet i den trykte pressa. 

 Utover 1890-talet byrja ungdomslaga bygge seg eigne hus, skipe til stemne, og få sine 

eigne aviser og blad. Slik utvida dei den vesle offentlegheita i lokallaget til ein større 

underoffentlegheit som dekka større geografiske område. Dei fekk på plass ein infrastruktur for 

rørsla sjølv, og sivilsamfunnet generelt, gjennom husa dei bygde. Til saman danna desse tiltaka 

eit grunnlag for å arbeide for danninga av ein eigen leiroffentlegheit. 

 Det var stor variasjon landa mellom i korleis ein tok i bruk dei ulike verkemidla, og kor 

utbreidde dei vart. Det er likevel såpass stor likskap landa imellom at det er naturleg å tale om 

ein felles nordisk ungdomsrørsle, sjølv om den ikkje hadde nokon fast overnasjonal 

organisasjon. 
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Forord 
Å få bruke to år på å forske på den rørsla som ligg mitt hjarte nærast har gjeve meg utruleg 

mykje glede, energi og til tider frustrasjon. Eg vart tidleg åtvara om at eg kom til å gå lei 

oppgåva mi, og at eg helst ville av med den. Dei tok feil. Å gå lei skrivinga har eg gjort fleire 

gonger, men kjeldematerialet og litteraturen har heile vegen gjeve meg nye innsikter og nye 

idear eg ikkje ville ha vore forutan. 

Når eg no etter to års arbeid er ferdig vil eg rette ein stor takk til alle dei som har hjulpet 

meg på vegen, men aller mest til min gode og kunnskapsrike rettleiar Ruth Hemstad. Takk for 

at du har delt av dine kunnskapar, vist meg nye vegar og metodar når eg står fast, og takk for 

gode tilbakemeldingar heile vegen. 

Vidare vil eg takke alle dei arkivarane som har gått utover stillingsinstruksene sine og 

digitalisert og teke bilete med telefonane sine av arkivmateriale eg elles aldri ville fått høve til 

å sjå: Jan Alsvik, Dagfinn Jakobsen, og Nina S. Vikøren. Takk til Letterstedtska föreningen for 

reisestipend slik at eg kom meg til København, og takk til Jan Kløvstad for alle bøkene eg har 

fått låne frå ditt personlege bibliotek. Takk til alle som har lese utkasta mine og kome med 

tilbakemeldingar, og takk til Mari S. Lysne for god språkvask i innspurten. 

Eg vil òg få rette ein takk til alle dei ungdomslagsfolka eg har vore i kontakt med, fått 

tilbakemeldingar, og motivasjon frå. Ingenting er så gøy og inspirerande (og skummelt) som å 

vite at det er nokon utanfor sensurkommisjonen som har lyst til å lese masteroppgåva mi! 

Det har til tider vore utfordrande å både stå med båe beina godt planta i ungdomsrørsla 

gjennom mitt noverande verv som styremedlem i Noregs Ungdomslag, og vere ein god 

masterstudent med akademisk avstand til det eg undersøker. Heldigvis har eg hatt folk rundt 

meg, og då aller mest Ruth, som har sagt i frå når det har blitt litt vel mykje metodologisk 

ungdomslagisme, og fått meg inn på rett spor att. 

Til slutt vil eg sende ein takk og helsing til alle som har vore med på å lage god stemning 

i kvardagen i tredje høgda i Niels Treschows hus med humor, gode samtalar på pauserommet, 

morgonkviss, fredagspils, mange seine kveldar på lesesalen, og alt for mange middagar på 

Tacoteket. Det er godt å vite at me er fleire i same båt. 
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Kapittel 1: Innleiing. 
Den fyrste song1 

Om emnet 

Når ungdomslaga først etablerte seg var det i eit samfunn i store politiske, sosiale og 

økonomiske endringar, og kvart av dei nordiske landa hadde ulike historiske føresetnadar for 

endring. Sjølv om ungdomslaga tilsynelatande oppstod av seg sjølv i Danmark, Finland og 

Noreg i andre halvdel av 1800-talet var dei påfallande like ideologisk, i arbeidsmåte, og i kva 

mål dei sette seg. Når Skatval Ungmannalag i Nord-Trøndelag vart skipa i 1876 var det med 

det føremål å: 
...søkje å vekkje op lite meir sans for oplysning, og vænne folk til  

å snakke og skrive meiningja si på ein folkeleg og forståeleg måte.2 
 

Folkeopplysing og danning av ungdomen var det uttalte målet for dei fleste ungdomslag. Dei 

skulle lære opp ungdomen til å kunne ta del i det offentleg ordskiftet, og i det gryande 

demokratiet. Trass høgverdige mål betydde det ikkje at ungdomslaget skulle vere ein alvorleg 

og traust stad å vere med. Dans, teater og idrett vart tidleg mellom dei store aktivitetane i tillegg 

til folkeopplysing og danning. Dei inviterte til festar, bygde seg hus, skipa til store stemne, og 

dei etablerte eigne aviser og blad. 

Ungdomslaga var ikkje åleine, og tevla og samarbeida om kvarandre med fråhaldsrørsla, 

dei kristne rørslene, arbeidarrørsla og dei politisk nasjonalliberale rørslene. Sivilsamfunnet og 

offentlegheita var i endring frå å vere noko særskild for den opplyste eliten til å omfatte 

«massane». Organisasjonsbygging frå lokallag via regionale felleslag til nasjonale forbund vart 

norma. Ein trengte fysiske møteplassar lokalt, trykte media for å spreie informasjon og drive 

meiningsutveksling, og ein trengte større sosiale møteplassar utover det lokale, som ein fekk 

gjennom stemne og folkemøte. For fleire av folkerørslene vart det viktig å kunne skape eigne 

arenaer kor dei kunne lære opp medlemane sine, og trygge dei frå storsamfunnets feil og 

manglar.  

 Mykje har endra seg frå dei første ungdomslaga vart skipa på 1860-talet og fram til i 

dag. I dag har folkeopplysingsaspektet stort sett falle bort utanom i føremålsparagrafane, og 

aktivitetane har kome i førarsetet. Medan dans, teater og andre kulturelle aktivitetar står i fokus 

                                                
1 «Den fyrste song» dikta av Per Sivle var ein mykje brukt song i ungdomslaga, og stod m.a. i den første 
songboka for ungdomslaga av Sven Moren som kom ut i 1907. 
2 Olav Røkke, Skatval herad i 25 år: 1902-1926  (Trondhjem: Skatval heradsstyre, 1928), 75. 
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hos dei norske og finske ungdomslaga, har idretten fått hovudfokus mellom dei danske og 

islandske ungdomslaga. I Danmark fekk idretten etterkvart så stor plass at dei slo seg saman 

med gymnastane på 1960-talet, og med skyttar- og idrettslaga til De danske Gymnastikk- og 

Idrætsforeninger (DGI) i 1992. Ungdomslaga i Norden har i dag omlag 230 000 medlemar til 

saman, og då reknar eg ikkje med DGI sine 1,55 millionar medlemar.3 Dette inkluderer heller 

ikkje Sverige og Færøyane kor ungdomslagsrørsla meir eller mindre har forsvunne. 

 Sidan 1946 har ungdomslaga samarbeida gjennom paraplyorganisasjonen Nordisk 

Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU), kor 4H-forbunda og bonderørslas 

ungdomsforbund òg er med. Trass tiår med samarbeid er det framleis i dag ei manglande 

forståing for den felles historia og ideologi som ligg til grunn for ungdomslaga i dei nordiske 

landa. Så seint som i 2006 vart det skrive i Finlands Svenska Ungdomsförbunds 100-årsbok at 

«Fortfarande har [ungdomsföreningarna] inga egentliga motsvarigheter i de övriga nordiska 

länderna.»4 Gjennom å sjå attende på den eldste historia til ungdomslaga ønskjer eg å skape 

klårheit i om det er ein felles nordisk eller fleire nasjonale ungdomslagsrørsler.  

Problemstillingar 

Det er mange interessante aspekt ved dei frilyndte ungdomslaga ein kunne sett på, men i denne 

oppgåva har eg valt å fokusere på tre problemstillingar, kor den første er hovudproblemstillinga. 

1. På kva måte nytta ungdomslaga dei ulike arenaene sine for å drive opplæring i offentleg 
deltaking, og er det skilnadar mellom dei ulike nordiske landa? 
 

Det er spesielt fire arenaer ungdomslaga agerte på: dei skipa til lagsmøte med m.a. handskrivne 

blad, ordskifte og føredrag, dei hadde eigne ungdomsaviser, dei skipa til store ungdomsstemne, 

og dei bygde eigne ungdomshus. Føremålet var det eg kallar opplæring i offentleg deltaking. 

Ungdomane skulle lære å meine, og meine det høgt. Men på kva måte dreiv ungdomslaga denne 

                                                
3 Omtrentlege medlemstal 
De danske Gymnastik og Idrætsforeninger: 1,55 millionar («DGI Årsberetning 2017») 
Finlands Svenska Ungdomsförbund: 50 000 («NSU Virksomhedsrapport 2016») 
Frilynt Norge: 12 000 («NSU Virksomhedsrapport 2016») 
Noregs Ungdomslag: 14 000 («NSU Virksomhedsrapport 2016») 
Nuorisoseurat: 40 000 (Informasjon henta frå https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/)  
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger: 11 000 («NSU Virksomhedsrapport 2016») 
Ungmennafelag Íslands: 100 000 («NSU Virksomhedsrapport 2016») 
4 Anders G. Lindqvist, En folkrörelse väller fram: De finlandssvenska ungdomsföreningarna, deras uppkomst, 
verksamhet och samarbete under de första femtio åren, 1888-1938  (Ekenäs: Ekenäs Tryckeri, 2006), 27. 
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opplæringa, og er det skilnadar mellom dei ulike nordiske landa i bruken av dei nemnte 

arenaene i så måte? 

2. Kan ein tale om ungdomslaga som ei eiga leiroffentlegheit? Om ja, på kva måte, og er 
det skilnadar mellom dei ulike nordiske landa? 

 
Ungdomslaga levde korkje i eit vakuum eller i fri utfalding med andre. Dei bygde eigne hus, 

hadde eigne aviser, eigne stemne, organisasjonar og institusjonar, men samstundes samarbeida 

dei mykje med andre. Arbeidarrørsla som utvikla seg på slutten av 1800-talet vart omtala som 

ei leiroffentlegheit av Oskar Negt og Alexander Kluge.5 Er det mogleg å dra den same slutninga 

kring den frilyndte ungdomsrørsla, og er det eventuelt nokon skilnad mellom dei ulike nordiske 

landa? 

3. Kan ein tale om éi frilyndt ungdomsrørsle i Norden, eller er det tale om fleire nasjonale 
rørsler som liknar kvarandre? 

 
Som me skal sjå seinare i oppgåva oppstod dei tidlegaste ungdomslaga kvar for seg i ulike 

regionar i Danmark, Finland og Noreg for så å spreie seg til alle dei nordiske landa og regionane 

innan desse landa. Dei nasjonale organisasjonane som vart skipa var alle opptekne av det 

nasjonale, ei sak som òg var i vinden i samtida. Trass det utprega nasjonale fokuset i 

ungdomsrørslene i dei ulike landa, kan det vere tale om ein felles frilyndt ungdomsrørsle slik 

som t.d. arbeidarrørsla, IOGT eller KFUK og KFUM-rørsla som såg seg som ein del av noko 

verdsomspennande? Ein studie som dette av ungdomslagas verksemd for å bidra til 

folkeopplysing og aktiv offentleg deltaking for og med sine medlemar kan kaste lys over 

spørsmålet om fellestrekk mellom dei nordiske lands rørsler. 

Avgrensingar 

Eg har valt fleire avgrensingar for oppgåva. Den første avgrensinga eg har gjort er ei 

tidsavgrensing som eg har sett til ca. 1870 til 1920. Det er eigentleg ikkje noko avgrensing 

bakover i tid då eg har vore interessert å finne så gamalt materiale som mogleg, men det er stort 

sett frå 1870 dette finst. 1920 har eg vald som næraste tidsavgrensing av fleire grunnar. 

Utviklinga i dei ulike nordiske landa skjedde på ulike tidspunkt, så for å få med alle landa var 

eg nøydd til å ha med dei første tiåra av 1900-talet. I Sverige eksisterte rørsla mest berre desse 

                                                
5 Oskar Negt og  Alexander Kluge, Offentlighet og erfaring  (Stockholm: Nordisk sommeruniversitet, 1974).; Eg 
kjem nærare inn på kva leiroffentlegheit er seinare i kapittelet på s. 6. 
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to tiåra, og det er desse tiåra dei nasjonale landssamskipnadane vert til og får sett sine første 

spor. Kring 1920 ser ein òg ei heilt ny utvikling innan samarbeidet mellom dei ulike lands 

ungdomsrørsler enn tidlegare, og det fell seg difor naturleg å avslutte perioden før dette. 

 Ei meir naturleg avgrensing er av språkleg natur. Eg har særs lite materiale knytt til den 

islandske og den finsktalande ungdomsrørsla, dette fordi det som er skrive om dei er stort sett 

på høvesvis islandsk eller finsk, og det same er kjeldematerialet. Det har difor heller ikkje vore 

naturleg å bruke mykje ressursar på å dekke desse rørslene. Som eg kjem attende til seinare i 

kapittelet har litteraturen og kjeldematerialet vore særs variert frå land til land, noko som òg har 

vore med på å avgrense oppgåva. 

Offentlegheit og sivilsamfunn 

«Et imaginært rom, en allmenning, for informasjonsinnhenting, kulturopplevelser og samtale, 

[...]. Det er en felles arena der konflikter utspilles.»6 Slik presenterer Jostein Gripsrud omgrepet 

offentlegheit i Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Ordet i seg sjølv kjem frå det 

tyske öffentlichkeit som tydar «openheit», eller friare omsett til «opne plassar».7 På engelsk 

talar ein om the public eller the public sphere. Offentlegheit og det offentlege står i kontrast til 

den private og intime sfæren som er lukka for offentlegheita.8 

 Referansepunktet for ein kvar studie av offentlegheita er Jürgen Habermas’ 

Strukturwandel der Öffentlichkeit, eller Borgerlig offentlighet som den vart heitande i norsk 

omsetting.9 Originalen kom ut på tysk i 1962 og var eigentleg ein kritikk av samtidas 

offentlegheit som han meinte hadde forfalle sidan 1800-talet. Den klassiske borgarlege 

offentlegheita som var Habermas’ ideal vaks fram på 1700-talet som ein respons på at nye 

grupper i samfunnet kravde å få ytre meiningane sine, og fann saman for å vere ein motvekt 

mot det etablerte regimet. Grunntrekka i dette idealet var ei offentlegheit kor deltakaranes 

sosiale posisjon ikkje hadde noko å seie, berre dei gode rasjonelle og resonnerande argumenta 

talte, og målet var å kome fram til «ålmentas beste».10 Arenaen for desse ordskifta var dei nye 

trykte avisene, magasina og blada. Men å delta i denne offentlegheita kravde både danning og 

                                                
6 Jostein Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet  (Oslo: Universitetsforlaget, 2017), 15. 
7 Knut Dørum, Frå undersått til medborgar: styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884  (Oslo: Samlaget, 
2016), 130-131. 
8 Jürgen Habermas, Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall: Henimot en teori om det borgerlige samfunn  
(Oslo: Gyldendal Norske Forlag, 1971), 1. 
9 Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall: Henimot en teori om det borgerlige samfunn. 
10 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 22-23. 
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utdanning av deltakarane. Habermas har fått kritikk frå fleire hald, og noko av det har han i god 

borgarleg offentlegheitsånd teke til seg, men arbeidet hans står framleis som utgangspunkt for 

all debatt kring offentlegheita.11 I seinare tid har Habermas forklart at «offentlighet kan best 

beskrives som et nettverk for kommunikasjon av innhold og ytringer, altså av meninger.»12 

 Utviklinga av den borgarlege offentlegheita med sine aviser og magasin kom 

samstundes med utviklinga av sivilsamfunnet med sine tehus, salongar, kaffistover, pøbbar og 

leselag,13 og forfallet, slik Habermas såg det, tok til omlag på same tid som sivilsamfunnets 

masseorganisasjonar fekk sitt gjennombrot mot slutten av 1800-talet.14 

 Likeins som den borgarlege offentlegheita utvikla sivilsamfunnets organisasjonsliv seg 

frå små mannsdominerte klubbar i byane på 1700-talet til å inkludere stadig større deler av 

samfunnet utover 1800-talet. Mange historikarar snakkar om bølger når dei skal forklare 

framveksten av sivilsamfunnet. Ulike historikarar har plassert desse bølgene ulikt i tid og 

lengde, og frå land til land. Hans Try tek føre seg dei fleste norske variantane i Assosiasjonsånd 

og foreningsvekst i Norge, samstundes som han presenterer sitt eige framlegg.15 Stefan-Ludwig 

Hoffmann talar òg om bølger, eller surges, når han skildrar sivilsamfunnets utvikling mellom 

1750 og 1914 i Frankrike, Habsburgmonarkiet, (dagens) Tyskland, Russland, Sambandsstatane 

og Storbritannia.16 Felles for dei fleste av desse bølge-modellane er at ein på 1890-talet ser eit 

verkeleg gjennomslag for organisasjonslivet, og at det når utover mellomklassen i byane og ut 

til alle samfunnslag i både by og bygd.  

 Saman med utviklinga av organisasjonslivet utvikla det seg òg underoffentlegheiter 

internt i organisasjonane ved at dei heldt eigne møte, eigne medlemsblad og 

kommunikasjonskanalar.17 Det var mellom anna dette som skapte problem for Habermas’ 

borgarlege offentlegheit som la til grunn at det var éin felles offentlegheit for heile nasjonen. 

Når særleg masseorganisasjonane slo rot med eigne aviser, eigne hus og eigne møtestader vart 

                                                
11 Kritikken mot Habermas’ borgarlege offentlegheit kjem godt fram i m.a. Allmenningen: historien om norsk 
offentlighet, 24-26.; James Van Horn Melton, The rise of the public in Enlightenment Europe, vol. 22, New 
approaches to European history (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 10-15. 
12 Jürgen Habermas, "Offentlig mening, kommunikativ makt og aktører i det sivile samfunn," i Medier og 
demokrati, red. Barbara Gentikow og  Egil G. Skogseth (Oslo: Scandinavian Academic Press, 2007), 30. 
13 Melton, The rise of the public in Enlightenment Europe, 7-8. 
14 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 23. 
15 Hans Try, Assosiasjonsånd og foreningsvekst i Norge: forskningsoversyn og perspektiv  (Øvre Ervik: Alvheim & 
Eide, 1985), 28-30. 
16 Stefan-Ludwig Hoffmann, Civil society: 1750-1914, Studies in European history (Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2006). 
17 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 258. 
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offentlegheita fragmentert, og når dei då skulle delta i den «store offentlegheita» var dei 

programplikta til å meine det dei hadde vedteke internt, og dei gode argumenta var ikkje lenger 

det viktigaste. Fleire av dei største rørslene skapte ikkje berre eigne underoffentlegheiter, men 

nærma seg òg det Oskar Negt og Alexander Kluge kalla leiroffentlegheiter.18 Desse 

leiroffentlegheitene er særleg knytt til arbeidarrørsla, men m.a. Gripsrud meiner at 

lekmannsrørsla og norskdomsrørsla òg kan omtalast som slike.19 Målet med å danne eigne 

leiroffentlegheiter var å kunne skape eit så godt som komplett alternativ til storsamfunnet for å 

samle dei om «riktige» verdiar og normer, og for å skjerma dei frå negativ påverknad.20 Vonleg 

kan eg med denne oppgåva stadfeste Gripsruds påstandar, og kunne sei noko om korleis dette 

vart gjort i praksis. 

Omgrepshistorie 

For å forstå kva dei frilyndte ungdomslaga var i perioden eg ser på må ein forstå omgrepa dei 

nytta i si samtid, og forstå at dei var forstått annleis enn i dag. Innan omgrepshistoria skil ein 

mellom ord og omgrep.21 Ord er uttrykk som let seg enkelt definere og som ein stort sett er 

samde om kva er. Alle er til dømes samde om kva ein stein er, det er enkelt og forståeleg. 

Omgrep på det andre sida er mykje meir omfattande og let seg vanskeleg definere, men må 

tolkast. Ein stat eller eit miljø er gode døme på omgrep som kan nyttast på ulikt vis og som det 

ikkje er nokon automatisk felles definisjon for. Omgrep kan òg ha ulike tydingar i ulike land, 

og i ulike tidsepokar. Definisjonen av stein endrar seg ikkje om ein reiser hundre år attende i 

tid, eller reiser til andre sida av kloden. Stat eller miljø krev derimot kontekst og fortolking for 

å forståast rett, og vil difor ikkje stå seg på same måte som stein. Det er difor viktig at ein som 

historikar er medveten desse endringane. 

                                                
18 Negt og  Kluge, Offentlighet og erfaring. ; Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 259. s. 259 
19 Norskdomsrørsla er ei fellesnemning om dei organisasjonane, avisene og institusjonane som samla seg 
hovudsakleg kring landsmålet. Noregs Ungdomslag (NU) var langt på veg den viktigaste mellom desse, særleg 
om ein ser på medlemstal. Som eg kjem til å argumentere for seinare i oppgåva er likevel dette berre éi av fleire 
sider av NU og den frilyndte ungdomsrørsla, og det var heller ikkje heile ungdomsrørsla som følte seg heime i 
norskdomsrørsla. 
20 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 259-260. S. 259-260 
21 Jani Marjanen, "Begreppshistoria," i Metod: Guide för historiska studier, red. Martin Gustavsson og  Yvonne 
Svanström (Lund: Studentlitteratur, 2018), 102-104. s. 102-104; For vidare lesing om omgrepshistorie kjem ein 
ikkje unna Reinhart Koselleck m.a. i: Reinhart Koselleck, Futures past: on the semantics of historical time  (New 
York: Columbia University Press, 2004). 
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Når eg i neste kapittel skriv utdjupande om fleire sentrale omgrep i oppgåva mi er det 

nettopp for å få fram nyansane, for å sette meg sjølv og lesaren inn i korleis omgrepa vart nytta 

i si samtid, og korleis omgrepa kunne verte nytta på ulikt vis i dei ulike landa. Når eg så mot 

slutten av neste kapittel diskuterer meg fram til frilyndte ungdomslag som eit felles omgrep 

uavhengig av land og tid har eg laga meg sjølv ein analytisk kategori. Då vel eg aktivt å nytte 

eit omgrep på ein annan måte enn korleis det vart nytta i si samtid.22 

Samanliknande metode 

Den klart viktigaste metoden eg har teke i bruk i denne oppgåve er samanlikning. Eg har sju 

ulike land og sjølvstyrte område med eigne rørsler som skal samanliknast: Danmark, Finland 

(finsktalande og svensktalande kvar for seg), Færøyane, Island, Noreg og Sverige.  

 Knut Kjeldstadli skildrar to ulike samanlikningsmetodar som han har etter John Stuart 

Mill. Det er the Method of Agreement og the Method of Difference, eller på norsk: 

«overenstemmelsesmetoden» og «forskjellsmetoden».23 Den førstnemnde metoden går ut på å 

samanlikne noko som er særs ulikt for å finne den avgjerande likskapen, medan den sistnemnde 

metoden går ut på å samanlikne noko som er særs likt for å finne det som skil dei frå kvarandre. 

I denne oppgåva kjem eg til å nytte båe metodane med von om å kunne svare på 

problemstillingane mine. Grunna det mykje større kjeldematerialet eg har om dei norske 

ungdomslaga vil nettopp desse oftast danne grunnlaget for samanlikning med dei andre landa. 

Bruk av digitale verkty 

Etterkvart som meir og meir materiale vert digitalisert og gjort tilgjengeleg på nett har det opna 

seg mange nye innfallsvinklar og moglegheiter i historiefaget. Der ein før var nøydd til å velje 

seg eit utval aviser ein ønskte å lese systematisk årgang for årgang er det no mogleg å gjere 

fritekstsøk i store databaser. Dette gjer at ein på ein heilt anna måte kan finne ut når ulike 

omgrep vart teke i bruk og ein kan gjennom Ngram-verkty sjå grafar som syner når ulike termar 

vart mest nytta. I staden for å alltid måtte gå metodisk kvalitativt til verks har ein heilt andre 

føresetnadar for å gå kvantitativt til verks i historiefaget. Ein får òg høve til å gå inn i einskilde 

nummer av aviser ein kanskje aldri elles ville analysert og få nye kunnskapar. 

                                                
22 Marjanen, "Begreppshistoria," 99. 
23 Knut Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget  (Oslo: Universitetsforlaget, 
1999), 266-267. 
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 Korkje metoden eller teknologien bak er utan sine ulemper. For det første er det langt 

frå alt som er kvalitetssikra på førehand, og mykje er gjort på automatikk ved hjelp av maskinar. 

Dette gjer at bokstavar og ord kan tolkast feil og vise feil når ein søker, eller ikkje dukke opp i 

søket i det heile teke. Røynsla frå det arbeidet eg har gjort med denne oppgåva er at særleg 

gotiske fontar er eit problem. Når eg til dømes har søkt på frisindede har eg fått opp mange treff 

som eigentleg er frifindede, og som er alt anna enn relevant for mitt søk. Det er då mykje truleg 

fleire ord som er tolka motsett av datamaskina som digitaliserte, og som då ikkje kjem opp i 

mine søk.  

 Skal ein nytte seg av desse nye verktya er det viktig å tenkje over kva ein søker etter, og 

at det er vanskeleg å få med seg heile konteksten. Har det skjedd ein trykkfeil i avisa vil heller 

ikkje dette dukke opp i søka om ein då ikkje aktivt søker etter eventuelle feilstavingar. Ei anna 

utfordring ein må vere klar over er at det er langt frå alt som er digitalisert, og som ein framleis 

må oppsøke på «gamlemåten».  

Kjelder 

Grunna oppgåvas omfattande geografiske nedslagsfelt og studieobjektas natur er 

kjeldematerialet som ligg til grunn for oppgåva både omfattande og særs variert. Det har ikkje 

vore mogleg å finne tilsvarande omfattande materiale som eg har frå dei norske ungdomslaga i 

dei andre nordiske landa, og det eg har er ikkje alltid tilsvarande i alle land.  

Materialet om ungdomslaga som eg har samla og nytta er stort sett eit variert sett med 

møteprotokollar, vedtekter, medlemsaviser/handskrivne blad, og i noko mon årsmeldingar e.l. 

Av det tidlegaste materialet er mykje diverre gått tapt, og med somme unnatak er største delen 

av materialet eg har samla frå 1900-talet. Særleg arkiv etter lokale ungdomslag har hatt ein 

tendens til å verte lagra på gamle loft, og slikt vorte kasta eller tapt i brann eller liknande. Sjølv 

arkiva etter dei nasjonale organisasjonane har vore råka av liknande hendingar.  

Arkivet etter Finlands Svenske Ungdomsförbund frå før den andre verdskrigen har 

forsvunne utan at eg har fått noko klårheit i kva som kan ha skjedd. Det eldste materialet 

Svenska litteratursällskapet i Finland hadde var ei kassabok frå 1938.24 Arkivet etter Noregs 

Ungdomslag (NU) før 1913 er heller ikkje nok særleg å skryte av. Organisasjonen heldt heile 

arkivet sjølv fram til 2002, då dei byrja overlevere det meste til Riksarkivet i Oslo. I arkivet 

                                                
24 Svenska litteraturällskapet er dei som tek vare på arkiva etter Finlands Svenska Ungdomsförbund og andre 
finlandssvenske organisasjonar.  
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finns det ingenting frå før 1904, og åra mellom 1904 og 1913 har mange manglar og består stort 

sett av nokre brev og ymse sakspapir i høve årsmøta i perioden. Det er nok Klaus Sletten, som 

var tilsett som skrivar i NU i delar av perioden, som truleg må takkast for det som er teke vare 

på frå denne tida. Frå 1913 vart Edvard Os tilsett som felles skrivar for Noregs Mållag og NU, 

og med dette ser ein brått eit mykje meir systematisk arkiv. Mellom anna får ein faste kopibøker 

frå 1914 og faste journalar frå 1915. Store delar av arkivet til NU vart øydelagt ved bombinga 

av Drammensveien 2 ved nyårsskiftet 1944-45.25 

Kjeldemateriale etter felleslag og lokallag har eg vald å ikkje systematisk undersøke då 

det hadde vore alt for krevjande for eit masterprosjekt når eg skal dekke heile Norden. Eg har 

difor heldt meg til det materialet eg har fått tilgang til digitalt eller tilsendt i kopi, eller som eg 

har fått tilgang til i Oslo eller dei to byane eg har vore på arkivreise til, København og Tórshavn. 

Sjølv med denne avgrensinga har eg fått tilgang til deler av arkiva etter tolv norske, 18 danske, 

seks færøyske og to svenske lokal- og felleslag. I tillegg kjem vedtektene etter omlag 140 norske 

ungdomslag og ungdomsforeninger eg har gått systematisk gjennom ved småtrykksamlinga til 

Nasjonalbiblioteket i Oslo, og eit utal vedtekter eg har kome over i ulike bøker, blad og aviser. 

I dette materialet skjuler det seg òg utdrag frå fem norske, to danske og to færøyske lagsblad, 

og fulle årgangar frå tre norske og to danske blad. Det skal òg nemnast at fleire har teke med 

utdrag frå slike lagsblad i sine eigne verk. Til dømes har Jon Tvinnereim i Ei folkerørsle blir til 

lagt ved 45 utdrag frå ulike handskivne blad frå Nordvestlandet.26 

Hos handskriftsamlinga til Nasjonalbiblioteket i Oslo har eg fått tilgang til ei spanande 

samling papir etter Ivar Blekastad, skiparen av Mølju i 1868, og dottera hans, Gunhild. 

Materialet her inkluderer mellom anna brev, handskrivne lagsblad og andre papir frå dei 

ungdomslaga Blekastad var knytt til. 

For å supplere kjeldematerialet har eg nytta avisdatabasane til Nasjonalbiblioteket 

(Noreg), Nationalbiblioteket (Finland), Det Kongelige Biblioteket (Danmark), Kungliga 

Biblioteket (Sverige) og Landbókasafn Íslands til å søke på relevant emneord.27 Eg har òg gått 

meir systematisk gjennom utvalde årgangar av Folkevennen (1853-55), Unge Skud (1893-96) 

                                                
25 Jan Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996  (Oslo: Det Norske Samlaget, 1995), 231. 
26 Jon Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, Vår nære fortid (Oslo: 
Samlaget, 1981), 146-203. 
27 Nasjonalbiblioteket (Noreg): https://nb.no 
Nationalbiblioteket (Finland): https://digi.kansalliskirjasto.fi 
Det Kongelige Biblioteket (Danmark): https://statsbiblioteket.dk/mediastream 
Kungliga Biblioteket (Sverige): https://tidningar.kb.se 
Landbókasafn Íslands: https://timarit.is 
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og Bodstikka/Norsk Ungdom (1913-22). Førstnemnte var eit organ for 

Folkeopplysningsselskapet, og vart redigert av Ole Vig fram til 1857. Unge Skud var ei avis 

som fungerte som organ for frilyndt ungdom i tida før rørsla fekk samla seg, og vart det første 

offisielle organet for Noregs Ungdomslag i 1897. Bodstikka, som byta namn til Norsk Ungdom 

i 1917, var frå 1913 offisielt meldingsblad for Noregs Mållag og Noregs Ungdomslag. Frå 

Færøyane har eg fått tilgang til eit utval relevante nummer av Føringatíðindi og Fuglaframi frå 

åra mellom 1896 og 1902. 

I alle dei nordiske landa har ungdomslaga produsert litteratur om seg sjølve i høve runde 

jubileum, og denne floraen av jubileumsskrift og -bøker har vore til god hjelp og inneheld 

verdifulle opplysningar om rørsla, særleg verdifult er det som står om tida før kjeldematerialet 

mitt byrjar, og gjev eit godt innsyn i kva rørsla tenkte om seg sjølv. 

Litteratur og forsking 

Det nordiske perspektivet 

«Den frilyndte ungdomsrørsla i Norig er med dette eit sersyn. Ikkje noko anna land har noko 

heilt ut tilsvarande» skreiv Sven Moren i 1921 og 85 år seinare skreiv Anders G. Lindqvist 

omlag det same, men om den svensktalande ungdomsrørsla i Finland: «Forfarande har 

[ungdomsföreningarna] inga egentliga motsvarigheter i de övriga nordiska länderna.»28 Denne 

nasjonale forståinga av den frilyndte ungdomsrørsla speglast på fleire vis att i litteraturen og 

forskinga som har vore skrive. Nokre unnatak finst likevel, slik som Niels Kayser Nielsen som 

i Bonde, stat og hjem skiftesvis viser til ungdomslag i både Danmark, Finland og Noreg og ser 

dei i samanheng med kvarandre.29 Bonde, stat og hjem gjev òg ei grundig og god innføring i 

sivilsamfunnets utvikling i dei ulike nordiske landa og kastar lys over kva som kan ligge til 

grunn for skilnadar og likskap mellom landa.  

I den norske litteraturen er det Jon Tvinnereim som har gjort ein freistnad på å trekke 

parallellar mellom rørslene i Danmark, Finland og Noreg, men som diverre ikkje tek med noko 

om ungdomsrørsla i korkje Sverige, Island eller på Færøyane. I dei to førstnemnte landa viser 

han derimot til hembygdrørsla og føringafelaget som liknar, men ligg litt på sida av den norske 

                                                
28 Sven Moren og  Edvard Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år  (Oslo: Norsk maalkontor, 
1921), 3.; Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 27. 
29 Niels Kayser Nielsen, Bonde, stat og hjem: nordisk demokrati og nationalisme - fra pietismen til 2. verdenskrig  
(Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009). 
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ungdomsrørsla.30 Dette har så vorte repetert av Mona Klippenberg fleire stader med tilvisingar 

til Tvinnereim. I boka Ungdomslaget utgjeven i samband med hundreårsjubileet til Noregs 

Ungdomslag har Klippenberg teke med noko om ungdomslaga på Færøyane, men den totale 

stilla kring ungdomsrørsla på Island og i Sverige er likevel merkverdig.31 

På svensk hald står Maria Björkroth i kontrast til dei to eg siterte innleiingsvis då ho 

meiner at «det är uppenbart att man i Norge, Sverige och Finland betraktede sig som ingående 

i någon form av gemensam rörelse.»32 Vidare viser ho at rørsla hadde band til dei danske 

folkehøgskulane. Ungdomslaga i Danmark, Island og på Færøyane vert derimot ikkje nemnt. 

Martin Stolare freistar i si avhandling å dra parallellane Björkroth byrja på vidare ut av Norden 

til den tyske «ungdomsrörelsen», og då særleg Wandervogel.33 Han skriv vidare at det ikkje 

finst prov på påverknad frå den tyske ungdomsrørsla på den svenske, og det er det nok gode 

grunnar til. Wandervogel var ei konservative rørsle som berre var open for unge gutar og hadde 

langt på veg meir til felles med speidarrørsla enn den frilyndte ungdomsrørsla. Dette kom òg til 

uttrykk ved at dei gjekk saman med nettopp speidarane i Bündische Jugend etter første 

verdskrig.34 

Den einaste staden eg har funne omtalar av ungdomsrørsler i alle dei nordiske landa er 

ein bokserie gjeven ut i 1948 i tre band som heiter Nordens ungdom : ungdomsbevegelsene i 

Norden og arbeidet deres.35 Serien var redigert av Jens Marinus Jensen som på det tidspunkt 

var leiar for De danske Ungdomsforeninger. Her har alle kristlege, frilyndte, fråhalds-, og 

landbruks-ungdomsorganisasjonar fått presentere seg, i tillegg til at dei politiske ungdomspartia 

og idretten i dei ulike landa vert presentert. Artiklane inneheld både historie og informasjon om 

det meir samtidige arbeidet, og har vore til stort hjelp i arbeidet mitt.  

                                                
30 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 121.; Hembygdsrørsla er ei 
særsvensk folkerørsle med fokus på å ta vare på og syne fram lokale tradisjonar og folkekultur. Føringafelaget var 
ei nasjonalsinna foreining skipa i 1889 med føremål om å attreise det færøyske språks ære og vørdnad, og at 
færøyingar skulle halde saman og utvikle seg slik at dei på sikt kunne klare seg sjølv. 
31 Mona Klippenberg, "Ei ny ætt med større tru: frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 1870-1905," red., Historie 
(Oslo: Universitetet i Oslo, 1996). og "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," i Ungdomslaget: 
Noregs Ungdomslag 1896-1996, red. Jan Kløvstad (Oslo: Samlaget, 1995). 
32 Maria Björkroth, "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att bevara och förnya" 
(Museologi, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, 2000), 80. 
33 Martin Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920" (M. Stolare, 2003), 
58. 
34 Peter D. Stachura, The German youth movement, 1900-1945: an interpretative and documentary history  (New 
York: St. Martin's Press, 1981). 
35 Jens Marinus Jensen og  Folke Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres I  
(Oslo: Arnkrone, 1948), + band 2 og 3. 
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Fri Ungdom er eit tilsvarande verk i tre band om det «folkelige Ungdomsarbejde» i 

Danmark som vart gjeve ut fire år tidlegare, her òg med Jens Marinus Jensen som redaktør 

saman med den danske forfattaren Jørgen Bukdahl.36 I tillegg til å omfatte artiklar tilsendt frå 

alle dei organisasjonane som fall under omgrepet folkelige omfattar boka fleire kapittel av meir 

generell art, mellom anna eitt om samarbeidet og tilhøva mellom dei danske, norske og svenske 

ungdomslaga.37 Dette kapittelet inneheld fleire nye moment og hendingar eg ikkje har funne 

andre stader. At verket vart utgjeve i 1944 og at dåverande indenrigsminister hadde skrive 

føreordet gjorde meg først skeptisk til innhaldets nøytralitet og integritet, men eg fann ikkje 

noko som støtta opp om skepsisen eller som svekker innhaldets integritet. 

Organisasjonanes eiga historie 

Dei som har skrive mest om dei frilyndte ungdomslaga er rørsla sjølv. Som allereie nemnt har 

ungdomslaga vore flinke til å produsere bøker og skrifter om si eiga historie. Det eldste skriftet 

eg har nytta i denne oppgåva er Ali Nordrens Ungdomsrörelsen frå 1906 kor han gjer greie for 

utviklinga av og stoda for ungdomsrørsla i Sverige fram til då.38 Både den danske, 

finlandsvenske, finske og norske rørsla skreiv sine første jubileumsbøker i høve 25-årsjubilea 

sine, og sidan har dei haldt fram ved nye runde år. Etterkvart som fleire av dei lokale 

ungdomslaga og felleslaga nådde 50, 75 og 100 år har desse òg bidrege med sitt til ein stor flora 

av jubileumsbøker, ofte skrive av leiande ideologar i rørsla. Det er helst i Finland og Noreg det 

er mest utbreidd, men ein finn det att i dei andre landa òg. Alle desse er naturleg nok fokusert 

på sine nærmiljø, sin region eller nasjon.  

Faren med å lene seg for mykje på desse er sjølvsagt at dei ønskjer å fortelje den beste 

historia om seg sjølv, og at dei ikkje ser så kritisk på sitt eige arbeid som til dømes eit uavhengig 

forskingsarbeid ville gjort. Sjølv om tala og dei harde fakta er på plass er forteljingane farga av 

ideologien, og det som er utelatt av ideologiske eller politiske grunnar er vel så viktig å ha med 

seg. Ofte manglar dei ein akademisk distanse til det dei skriv om, og medvete eller ikkje har dei 

ein klar agenda med det dei skriv. 

 Ungdomslaga er òg nemnt i fleire ålmenne verk i fleire land, men problemet med desse 

er at dei stort sett viser til den allereie nemnte litteraturen rørsla sjølv har skrive. Dette gjeld òg 

                                                
36 Jørgen Bukdahl og  Jens Marinus Jensen, Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I  (Odense: Forlaget 
Arnkrone, 1944), + band 2 og 3. 
37 Folkelig var det omgrepet Jens Marinus Jensen nytta om det eg omtalar som frilyndte. Desse omgrepa 
diskuterer eg mykje meir inngåande i neste kapittel. 
38 Ali Nordgren, Ungdomsrörelsen  (Uppsala: Schultz, 1906). 
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forskingsverk som Henrik Stenius’ avhandling om foreiningsvesenet i Finland.39 Det er 

problematisk at ei rørsles eiga historieforteljing får dominere på denne måten når den ikkje er 

underlagt akademiske prinsipp om objektivitet, gildskap og etterprøving.  

Tidlegare forsking 

Når det gjeld forsking på frilyndte ungdomslag er 1981 eit merkeår. Dette er året Jon 

Tvinnereim gav ut Ei folkerørsle blir til, og den første hovudfagsoppgåva om ungdomslag, Den 

frisinna ungdomsrørsla til skipinga av Noregs Ungdomslag av Werner Steinsland, vart skrive. 

Den einaste forskinga som nemner ungdomslag i nokon særleg mon før dette er Roar 

Skovmands De folkelige bevægelser i Danmark frå 1951.40 

Steinslands arbeid med å samle informasjon og kjeldemateriale om ungdomsrørslas 

tidlegaste år har vore enormt viktig, og er eit viktig grunnlag for ein kvar som ønskjer å skrive 

om dei frilyndte ungdomslaga i Noreg. I Ei folkerørsle blir til dreg Tvinnereim ei line tvers 

gjennom den tradisjonelle opphavssoga til Noregs Ungdomslag og syner ungdomslagas 

historiske utvikling frå tradisjonelle uformelle samkome til ei organisert folkerørsle. Fokuset 

hans er på Nordvestlandet, og han får difor høve til å gå i djupna på dei regionale særprega ved 

rørsla i denne delen av landet. Både Steinsland og Tvinnereim konkluderer med at rørsla var 

delt i to plan med særs ideologiske leiarar sentralt, og ungdomslag med ei meir praktisk 

tilnærming til arbeidet lokalt. Denne innsikta er ein viktig føresetnad for å verkeleg forstå rørsla. 

Seinare har det kome fleire hovudfagsoppgåver og masteroppgåver om ungdomslaga i 

ulike delar av landet. I 1989 vart Svein H. Sørensen ferdig med si oppgåve om ungdomslaga i 

Finnmark, i 1996 skreiv Mona Klippenberg om ungdomslaga i Inntrøndelag, og i 2002 leverte 

Eva Ingerlise Warholm oppgåva si om ungdomslaga i Telemark og Vestfold.41 Saman med 

Tvinnereim dannar desse oppgåvene eit godt grunnlag for å forstå dei regionale likskapane og 

skilnadane i den frilyndte ungdomsrørsla i Noreg. Det har òg vore skrive mindre oppgåver om 

                                                
39 Henrik Stenius, "Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets 
början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott" (Svenska literatursällskapet i Finland, 
1987). 
40 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet.; Werner Steinsland, "Den 
frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," red. (Bergen1981).; Roar Skovmand, De folkelige 
bevægelser i Danmark  (København: Schultz, 1951). 
41 Svein H. Sørensen, "Frilynt ungdomsarbeid i Finnmark 1896 - 1940: ideologi og praksis," red. (Tromsø: 
Universitetet i Tromsø, 1989).; Klippenberg, "Ei ny ætt med større tru: frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 
1870-1905."; Eva Ingerlise Warholm, "«ikkje klassisk daning, men uppseding i vaar eigen norske kultur»: en 
sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 1895-1920," red., Historie 
(Oslo: Universitetet i Oslo, 2002). 
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einskilde ungdomslag som til dømes Tasta Ungdomslag i Rogaland som Arne Magnar Rygg 

skreiv om i 1988.42 Ei tilsvarande oppgåve vart skrive om Ungmannafelagið Sólarmagn av John 

Dalsgarð i 1983. Denne har danna grunnlaget for mykje av det eg har om ungdomslaga på 

Færøyane.43 

På midten av 1990-talet vart den frilyndte ungdomsrørsla via ein del merksemd frå 

forskarhald. Som ein del av prosjektet Fritid og ideologi publiserte Ørnulf Hodne i 1995 

Fedreland og fritid – en mellomkrigsstudie av Noregs Ungdomslag,44 og i samband med 

forskingsprosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet vart det publisert 

fleire artiklar som omtalte den frilyndte ungdomsrørsla.45 

I tillegg til desse publiseringane som meir eller mindre omhandlar ungdomsrørsla 

direkte har dei frilyndte ungdomslaga vorte meir indirekte omtalt i fleire andre bøker. Desse tek 

oftast for seg einskilde trekk ved rørsla som til dømes Venstre-tilknytinga,46 

kristendomsaspektet og konflikten med pietismen,47 og folkeopplysing og tilhøvet med 

folkehøgskulen.48 Oftast er det likevel det nasjonale aspektet, og då særleg med tanke på 

landsmålet, det vert fokusert på. Her kan nemnast Trond Nordbys Det moderne gjennombruddet 

i bondesamfunnet, Bodil Stenseths En norsk elite, Jostein Nerbøviks Den norske 

kulturnasjonalismen og Jostein Gripsruds Allmenningen.49 Utfordringa med desse, og kanskje 

særleg dei sistnemnte, er at dei tek meiningane til Noregs Ungdomslag og overfører dei til heile 

rørsla utan omsyn til at dette ofte var kontroversielle tema i rørsla, og som gjorde at både lokale 

                                                
42 Arne Magnar Rygg, "«Kristelig» og «frilyndt»: om Tasta Ungdomslag," red., Kandidatoppgave / HSR-
KULTSAMF (Stavanger: A. M. Rygg, 1988). 
43 John Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," red. (Tórshavn: Fróðskaparsetur 
Føroya - Føroyamálsdeildin, 1983). 
44 Ørnulf Hodne, Fedreland og fritid: en mellomkrigsstudie i Noregs ungdomslag  (Oslo: Novus forlag, 1995). 
45 Sjå m.a. Øystein Sørensen, Nasjonal identitet - et kunstprodukt?  (Oslo: Norges forskningsråd, 1994). og Dag 
Thorkildsen, Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre, KULTs skriftserie (Oslo: Norges 
forskingsråd, 1996). Prosjektet kulminerte i publiseringa av Øystein Sørensen, Jakten på det norske: perspektiver på 
utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet  (Oslo: Pensumtjeneste, 2007). 
46 Leiv. Mjeldheim, Folkerørsla som vart parti  (Bergen: Universitetsforl., 1984).; Morten Øveraas, "«Nokre 
føresetnader for liberalt demokrati» - Ei komparativ gransking av politisk kultur i Romsdals Amt fram til 1905," 
red., Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (Oslo: Universitetet i Oslo, 2016). 
47 Bjørg Seland, "«Revolusjon» i bygda – vekkingskristendom som endringsprosjekt," i Mellom gammelt og nytt: 
kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet, red. Knut Dørum og  Helje Kringlebotn Sødal (Bergen: Fagbokforl., 
2016). 
48 Arild Mikkelsen et al., Frihet til å lære: frilynt folkehøgskole i 150 år  (Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2014). 
49 Trond Nordby, Det moderne gjennombruddet i bondesamfunnet  (Oslo: Universitetsforlaget, 1991).; Bodil 
Stenseth, Norsk elite: nasjonsbyggerne på Lysaker: 1890-1940  (Oslo: Aschehoug, 1993).; Jostein Nerbøvik "Den 
norske kulturnasjonalismen," i Nasjonal identitet - et kunstprodukt?, red. Øystein Sørensen (Oslo: Norges 
forskningsråd, 1994).; Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet. 
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ungdomslag og felleslag aldri melde seg inn i det som skulle vere landsorganisasjonen for alle 

frilyndte ungdomslag. Som ein del av den større forskingslitteraturen gjer dei likevel sitt til å 

utfylle og utdjupne forståinga av kva den frilyndte ungdomsrørsla i Noreg var, og er. 

 På svensk hald var det Henrik Berggren som skreiv det første forskingsarbeidet kor den 

svenske ungdomsrørsla vart omtalt.50 I Seklets ungdom frå 1995, tek Berggren først føre seg 

omgrepet ungdom og korleis dette vart forstått i det svenske samfunnet kring 1900, for så å 

diskutere korleis omgrepet vart nytta av ulike rørsler. Konklusjonen hans er m.a. at der den 

frilyndte ungdomsrørsla prøvde å samle heile den svenske nasjons ungdom til eitt fellesskap, 

ville sosialdemokratane samle ungdom som høyrte til arbeidarklassen til eit eige fellesskap, og 

slik skape sosiale skilje basert på sosial status i staden for alder. Båe rørslene var likevel samde 

om at tida dei levde i kravde nye fellesskap i samfunnet. 

 Etter Berggren har det vorte publisert ei bok og to avhandlingar som omtalar ulike delar 

av ungdomsrørsla i Sverige. Maria Björkroth gav i 2000 ut Hembygd. I samtid och framtid 

1890-1930 som er ein studie om hembygdrørsla i Sverige, og ho tek i eit av kapitla føre seg 

hembygdaspektet ved ungdomsrørsla i Dalarna.51 I 2003 var Martin Stolare ferdig med sin 

avhandling om moderniseringskritiske rørsler i Sverige på byrjinga av 1900-talet, og inkluderer 

i denne avhandlinga ungdomsrørsla i Värmland som ei av desse.52 Det kan her vere interessant 

å påpeike at Mona Klippenberg konkluderte med at den norske ungdomsrørsla ikkje var 

moderniseringskritiske.53 Den siste avhandlinga som omtalar den svenske ungdomsrørsla er Per 

Franssons Landskapet som lärobok. Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring 

sekelskiftet 1900.54 

 Det tredje landet kor eg har funne relevant forskingslitteratur om den frilyndte 

ungdomsrørsla frå er Danmark. Som nemnt kom Roar Skovmands De folkelige bevægelser i 

Danmark ut i 1951. Der set han dei ulike folkerørslene i eit historisk perspektiv og i forhold til 

kvarandre.55 For ein som ikkje hadde noko inngåande forståing for det danske 

                                                
50 Henrik Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939  (Stockholm: Tiden, 1995). 
51 Björkroth, "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att bevara och förnya." 
52 Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920." 
53 Mona Klippenberg, "Ut or unionane?: Den frilyndte ungdomsrørsla i framvekstårene," i Jakten på det norske: 
perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet, red. Øystein Sørensen (Oslo: 
Pensumtjeneste, 2007), 369-370. 
54 Per Fransson, "Landskapet som lärobok: Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring sekelskiftet 
1900" (Sekel Bokförlag och författaren, 2010). 
55 Skovmand, De folkelige bevægelser i Danmark. 



16 
 

organisasjonslivet på førehand gav denne boka meg viktige innsikter for å forstå dei danske 

ungdomslaga i ein dansk kontekst sjølv om ungdomsrørsla berre er via nokre få sider. 

 Som ein del av eit forskingsprosjekt om den danske kyrkje under okkupasjonen kom En 

vågen dansk, kristen ungdom. De danske Ungdomsforeninger under Besættelsen av Peter 

Ramskov Andersen ut i 1993.56 Sjølv om prosjektet eigentleg fokuserte på krigsåra 1940-45 

valde Andersen å utvide dette til å omfatte tiåra før krigen òg. Dette gjorde at deler av boka var 

relevant for arbeidet mitt.  

 Den einaste studien eg har funne som verkeleg tek for seg det folkeopplysande aspektet 

ved ungdomslaga er Søren Ehlers Ungdomsliv : Studier i den folkeoplysende virksomhed for 

unge i Danmark 1900-1925 utgjeve i 2000.57 Ehlers går her grundig til verks og tek føre seg 

alle dei organisasjonar og institusjonar, utanom den offentlege skulen, som dreiv 

folkeopplysande arbeid i Danmark og set dei i samanheng med kvarandre.  

 «På trods af [ungdomforeningernes store betydning] har ungdomsforeningerne været et 

decidert forsømt område indenfor forskningen.»58 Slik byrjar Gunnar Svendsen sin artikkel om 

De danske ungdomsforeninger (DdU) frå 2002. Gjennom fleire ulike teoretiske innfallsvinklar 

prøver Svendsen å sette DdU inn i ein historisk kontekst og samstundes vise at ungdomslaga 

var ein katalysator for kampen mellom by og land. Eg skal ikkje gå i djupna her, men Svendsen 

prøver i denne artikkelen å gape over alt for mykje på alt for liten plass, slik at fleire deler av 

artikkelen ikkje heng særleg i hop. Han har likevel fleire gode poeng og synspunkt ein må ta 

omsyn til. 

 Grunna den spesialiserte organisasjonsstrukturen i Danmark har eg teke med ei bok som 

knapt nemner ungdomslaga, men som er viktig for den danske konteksten likevel. 

Forsamlingshuse er dansk kulturarv: Status og historie er ein forskingsrapport i bokformat av 

Johnny Wøllekær og Johs. Nørregaard Frandsen som vart gjort på tinging av det danske 

kulturdepartementet og publisert i 2014. Boka er både ei historisk synfaring over dei danske 

forsamlingshusa og ein rapport om stoda i dag. På norsk hald har Jan Kløvstad redigert ei bok 

om ungdomshusa i Noreg utgjeve i 1986.59 Same året kom det òg ei bok om bedehusa i Noreg 

                                                
56 Peter Ramskov Andersen, En vågen dansk kristen ungdom: DdU under Bæsettelsen  (Odense: Odense 
Universitetsforlag, 1993). 
57 Søren Ehlers, "Ungdomsliv: studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925" (Alinea, 
2000). 
58 Gunnar L. H. Svendsen, "De danske ungdomsforeninger og kampen mellem by og land," Fortid og nutid: 
tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, no. September (2002). 
59 Jan Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg  (Oslo: Noregs ungdomslag: I kommisjon hos 
Det norske samlaget, 1986). 
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redigert av Olaf Aagedal som gjev eit fint innblikk i den største «huskonkurrenten» til 

ungdomshusa.60 

Disposisjon 

Kapittel to er på sett og vis eit bakgrunnskapittel kor eg kjem til å ta føre meg sentrale omgrep 

og avklaringar samt ei meir generell innføring i den historiske utviklinga av den frilyndte 

ungdomsrørsla i dei ulike nordiske landa. Omgrepa det gjeld er ungdom, frilyndt/frisinna, og 

ungdomslag/ungdomsforening, samt ei meir utdjupande forklaring på kvifor eg meiner den 

frilyndte ungdomsrørsla kan nyttast som analytisk kategori på tvers av landegrenser. Kapittelet 

gjev òg eit viktig organisasjonshistorisk grunnlag for å kunne svare på problemstilling 3 som 

eg presenterte i byrjinga av inneverande kapittel. 

 Kapittel tre, fire, fem og seks er empiriske kapittel kor eg går inn på dei fire 

hovudarenaene til ungdomsrørsla: det lokale ungdomslaget med sine lagsmøte, føredrag og 

handskrivne blad; ungdomsstemna; ungdomshusa; og ungdomspressa. 

 I siste kapittel kjem eg til å samle trådane frå dei føregåande kapitla og kome med ein 

konklusjon på problemstillingane frå dette kapittelet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Olaf Aagedal, Bedehuset: rørsla, bygda, folket, Vår nære fortid (Oslo: Samlaget, 1986). 
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Kapittel 2: Omgrepsavklaring og framveksten av 
ungdomslag i Norden. 

Innleiing 

Kvar kom ungdomslaga frå? Korleis spreidde rørsla seg i Norden? Kvifor kalla dei seg 

ungdomslag? Dette er nokre av spørsmåla eg skal prøve å svare på i dette kapittelet. Eg kjem 

til å byrje med å forklare tre sentrale omgrep i denne rørsla, og sette dei inn i ein historisk 

kontekst. Dette gjeld omgrepa ungdom, ungdomslag/ungdomsforening og frilyndt/frisinna. Eg 

kjem vidare til å avklara omgrepsbruken kring dei frilyndte ungdomslaga i ein nordisk kontekst, 

før eg gjev lesaren eit innblikk i den kristne ungdomsrørsla som vaks fram omlag på same tida 

som dei frilyndte. Til sist går eg gjennom den historiske utviklinga av organisasjonane til 

ungdomsrørsla i kvart einskild land. 

Ungdom 

Kva var det som gjorde at ein mot slutten av 1800-talet byrja å skipe ungdomslag og 

ungdomsforeninger? Kva meinte dei eigentleg når dei snakka om ungdom? 

I dag har det norske organisasjonslivet to definisjonar å halde seg til, ei øvre og ei nedre 

avgrensing for kva ein ungdom er.61 Meir konkret er dei under 14 år barn, dei over 26 år er 

vaksne og dei imellom er ungdom. Det kan treffast ei generell forståing av at ein vert ungdom 

når ein begynner på ungdomsskulen, og vert vaksen uti 20-åra. Innan sosiologien er det dei som 

held fram at ungdomsomgrepet først kom til i etterkrigstida, men ein slik aldersbasert definisjon 

av ungdom er ikkje særleg ny. Til dømes kan ein sjå til antikkens Roma der dei definerte 

ungdomen (juniores) som dei mellom 17 og 45 år.62 Denne måten å definere ungdom på er 

likevel ikkje einerådande. 

Ein annan måte å definere ungdom på er m.a. som ein livsfase, og som stort sett vert sett 

i samanheng med barndomen, vaksenlivet og alderdomen.63 For grekarane var ungdomen eit 

                                                
61 Vaksenopplæringsmidlar får ein berre for dei som er 14 år eller eldre, og Frifondsmidlar får ein berre for dei 
under 26 år. Kriteria for statstilskot til studieforbund (vaksenopplæringsmidlar) står i §7 i Forskrift om 
studieforbund og nettskoler. Frifond er ei tilskotsordning oppretta av Stortinget i 2000 som vert forvalta av 
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjonar. Saman er dette to av dei viktigaste tilskotsordningane 
for dagens norske barne- og ungdomsorganisasjonar. Liknande avgrensingar finn ein òg i dei andre nordiske 
landa sjølv om det ikkje er eit 1:1-tilhøve. 
62 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 27. 
63 Frå gamalt av nytta ein manndomen i staden for vaksenlivet, som heng betre i hop med dei tre andre omgrepa. 
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vanskeleg definert tidsrom mellom barndomen og alderdomen, og i før-industrielle samfunn 

var ein ungdom frå ein flytta ut frå foreldra sine til ein sjølv stifta familie og fekk sitt eige 

hushald.64 I dei meste ekstreme døma kunne ein vere ungdom frå ein var 6 år gamal til ein var 

oppi 30-40 åra. Det var denne tida ein tente andre, og omgrepet synte vel så mykje til sosial 

status som til ein spesifikk alder.  

Saman med industrialiseringa og ein enorm folkevekst kring 1800 byrja forståinga av 

kva ein ungdom var å endre seg. Foreldre slutta å sende ungane vekk, ungdomane budde lengre 

heime hos mor og far, og det oppstod konflikt mellom generasjonane. Det klåraste teiknet på 

dette var den veksande gruppa av unge mannlege universitetsstudentar som organiserte seg i 

kraft av å vere unge og i opposisjon til den eldre generasjonen. Den eldste av desse 

organisasjonane var Die Allgemeine Deutsche Burschenshaft skipa i 1817. I åra fram mot 1848 

dukka det opp liknande nasjonalliberale ungdomsrørsler som Unge Italia, Unge Polen, Unge 

Ungarn, og så bortetter i dei fleste europeiske land, og i Norden kan ein sjå 

studentskandinavismen som eit ekko av desse rørslene.65 

I tillegg til desse objektive definisjonane av når ein er ungdom har me òg ein subjektiv 

definisjon i form av at ein kan «ha ein ungdom» eller «ha ungdomen i seg».66 Med slike 

subjektive definisjonar kan ein både gå gjennom det samfunnet ser på som ungdomstida utan å 

ha ein ungdom, og ein kan framleis verte oppfatta som ungdomleg i vaksen alder og i 

alderdomen.  

Mot slutten av 1800-talet vart orda ung og ungdom moteord i den vestlege verda, og fylt 

med mange ulike meiningar og tydingar. Ungdom vart i intellektuelle krinsar oppfatta som 

biletet på det nye, framtidige og betre. Innan kunst og arkitektur fekk ein jugendstil, i filosofien 

skreiv Nietchze om eit ungdomsrike, og på universiteta byrja ein studere ungdomen som noko 

særskild. Ikkje minst utvikla det seg mange eigne ungdomsrørsler. 

For ungdomslaga sin del var det nok fleire ulike definisjonar som låg til grunn når dei 

bestemte seg for å kalle seg nett dette. Ikkje minst vart dei nok farga av tidsånda. Ser ein i 

vedtektene for ungdomslaga er det mange ulike avgrensingar for kven som kan verte rekna som 

medlem, men somme trekk finn ein att hos dei fleste. Dei som hadde aldersmessige 

                                                
64 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 27-28.; John R. Gillis, Youth and history: 
tradition and change in European age relations 1770-present, Studies in social discontinuity (New York: Academic 
Press, 1974). 
65 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 28-29.; Ruth Hemstad, "Scandinavianism. 
Mapping the Rise of a New Concept," Contributions to the History of Concepts 13, no. 1 (2018). 
66 Ola Stafseng, "Den historiske konstruksjon av moderne ungdom: om ungdom som forskningsobjekt i 
vitenskaps- og utdanningshistorisk belysning" (Cappelen akademisk forl. NOVA-Ungforsk, 1996), 14. 
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avgrensingar på medlemskapen, hadde denne oftast nedover, og då stort sett kring 

konfirmasjonsalder. Oppover var det med nokre få unnatak inga avgrensing knytt til alder. 

Derimot var avgrensinga oftast knytt til ekteskap. Det var dei ugifte som skulle vere med i 

ungdomslaget, og dette ser ein fleire stader i protokollar og referat der gifte vert behandla 

annleis enn dei ugifte. Slik sett heldt truleg den før-industrielle oppfatninga av ungdom seg 

mange stader, men ein har òg mange døme på at både 50-, 60- og 70-åringar var med i 

ungdomslaga og at vedtekter eksplisitt inkluderer både unge og vaksne som medlemar av laget. 

Det var truleg difor ei breiare og meir subjektiv forståing av ungdom som låg til grunn, og 

saman med at ungdom var på moten gjorde det sitt til at ungdomslaga omfatta ei mykje breiare 

aldersmessig forståing av ungdom enn slik me forstår omgrepet i dag. For å gje eit innblikk i 

kva rørsla sjølv tenkte kring temaet siterer eg her deler av talen Anders Mattson heldt på det 

aller første ungdomsmötet i Sverige i 1899: 

 
Det vore ungdomen, som skulle föra världen fram, ty för utvecklingen fordrades någonting mera 

än endast vetande och kunskaper, det fordrades också ideal, något af lifvets bärande krafter, och däraf 

vore i första hand ungdomen mäktig. [...]  

 Man behövfde ej befinna sig inom en viss åldersgräns för att äga ungdom. Det funnes t. ex. 

ungdom hos ålderdomen och skröpliga ungdomar. [...] 

 De, som tagit initiativet till mötet, hafva tänkt sig, att här, på fullt neutral mark, skulle ungdomen 

från de många hemmen – och de äldre med – med olika bildningsgrad och samhällsställning, för några 

timmar fria från dagens id och äflan, möta för att övfa tankens lek med några af lifvets högre problem, 

vidga blicken för det betydelsefulla, det ädla i hvarje, äfven den obetydligaste, lifsuppgifts trogna 

fyllande, föde kärlek och entusiasm för strävfanden mot stora mål, för frihet och broderlig anda.67 

Ungdomslag og ungdomsforening 

Då ungdomslag og ungdomsforening både er synonyme ord og har ulike konnotasjonar i ein 

norsk kontekst, kjem eg til å nytte ungdomslag så langt det let seg gjere i generell omtale. I 

samanhengar der det er relevant å skilje mellom dei to orda kjem eg til å skrive dei i kursiv. Det 

same gjeld når eg skriv ordet på andre språk enn norsk. 

Basert på søk i avisdatabasane til Nasjonalbiblioteket (Noreg), Nationalbiblioteket 

(Finland), Det Kongelige Biblioteket (Danmark) og Kungliga Biblioteket (Sverige) ser det ut 

til at både ungdomslag og ungdomsforening med somme unnatak var lite nytta omgrep før 

                                                
67 Olof Alström, Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900  (Östersund: Jämtlandspostens Boktryckeri, 
1900), 10. 
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1880.68 Det må nemnast at desse databasane ikkje er heilt fullgode då ikkje alle aviser i dei 

respektive landa er med, og at det difor kan vere relevante treff som ikkje kjem med i dei søka 

eg har gjort. Ein må òg vere medviten om at avisene heller ikkje rapporterer om alt, men eg 

meiner søka likevel gjev eit godt oversyn. 

Før 1880 vart ungdomslag mest nytta om festar, gjerne av det livege slaget, og om 

samkome og møte der berre ungdomar var til stades. På 1880-talet byrjar det derimot meir og 

meir å verte nytta om organiserte lag slik me tenker på dei i dag. Heller ikkje ungdomsforening 

(Noreg og Danmark) og ungdomsförening (Sverige og Finland) vart mykje nytta før 1880, men 

i noko større omfang enn ungdomslag, og i motsetnad til ungdomslag berre nytta om organiserte 

lag.  

Den tidlegaste bruken av ordet ungdomsforening eg har funne er ei sak i ei norsk avis 

frå 1841 om ein «saakaldte hamborger Ungdoms-Forening» som vart skipa i Hamburg sundag 

3. mai 1841 med følgjande føremål: «selskabelig Underholdning; Læsning af de bedste og 

nyeste Skrivter i den tydske, franske og engelske Literatur; [...]» Det skulle òg vere innslag av 

opplesing, føredrag, musikk og deklamasjon.69 I 1861 vart det vist til italienske 

ungdomsforeninger i svenske Aftonbladet, og i mai 1869 står det meldingar på trykk i aviser i 

alle fire land om at dei slaviske ungdomsforeningene i Bøhmen har gått saman i eit felles 

forbund.70  

 Det er først når ein kjem innpå 1870-talet at ein finn tilvisingar til ungdomsforeninger 

på meir heimleg grunn. 15. oktober 1873 står det ei lysing i danske Dags-Telegraphen om at 

det skal vere generalforsamling i Ungdomsforeningen for Hørsholm og Omegn. 18. april 1874 

kan ein lese om ein kristen ungdomsforening i Kinsta i Sverige som vart skipa eit par år før, og 

18. januar 1879 står det ein rapport frå Kvams-traktene i Bergens Tidende om at dei har hatt 

ulike ungdomsforeninger i arbeid i bygda i «en længere Årrække».71 I Nordre Bergenhus 

Amtstidende står det eit referat på trykk 6. desember 1877 frå eit lærarmøte i Kirkebø kor lærarar 

                                                
68 Søkeorda eg har nytta var «ungdomslag*» og «ungdomsforening*», «ungdomsförening*», «ungdomsförbund*» 
«ungdomsforbund*» og «ungmannalag*». 
69 Almindelig Commissions-Tidende for Christianssands Stift 11.11.1841, Blandede efterretninger 
70 Aftonbladet 20.9.1861 s. 3; Dei slaviske ungdomslaga heitte Omladinas og var ein del av den mest radikale 
fløyen knytt til det nasjonalliberale Ungtjekkiske partiet.; Dannevirke 22.5.1869; Göteborgs Handels- Och 
Sjöfartstidning 24.5.1869; Post- Och Inrikes Tidningar, Nya Dagligt Allehanda og Stockholms Dagblad 25.5.1869; 
Den Norske Rigstidende 26.5.1869; Åbo Underrättelser 29.5.1869 
71 Interessant nok trekker dei fram «Steinsdalens Diskussionsforening» som ein av desse ungdomsforeningene.  
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vert oppmoda til å skipe ynglingeforeiningar, ungdomslag og songlag. For Finlands 

vedkommande er det først i 1880 ein finn tilvisingar til ungdomsföreningar.72  

 Når ein passerer 1880 vert omfanget av treff i avisdatabasane av eit slikt omfang at det 

er vanskeleg å halde oversyn. Det var på denne tida sivilsamfunnets organisasjonsliv verkeleg 

slo gjennom i alle samfunnslag i både bygd og by, og ungdomsrørsla var ikkje noko unnatak. 

Det vart skipa lag og foreiningar i både Danmark, Finland, Noreg og Sverige som kalla seg 

ungdomslag, ungdomsforening eller ungdomsförening. Felles for dei alle var at dei vende seg 

til ungdomen ved at dei arbeida for ungdomens kår, at ungdom skulle vere medlemar, eller 

liknande. Likevel kunne føremåla til desse laga og kva ungdom dei retta seg til variere stort. 

Dei kunne vere politiske, kristne, opplysande eller selskaplege. Somme retta seg mot 

byungdom, somme mot bygdeungdom eller mot arbeidarungdom, eller mot dei som alt var 

aktive på bedehuset eller i fråhaldslaget. 

Dei første ungdomslaga i Norden vart skipa i Danmark, og dei få eg har funne frå 1870-

talet ser ut til å ha vore fokusert kring skiping av ball og selskaplege samkomer for ungdomen. 

Det var først i samband med forfatningskampen og motstand mot provisoriene i 1880-åra at 

ungdomslaga verkeleg byrja breie om seg i Danmark.73 Desse ungdomslaga kalla seg frisindede 

og bar ofte namn etter kva valkrins dei høyrte til. Ei rekke lover som er gjennomgått syner at 

ordlyden er rimeleg lik, og føremålet går stort sett ut på at dei skal samle ungdomen til vern om 

grunnlov og fridom, vekkje kjærleik til fedreland, og at dette skal gjerast gjennom møte med 

ordskifte, føredrag og utbreiing av nyttige aviser og blad. Desse døydde raskt ut mot slutten av 

hundreåret når forfatningskampen tok slutt, og vart avløyst av den typen ungdomslag eg kjem 

til å sjå på i oppgåva. Desse kom stort sett til i 1890-åra og utover, sjølv om somme av dei skal 

kunne sporast attende til 1870-åra.74 På denne tida kom det òg andre ungdomslag, om enn i 

mindre omfang, m.a. knytt til Høgre (som kalla seg konservative), og andre meir upolitiske lag. 

Med unnatak av spreidde tilvisingar var det først på 1880-talet at det byrja dukka opp 

organisasjonar som kalla seg ungdomslag eller ungdomsforening i Noreg, og det var fleire ulike 

                                                
72 Helsingfors Dagblad 18.8.1880 s. 2 
73 Kampen mot provisoriene var ein del av Forfatingskampen mellom 1866 og 1901 då statsminister J.B.S. Estrup 
frå Højre m.a. gjennomførte provisoriske finanslover mot folketingsfleirtalets vilje, som var dominert av Venstre. 
Striden spissa seg på 1870 talet, og på det mest dramatiske var det ein reel fare for borgarkrig mellom Venstre og 
Højre. Les meir på: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forfatningskampen-1866-
1901/ 
74 Jens Marinus Jensen og  Folke Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II  
(Oslo: Arnkrone, 1948), 140-141.; Eg har tre vedtekter å halde meg til, to frå Tikøb (1887 og 1888), og ein frå 
Sorø (1890). 
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impulsar som kom omlag på same tida. Tidlegare folkehøgskuleelevar skipa ungdomslag for å 

drive vidare med folkeopplysningstanken dei hadde med seg frå skulen, og mellom dei kristne 

vart det skipa ungdomsforeninger på bygdene der det ikkje var grunnlag for å skipa 

ynglingeforeiningar.75 I tillegg vart det vart skipa politiske ungdomslag, fråhaldsungdomslag, 

og ikkje minst såkalla selskaplege ungdomslag. Alle desse typane ungdomslag kunne finne på 

å kalle seg ungdomslag eller ungdomsforening utan nokon vidare forklaring i namnet.76 Ofte 

kjem det fram i føremålsparagrafen til laget kva ein kan klassifisere dei som, men stundom er 

sjølv dei så vage at ein må lese protokollar eller medlemsblad for å få eit innblikk i kva type lag 

det var.  

Det er særleg i overgangen mellom venstreungdomslag, frilyndte ungdomslag og 

selskapelege ungdomslag det er vanskeleg å finne eit klårt skilje. Ei vidare utfordring når det 

gjeld frilyndte ungdomslag, er dei som kalla seg andre ting, men som vart oppfatta som 

ungdomslag i samtida. Eitt slikt døme har eg alt vore innom, der Discussionsforeningen i 

Steinsdalen vart rekna som eit ungdomslag alt i 1879. I Nordland er det fleire døme på at dei 

mest nasjonale laga kalla seg mållag sjølv om dei ikkje nytta landsmål i arbeidet sitt, og på 

Nordvestlandet finn ein døme på at ein kalla seg mållag på stadar der den pietistiske motstanden 

var størst.77 Liknande døme finn ein òg i Finland der mange av dei eldste ungdomslaga vart 

skipa under namn som Hembygdens vänner.78 Når det første felleslaget for ungdomslag i Noreg 

vart skipa i Nord-Østerdalen var det ope for både songlag, leselag og ungdomslag. Slike døme 

finn ein òg i andre distrikt der ein kunne inkludere m.a. skyttarlag, idrettslag, fråhaldslag og 

mållag i felleslaget. Det same gjaldt òg på Færøyane og Finland.79  

                                                
75 Ynglingeforeningar var kristne lag som berre tok opp unge gutar som medlemar. Eg skrive meir om dei kristne 
ungdomslaga seinare i kapittelet under «Dei kristne og dei frilyndte» 
76 Utvalde døme: Ungdomslaget Solhov, Ungdomslaget Dovre, Dal Ungdomsforening, Dybsjøliens 
Ungdomsforening og Grünerløkka Ungdomslag. Det første var eit sosialdemokratisk lag på Hønefoss, det andre 
eit fråhaldslag i Trondheim, det tredje eit kristent ungdomslag, det fjerde eit frilyndt, og det siste eit selskapeleg 
eit. Klassifiseringa av desse har eg gjort ved å sjå på lovene deira som ligg i Småtrykksamlinga på 
Nasjonalbiblioteket. 
77 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet. 
78 Andre namn som vart nytta var «allmogförening», «hembygdförening», «skärgårdens vänner» og 
«bibliotekförening». Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 26 og 57. 
79 «Breidablik» (Nord-Østerdal, Røros og Nord-Gauldal) opna for leselag og songlag i tillegg til ungdomslag, 
«Gudbrandsdal Ungdomslag» opna for fråhaldslag, og «Numedal fylkeslag» opna for skyttarlag, idrettslag, 
riksmålslag og landsmålslag. På Færøyane stod det både idrettslag, leselag og fritidslag i «Føroya 
Ungmennafelag» i tillegg til ungdomslag. I Finland var det mange hembygdlag og fråhaldslag som òg vart rekna 
som ungdomslag. 
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I arbeidsform lokalt skilde ikkje desse laga seg nemneverdig frå kvarandre, men med 

framvoksteren av nasjonale organisasjonar kom skilnadane tydlegare fram. Dette gjaldt kanskje 

særleg dei frilyndte og kristne ungdomslaga. Den første tida var det liten skilnad mellom dei 

kristne og frilyndte ungdomslaga, så når dei nasjonale landsorganisasjonane Noregs 

Ungdomslag (NU) og Norges Kristne Ungdomsforbund (NKU) vart etablert på 1890-talet var 

det mange som hadde det vanskeleg for å velje. Dette førte til at fleire ungdomslag byta mellom 

å stå i NU og NKU, og somme valde å stå heilt utanfor.80  

Trass likskapen ungdomslaga mellom oppstod det utover 1890-talet eit tydlegare skilje 

mellom dei som kalla seg ungdomslag og dei som kalla seg ungdomsforening, og fleire ulike 

karakteristikkar vart knytt til kvart av orda. Ungdomslaga var stort sett frilyndte, 

landsmålsvenlege og knytt til Venstrerørsla. Ungdomsforeningene på den andre sida var stort 

sett kristne, mindre opne for landsmålet og konservative. Denne skilnaden mellom ungdomslag 

og ungdomsforening var òg eit kjend fenomen i samtida, som fleire ordskifte i Unge Skud kan 

syne.81 

Frisinna og frilyndt 

Som med ungdomslag og ungdomsforening er også frisinna og frilyndt i sine ulike variantar 

både synonyme og ulike på same tid. Eg kjem difor i størst mogleg grad nytte frilyndt i generell 

omtale, og andre formar i kursiv der det er relevant. 

Om ein slår opp på både frisinn/frisinna og frilyndt/frilynde i bokmåls- og 

nynorskordboka til Språkrådet/Universitetet i Bergen står dei som synonym til kvarandre og til 

liberal, og tyder slikt som fordomsfri, framstegsvenleg og tolerant.82 Frisinn er av tysk opphav, 

og vart frå slutten av 1820-talet nytta i både norske og danske aviser om liberale i m.a. Frankrike 

og England.83 Frilyndt kan derimot sporast attende til 1857 i manuskriptet til Ivar Aasens 

låneordbok der han har skrive opp frilynd som eit alternativ til liberal.84 Sjølv om dei to orda i 

utgangspunktet er synonyme har dei vorte nytta på ulikt vis både i Noreg og i ulike andre land. 

Særleg varianten frilyndt har fått ei eiga tyding i Noreg som ikkje naudsynleg er lik den i andre 

nordiske land, og i Danmark har frisind fått ein heilt spesiell status som det til dømes ikkje har 

                                                
80 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 66. 
81 Eit slikt ordskifte gjekk i Unge Skud 1895 nr. 31 på side 123 og 124. Det kom eit spørsmål frå ein  
innsendar (–d –t) om ordet frisinna var overflødig, og innsendaren fekk grundig svar frå redaktøren. 
82 Henta frå http://ordbok.uib.no. 
83 Norsk Handels Tidende 17.2.1827 s. 8; Den Vest-Siællandske Avis 20.5.1828 s. 4 
84 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 204-205. 
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her til lands. Ein historisk gjennomgang av omgrepsbruken meiner eg difor vil vere på sin plass, 

og vonleg avdekke ei meir nyansert tyding av omgrepa. 

Den tidlegaste bruken av ordet frilyndt som noko anna enn eit reint synonym med liberal 

eg har funne er frå Sveits på 1830-talet.85 Freisinn vart der nytta om radikale liberalarar som 

ønskte direkte demokrati, ålmenn røysterett og ein sterk sambandsstat som kunne gjennomføre 

ei sekularisering og modernisering av samfunnet. Dei frilyndte såg seg sjølv som etterfølgjarar 

av radikalarane frå den franske revolusjonen, og som nasjonale. I 1835 samla dei seg i 

Schweitzerisches Nationalverein, og dei hadde band til Giuseppe Mazzinis nasjonalliberale 

Unge Italia og den sveitsiske avleggaren Unge Sveits.86 Både i Tyskland og Nederland utvikla 

det seg òg frilyndte politiske parti mot slutten av 1800-talet som ønskte parlamentarisme, 

republikk og sosiale reformer. 

Denne tysk-sveitsiske forma for liberalisme fann, så langt eg kan sjå, aldri vegen til 

andre land enn tysktalande og nordiske land. Det sveitsiske Frilyndte Demokratiske Parti 

(Freisinnig-Demokratische Partei), fekk på fransk namnet Parti radical-démocratique, på 

italiensk Partido liberale radicale, og på engelsk Free Democratic Party.87 I engelske artiklar 

vert freisinn omsett til ei rekke ulike omgrep, m.a. «free thinking liberal», «free-minded», 

«progressive liberal» og «free democrat», utan at det ser ut til å vere noko etablert omgrep på 

engelsk. 

Det er innan politikken frilynde først vart nytta som omgrep i Norden, og så tidleg som 

i 1835 vart norske stortingsrepresentantar omtala som frisindede.88 Etterkvart som det vart skipa 

politiske parti var det fleire av dei som omtala seg sjølv som frilynde. Mest kjent i Noreg var 

Venstre og Frisinna Venstre;89 i Danmark omtalte Venstre og dei fleste variantane av Venstre-

utbrytarane seg som frisindede; i Sverige hadde ein Folkpartiet som hadde Frisinnade 

Landsföreningen som partiapparat og som i 1924 delte seg i eit frilyndt og eit liberalt parti; og 

i Finland omtalte Svenska Folkpartiet seg som frisinnad. Det same gjorde delar av Ungfinska 

partiet. 

                                                
85 Daniel V. Moser-Léchot, "Freisinnig-Demokratische Partei (FDP)," Historisches Lexicon der Schweiz(2017), 
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17378.php. 
86 Albert Tanner, "Radikalismus," Historisches Lexicon der Schweiz(2013), http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D27156.php. 
87 Wikipedia, s.v. «Free Democratic Party of Switzerland». 7.2.2018. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_of_Switzerland 
88 Sylvester Sivertson, For Statsborgere mod «Statsborgeren»  (Christiania: Johan Dahl, 1835), 28 og 35-39. 
89 I motsetnad til i Sveits og resten av Norden og Europa der dei frisinna var dei mest radikale og venstrevridde 
var det i Noreg dei mest konservative liberalarane som skipa Frisinna Venstre. 
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Mellom studentane i både Kristiania og Uppsala vart det skipa studentlag med det 

føremål å samle frilyndte studentar. I 1882 vart det skipa eit frilyndt studentlag med namnet 

Verdandi i Uppsala med føremål om å «[...]utgöra ett föreningsband mellan studenter vid 

Upsala universitet, hvilka omfatta tanke- och yttrandefrihetens grundsatser samt hysa interesse 

för allmänt mänskliga och samhälliga frågor.»90 I tillegg til møte annakvar veke med føredrag 

og ordskifte gav Verdandi ut ei rekke skrifter og bøker om ymse tema. I Kristiania byrja dei 

frilyndte, radikale og nasjonale studentane å samle seg alt på 1850-talet i ulike konstellasjonar, 

og i 1870 vart foreininga Fram skipa av Olaus Fjørtoft. I føremålsparagrafen deira stod det: 

«Fram» skal vera eit Samlag millo frilynde Normenn, som vil vera mæ og arbeide paa ein heil norsk og 

sann folkeleg Vokster i Lande i Statsstell, Skule og Kjirke. Kvar Mann kan vera mæ i dette Samlag, naar 

han e Maalvinn, Fristatsmann og vil ha heil Trufridom i Lande.91 

Fram gjekk i oppløysing mot slutten av 1870-talet, men i 1880 vart Den Frisindede Forening 

Fram skipa som ein arvtakar, og fem år seinare vart den døypt om til Den frisindede 

studenterforening.92 Som Verdandi i Uppsala gjekk mykje av arbeidet i Fram-laga ut på å skipe 

til møte med diskusjon og føredrag, og gje ut bøker og skrifter. 

Dei frilyndte ideane fekk òg tilslutnad utanfor dei politiske partia og studentersamfunna, 

til dømes i Danmark var (og er) omgrepet frisind nær knytt til Grundtvig og grundtvigianismen 

gjennom m.a. det grundtvigske uttrykket «frihed for Loke såvel som for Thor».93 Med andre 

ord skulle ein vere open for og akseptere andre sine synspunkt utan at ein sjølv trengte vere 

einig. Ein skulle ha fridom til å meine, tru og tale utan inngrep frå andre. Det vart òg knytt til 

Grundtvigs tankar om at opplysing fører til menneskeleg frigjering, sjølvstende og vidsyn.94 

På bakgrunn av dette, meiner eg at ein fram til 1880-talet kan dele bruken av omgrepet frilyndt 

i to tradisjonar: ein liberal-politisk tradisjon som koplar frilynde med andre omgrep som 

                                                
90 Otto v. Zweigbergk, Studentföreningen Verdandi 1882-1892: Ett stycke kulturhistoria från Upsala  (Upsala: 
Föreningen Verdandis förlag, 1892), 13-14. 
91 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 33. 
92 Svein Carstens, "Oskar Jæger," i Norsk biografisk leksikon, red. (2009); Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den 
frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet.; Fedraheimen 30.1.1886, «Dei frilynde Studentar og Kristiania-
Bohêmen» av Alexander L. Kielland; Den frisindede studenterforening (eller den frilynde studentforeiningi som 
den òg vart kalla) var ikkje berre eit framhald av Fram, men òg eit resultat av ei kløyving i Studentersamfundet, 
som vart skulda for å berre drive Høgrepolitikk. 
93 Stefánsson, Finn: Frihed for Loke såvel som for Thor i Nordisk Mytologi, 2. utg. 2009, Gyldendal. Henta 7. 
februar 2018 frå http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=284278 

94 Kulturministeriet, «Danmarkskanon»: https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/frisind; Klippenberg, "Ei ny ætt 
med større tru: frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 1870-1905," 28-29. 
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nasjonal og radikal, og ein grundtvigsk tradisjon som held fokus på det åndelege og personlege. 

Dette var to tradisjonar som ofte gjekk hand i hand, men stundom kvar for seg.  

Når ungdomslagsrørsla i Noreg tok til seg omgrepet på 1890-talet var det både liberal-

politiske og grundtvigske impulsar som spelte inn. Ungdomslagsrørsla i Noreg vidareutvikla 

òg omgrepet, tilpassa det ideologien og praksisen som utvikla seg i rørsla og gjorde det til sitt 

eige. Det radikale fell ut, medan det folkelege kjem inn, eit omgrep tett knytt til det nasjonale. 

I føremålsparagrafen til Fram sitert tidlegare får me eit frampeik om dette, og i 

føremålsparagrafen til NU kjem det til uttrykk gjennom ønskje om folkeleg opplysning. 

Samstundes vart frisinna framleis nytta av andre som til dømes Frisinna Venstre, Den 

Frisinnede Godtemplarorden,95 og dei delane av ungdomslagsrørsla som ønskja å syne avstand 

til NU og målsaka.96 På nesten heile 1800-talet var det frisinna og frisindet som dominerte, men 

kring 1900 og utover gjekk fleire og fleire ungdomslag over til å omtale seg som frilyndte lag 

framfor frisindede foreninger, då det første vart oppfatta meir norsk og nasjonalt.97 

Innan Noregs Ungdomslag har det vore brei semje om at frilyndt er det definerande 

omgrepet på rørsla, men innhaldet og definisjonen har det aldri heilt vorte semje om. Kristoffer 

Sælid, ein kjent ideolog i rørsla, skreiv dette om idégrunnlaget i rørsla: 

Rørsla ber namnet «den frilynde». Det er ei karakterisering. Rørsla bind seg ikkje til fastlegne 

læresetningar i nokor lei av samfunnsliv og kulturliv. Dei som er med i rørsla skal få møta spørsmåla, få 

hjelp til å sjå dei frå alle sider og sjølve veksa seg fram til eit klårare og rikare syn. Frå fyrste stund har 

rørsla sterk uvilje mot all autoritetsbinding og ufritt åndsliv, og av di ho er runnen or sterk tru på 

opplysning, er ho gjennomsyra av sterk tillit til at ungdom maktar å byggja opp sitt eige personlege 

åndsliv, når det får næring frå ein rik kameratskap. Ordet «frilynde» går elles ikkje berre på 

tankeinnstillinga, men på livsstilen i det heile.98 

Ei meir folkeleg forklaring nytta i ungdomslaga går slik: «Det å vere frilyndt er ikkje det same 

som å vere målmann, heller ikkje venstremann, endå mindre høgremann, men det er å kunne 

forstå og tilgi at grannen snyter nasen sin på ein annan måte enn ein gjer sjølv.»99 Det som er 

felles for desse, og alle andre definisjonar av frilyndt ein finn i den norske ungdomsrørsla, er at 

dei stort sett vart skrivne ned tidlegast eit par tiår innpå 1900-talet, og då i samband med 

                                                
95 Den Frisinnede Godtemplarorden/Arbeidernes Godtemplarorden «Verdandi». 
96 Til dømes «Hallingdals Frisindede Ungdomsforbund» som braut ut av «Hallingdal Fylkeslag» i 1908 og 
«Romerike Ungdomsforbund» som reiv seg laus frå «Eidsiva Ungdomslag» i 1909 på grunn av målsaka. 
97 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 204-205. 
98 Kristoffer Sælid, Frilyndt ungdomsarbeid i 75 år, vol. 89, Norske folkeskrifter (trykt utg.) (Oslo: Noregs boklag, 
1946), 65. 
99 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 205. 
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jubileumsskrifter o.l. der ein skulle sjå attende på historia og sette ord på rørsla og 

organisasjonen for ettertida. 

Eit sams omgrep om ungdomslaga i Norden 

Med dei frilyndte i Noreg som eit unnatak har ungdomslaga i dei nordiske landa sjeldan pålagt 

seg sjølv nokon merkelapp anna enn nettopp ungdomsforening, ungdomsförening eller 

ungmannafelag. Som me har sett var dei ikkje åleine om å kalle seg dette, så kva samleomgrep 

kan ein nytte for dei ungdomslaga i Norden som eg skal sjå på i denne oppgåva? 

 I Danmark har den nære tilknytinga til den grundtvigianske rørsla gjort at fleire i ettertid 

omtalar ungdomslaga som grundtvigske.100 Dette kan eg ikkje finne noko døme på at dei danske 

ungdomslaga sjølv gjorde. Det næraste ein merkelapp dei har gjeve seg sjølv er folkelige, som 

Jens Marinus Jensen, ein mangeårig leiar i De danske Ungdomsforeninger (DdU), nytta i sine 

eigne memoarar og artiklar.101 

 Korkje hos dei finsktalande eller svensktalande ungdomslaga i Finland har eg funne 

noko særleg utbreidde merkelappar som dei har nytta om seg sjølv. Det einaste er nokre 

einskilde tilvisingar til at somme lag nytta konstitutionelle i namnet sitt, og at avisene somme 

tider skreiv om kulturella eller opolitiska ungdomslag.102  

 I Sverige var det to organisasjonar som prøvde å verte nasjonale landslag for alle dei 

svenske ungdomslaga: Sveriges allmänna ungdomsförbund og Kulturella ungdomsrörelsen.103 

Sveriges allmänne ungdomsförbund varte berre knapt eit år før den i 1909 gav opp og vart 

omskipa til eit reint politisk ungdomsparti. Dei tok då namnet Sveriges frisinnade 

ungdomsförbund og vart ungdomsorganisasjon for Liberala Samlingspartiet. Kulturella 

ungdomsrörelsen vart aldri noko særleg meir enn ein lokalorganisasjon i Stockholm, men traff 

nok best i namnevalet. I si bok om ungdomsrørsla i Norrland prøvde Ali Nordgren seg fram 

med fleire omgrep, men landa på at «den kulturella ungdomsrörelsen» var det som høvde 

best.104 Ein som har prøvd å studere den svenske ungdomsrørslas politiske profil er Martin 

                                                
100 Andersen, En vågen dansk kristen ungdom: DdU under Bæsettelsen.; Ehlers, "Ungdomsliv: studier i den 
folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925."; Skovmand, De folkelige bevægelser i Danmark.; 
Svendsen, "De danske ungdomsforeninger og kampen mellem by og land." 
101 Jensen og  Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II.; Jens Marinus Jensen, 
Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller  (Århus: Aros, 1971). 
102 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 42.; Utvalde aviser: Hangö-Bladet 10.12.1908, s. 2 og Veckobladet 
23.2.1907, s. 1. 
103 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 55-57. 
104 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 4-5. 
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Stolare, og i si avhandling frå 2003 skriv han at «Ungdomsrörelsens politiska profil var liberal, 

frisinnad och mer eller mindre nationell til sin karaktär.»105 

 I 1903 endra Sólarmagn Ungmannafelag, det eldste ungdomslaget på Færøyane, 

føremålsparagrafen sin slik at følgjande vart teke med: «...verja um føroyskan tjódskap og eftir 

førimuni studda frælslyntan framburð.» (...verne om færøysk nasjonalitet  og etter evne støtte 

frilyndt framferd).106 På Island har eg diverre ikkje funne noko relevant kring temaet, men 

grunna dei tette bande til dei norske ungdomslaga var nok det ideologiske idégrunnlaget relativt 

likt med dei norske. 

 Med andre ord finst det ikkje noko etablert omgrep som er sams for ungdomslaga i dei 

ulike nordiske landa. Kva det skuldast er vanskeleg å seie, men det har truleg samanheng med 

det nasjonale fokuset i rørsla og at det rett og slett ikkje har vore nokon trong for eit slikt sams 

omgrep på nordisk plan. Spørsmålet då er om ein kan ta eit av dei allereie nytta omgrepa og 

utvide bruken til å gjelde heile Norden, eller om det må heilt nye omgrep til.  

Det er ingen tvil om at grundtvigianismen har spelt ei rolle i rørsla gjennom 

folkehøgskulen, men korkje i samband med den svenske, finske eller finlandssvenske rørsla har 

eg kome over omtalar av Grundtvig. Sjølv i Noreg, som stadig viser att til Grundtvig, hadde det 

vorte for fjernt å omtale ungdomslaga som grundtvigske. Ålmenne, upolitiske og kulturelle kan 

nok alle lands rørsler vere samde om at dei er, men det vert for snevert og upresist når ein ser 

på det store spekteret av saker ungdomslaga engasjerte seg i. Folkeleg kunne ha vore eit 

alternativ. Det er eit ord som går att i mange kjelder i fleire land. Men det er berre delvis 

dekkande, og som Jensen sjølv skriv: «[folkelig] opfattes forskelligt i ulike samfundslag og 

miljøer, ligesom det ikke har kunnet bruges i nordisk sammenhæng, fordi de forskellige lande 

ikke opfatter det ens.»107 

Tvinnereim skriv at «til definisjonen av frilyndt må vi òg knyte orda nasjonal og 

folkeleg.»108 Både folkeleg og nasjonal kjem eg over gong på gong i kjeldematerialet og 

litteraturen om ungdomslaga. I Noreg talar ein om norskdom, i Danmark om danskhet, i Sverige 

og mellom dei finlandsvenske om svenskhet og mellom dei finske om finskhet. I ungdomslaget 

skal dei arbeide for folkeleg opplysing, og folkelege aktivitetar. Det skal skje på deira eige språk, 

og dei skal møte sitt eige folks nasjonale kultur. 

                                                
105 Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920," 78. 
106 Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 6.; Mi omsetting. 
107 Jensen, Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 166. 
108 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 205. 
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 Tek me med oss det eg alt har skrive om frilyndt meiner eg det er nettopp dette som er 

det beste omgrepet som kan dekke alle ungdomslaga i Norden. Ja, det er berre i Noreg det har 

vorte eksplisitt nytta i ein slik samanheng, men det frilyndte går att i heile rørsla i alle land. I 

Finland var det fleire ungdomslag som skildra sin ideologiske ståstad som frisinnad, slik som 

til dømes Replot ungdomsförening i Østerbotten. I føremålsparagrafen deira stod at dei «ställer 

sig på frisinnad, utvecklingsvänlig och fosterländsk standpunkt.»109 Dei tette banda mellom dei 

finlandsvenske ungdomslaga og det frilyndte Svenska Folkpartiet kom òg godt fram når det på 

1930-talet vart snakk om å gjere ungdomslaga om til lokallag i ovannemnde parti.110 I Sverige 

er òg koplinga til dei politisk frilyndte ganske klar, sjølv om rørsla sjølv ikkje ønskte å 

vedkjenne seg det. Særleg ungdomslaga i Norrland var tett knytt til dei radikale liberalarane i 

Riksdagen og det såkalla norrlandsfrisinne.111 

 Der det liberal-politiske frilynde openbart er til stades i ungdomslaga i Finland og 

Sverige, er det i Danmark enklast å følgje dei frilyndte spora attende til Grundtvig og 

grundtvigianismen slik eg allereie har gjort tidlegare i kapittelet. Å ta til seg frisindet var nok 

umogleg for dei danske ungdomslaga då det var andre som nytta det omgrepet først, og då i ein 

særs hard politisk kamp. Men det er ikkje det same som at omgrepet ikkje er høveleg. Fleire av 

dei tidlege leiarane i dei danske ungdomslaga har vorte skildra som frisindet, m.a. pastor Mads 

Ring som gjekk for å vere mellom dei viktigaste aktørane i bygginga av De danske 

Ungdomsforeninger som organisasjon.112 Eg er heller ikkje den første til å omtale dei danske 

ungdomslaga som frilyndte, det var fleire norske aviser som omtalte dei «frisindede 

ungdomslag i Danmark» i samband med Grønlandssaka og ordskiftet mellom dei norske og 

danske ungdomslaga.113 

 Eg meiner at ein kan sjå ungdomslaga i alle dei nordiske landa som ein del av dei liberale 

straumdraga som gjorde seg gjeldande i Norden på 1800-talet. Om ein i tillegg legg den norske 

forståinga av frilyndt, som eg har diskutert tidlegare i kapittelet, til grunn, er frilyndt høveleg 

romsleg til å femne om alle dei ungdomslaga i Norden som kom til å slutte seg saman i dei 

organisasjonane eg kjem til å omtala, eller kunne ha vorte tekne opp som medlemslag i desse 

                                                
109 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 45. 
110 En folkrörelse väller fram, 40-41. 
111 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 65-66. 
112 Jensen, Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 102-105. 
113 Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 179. 



32 
 

organisasjonar. Eg vil difor i resten av oppgåva nytte frilyndt som analytisk kategori i omtalen 

av ungdomslaga eg studerer uavhengig av landstilhøyrsle. 

Dei kristne og dei frilyndte 

Når dei første frilyndte ungdomslaga vart skipa på 1870-talet var dei ikkje åleine om å arbeide 

for ungdomen, for den kristne ungdomsrørsla var alt godt i gang. I 1823 vart den første 

jünglingsverein skipa i Wuppertal i dagens Tyskland av reisande handverkssveinar, og i åra 

som følgde spreidde denne organisasjonsforma seg til andre tyske byar. 114 Tjue år seinare vart 

den første Kristne Forening for Unge Menn (KFUM/YMCA) skipa i London.115 Til Norden 

kom desse impulsane først mot slutten av 1860-talet, og den første ynglingeforening i Norden 

vart skipa i Kristiania i 1867. I 1872 kom rørsla til Sverige, i 1878 til Danmark, 1886 til Finland 

og i 1899 til Island.116 Ynglingeforeningene og KFUM-laga var som det står i namnet til 

sistenemnde berre for unge menn, det kom òg etterkvart eigne lag for unge kvinner (KFUK). 

Heilt fram til 1880-talet var denne kristne ungdomsrørsla stort sett berre å finne i byane. I 1879 

vart den første kristne ungdomsforening skipa på Furnes utanfor Hamar.117 Det som skilde dette 

laget frå alle tidlegare kristne ungdomslag var at både gutar og jenter kunne vere medlemar, og 

var til stades på dei same aktivitetane. Dette skulle verte kjenneteikn på alle som kalla seg 

ungdomsforening eller ungdomslag. 

 Parallelt med den frilyndte ungdomsrørsla var det altså ei kristen ungdomsrørsle som 

fungerte som ein konkurrent, men ikkje naudsynleg ein fiende. Trass ulikskapen mellom dei to 

rørslene var det i både Danmark og Noreg tale om å slå rørslene saman under éin felles 

organisasjon, sjølv om det ikkje vart noko av.118 I arbeidsmåte lokalt var det, som nemnt 

tidlegare, liten skilnad mellom kristne og frilyndte lag. Ofte gjekk denne skilnaden ut på om ein 

heldt det nasjonale eller det kristne som viktigast, sjølv om båe saker var viktige for alle. 

 Spenninga mellom dei kristne og nasjonale fann ein òg innan rørsla sjølv, og det klåraste 

dømet er nok frå Danmark. Då De danske ungdomsforeninger vart skipa i 1903 var det ei 

                                                
114 Dei to byane Barmen (i Westfalen, Prøyssen) og Elberfeld (i Rheinland, Prøyssen) vart i 1930 slått saman til 
Wuppertal. 
115 Per og Erik Kullerud Voksø, I trekantens tegn  (Oslo: Triangelforl., 1980), 13-16. 
116 Jensen og  Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres I, 171 og 209.; Nordens 
ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II, 49 og 68. 
117 Voksø, I trekantens tegn, 47-49. 
118 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 97-99.; Jensen, Strejftog i 
erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller. 
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samanslåing av dei nasjonale ungdomslaga på Fyn, leia av ein lærar, og dei kristne ungdomslaga 

på Jylland, som var leia av ein pastor.119 Spenninga mellom desse to fraksjonane kom til å 

heimsøkje De danske Ungdomsforeninger i lang tid då det vart debatt om føremålsparagrafen 

omlag kvart einaste år fram til eit kompromiss vart funne i 1920.120 Det var først når Gud vart 

fjerna frå føremålsparagrafen at dei sjællandske ungdomslaga kom med, men dette gjorde 

samstundes at fleire jyske ungdomslag heldt seg utanfor.  

 Innan den norske rørsla var det òg ulike tilnærmingar til det kristne. På den eine sida 

hadde ein dei religionskritiske røystene, særleg knytt til personar som Olaus Fjørtoft, Rasmus 

Steinsvik, Lorenz Nybø, Arne Garborg og Bjørnstjerne Bjørnson, som gjorde seg særleg 

gjeldande på 1880- og 90-talet, og på den andre sida hadde ein grundtvigianarar som Vilhelm 

A. Wexelsen og Viggo Ullmann.121 Kring hundreårskiftet sklei den førstnemnde gruppa ut av 

rørsla samstundes som det vart meir og meir vanleg med gudstenester på ungdomsstemna, fleire 

av leiarane i Noregs Ungdomslag vart prestar, og ein tok i bruk slagord som «norskdom og 

kristendom».122 

 Motstand frå dei kristne har det òg vore mange stader, og då særleg frå pietistane. På 

norsk hald har det vorte skrive ein god del om den striden, m.a. av Jon Tvinnereim, Bjørg 

Seland, og Dag Thorkildsen, og det har vorte via mykje plass i den interne organisasjonssoga.123 

Tilsvarande motstand møtte ein i Finland òg, men då i første rekke frå det høgkyrkjelege 

presteskapet, til trass for Suomen Nuorison Liitto sin utprega kristlege føremålsparagraf.124 

Framvoksteren av ei frilyndt ungdomsrørsle 

Samanlikna med den kristne ungdomsrørsla er opphavet til den frilyndte rørsla mykje mindre 

klår, og vegen frå lokale initiativ til landsdekkande organisasjonar meir tilfeldig. I Danmark, 

Finland og Noreg ser den ut til å ha oppstått uavhengig av kvarandre før den spreidde seg vidare 

                                                
119 Ehlers, "Ungdomsliv: studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925," 124-125. 
120 Jensen, Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 105-107. 
121 Thorkildsen, Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre, 196-197. 
122 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 74-75. 
123 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet.; Seland, "«Revolusjon» i bygda 
– vekkingskristendom som endringsprosjekt."; og Thorkildsen, Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. 
århundre. 
124 Jensen og  Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II, 177-179.; 
Føremålsparagrafen lydde slik: «Förbundets uppgift er att fungera som föreningsband mellan landets i kristlig 
anda verkande finskspråkiga ungdomsföreningarna(sic) [...]» 
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til Færøyane, Sverige og til sist Island. Resten av dette kapittelet vert via til den meir særeigne 

soga i kvart einskild land. 

Noreg 

Tradisjonelt har rørsla sjølv meint at dei første ungdomslaga vart skipa kring 1870, og då med 

Mølju i Sel i Gudbrandsdalen som det eldste laget skipa allereie vinteren 1868–69.125 Denne 

skipinga var ein direkte konsekvens av folkehøgskulen Christopher Bruun heldt i nettopp Sel 

vinteren før. Av det elevane hadde fått opplevd på denne skulen var det særleg elevkveldane 

som hadde sett spor. Der var det føredrag, opplesing frå bøker, samtalar, song og leik. Dei 16 

elevane som hadde vore med i Sel ønskte å halde fram med elevkveldane, og med Ivar Blekastad 

i spissen skipa dei Mølju. Sjølve namnet skal i følgje Blekastad ha spelt på ordet klubb. «Når 

byane hadde klubb så kunne bygdene få mølju»,126 skal Blekastad ha skrive. Seinare skreiv han 

at føremålet med laget var å vere ein stad der ungdom av båe kjønn kunne kome saman «um 

slikt som kan gjeva næring og vekst for eit vakkert ungdomsliv, på kristeleg og nasjonal grunn, 

i møter og song, upplesing, foredrag mm»127. Blekastad heldt på engasjementet sitt heile livet 

og kring hundreårskiftet sat han som styremedlem i både Gudbrandsdal Ungdomslag og Noregs 

Ungdomslag. Så seint som i 1926 stod han som formann i Ungdomslaget Ottar Birting som han 

var med å skipe i 1875.128 Dei andre laga som kom i rask rekkefølgje i dei påfølgjande åra var 

òg stort sett skipa av tidlegare folkehøgskuleelevar som hadde vorte gripne av tankegodset dei 

fekk med seg derifrå. 

 Heilt semje er det likevel ikkje om når dei første ungdomslaga faktisk vart til. Jon 

Tvinnereim peikar til dømes på at Ole Vig utforma eit program i 1853 for ein ny type lag som 

like gjerne kunne ha vore ungdomslag slik me kjenner dei frå slutten av hundreåret.129 Dette 

programmet stod på trykk i Folkevennen, og han peiker samstundes på at slike lag alt fanst. I 

1855 skreiv han på ny om denne saka i Folkevennen og kunne vise til at han kjende til lag som 

følgde programmet hans i Klæbu, Eidsvoll, Nes på Romerike, Gausdal og Trondheim. 

Sistnemnte heitte Folkestuen, vart skipa i desember 1853, hadde om lag 80 medlemar og fast 

                                                
125 Sælid, Frilyndt ungdomsarbeid i 75 år, 9-11. 
126 Frilyndt ungdomsarbeid i 75 år, 10. 
127 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 16. 
128 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 463.; Eiliv Sulheim, Gudbrandsdal ungdomslag, 
1898-1948  (Otta: Eige forlag, 1948). s. 79; Audun Kjos, Jubileumsskriv: UL Ottar Birting: 1875-1975  
(Brumunddal: Mesna Trykk, 1975), 19. 
129 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 42-43.; Folkevennen 1853, 
«Nogle ord om bogsamlinger og bøger» 
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møte kvar fjortande dag.130 I byrjinga av 1870-åra finn ein òg eit lag i Hallingdal under namnet 

Folkestugu som heldt på likeins som Folkestuen i Trondheim. Vidare peiker Tvinnereim på at 

dei frilyndte ungdomslaga var ei vidareutvikling av tidlegere tiders uformelle samkomer ofte 

kjent som «oppesitjarkveldar» o.l.131 

 Gjennom heile 1870- og 1880-talet var ungdomslaga reine lokale fenomen, og mange 

av dei laga som kalla seg ungdomslag på 1890-talet og utover byrja som samtalelag, 

diskusjonslag, leselag eller liknande på 1870- og 1880-talet, òg kalla pionerlag.132 Det var ein 

glidande overgang frå eit mangfald av ulike lokale initiativ under ulike namn og med ulike 

uttalte føremål til det som vart den frilyndte ungdomsrørsla på 1890-talet. 

 Eit av dei mange laga som kom til var De Unges Forbund på Voss som vart skipa i 1890, 

og året etter vart tanken om eit ungdomsstemne teke opp i laget.133 Jonsok 1892 stod det første 

ungdomsstemnet i Noreg på Voss. Stemnet vart halde på bedehuset Nain, men med over 200 

deltakarar måtte mange stå utanfor og høyre på føredraga og talane gjennom vindauga.134 Ein 

månad seinare stod det eit ungdomsstemne på Herred i Vest-Agder og i september stod det endå 

eit ungdomsstemne i Vest-Agder, i Torridal ved Kristiansand.135 I oktober stod det eit 

ungdomsstemne på Os i Østerdalen.136 Om stemna i Vest-Agder og Østerdal kjente til 

Vossastemnet på førehand har eg ikkje funne prov for, men at desse fire stemna gjorde inntrykk 

og inspirerte andre seinare er klårt. Året etter vart det stemne i Inntrøndelag i tillegg til dei tre 

distrikta frå året før, i 1894 stod det 11 ulike stemne med i snitt 650 deltakarar, og i 1895 auka 

dette til 16 stemne med i snitt 1300 deltakarar kvar.137 Utover tiåret og inn i det neste hundreåret 

auka desse tala nesten kvart einaste år. 

 Kva som gjekk føre seg på desse stemna kjem eg attende til i eit seinare kapittel, men 

det var oftast på desse stemna at tanken om at dei lokale ungdomslaga skulle gå saman i eit 

                                                
130 Folkevennen 1855, «Møder til fælles Oplysning» 
131 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 43-46. 
132 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 1, 56. 
133 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 47. 
134 Mona Klippenberg visar til bladet Hordaland som melder om 2000, og Werner Steinsland viser til Vossabladet 
som melder om 200.; Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 1, 57.; 
Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 48. 
135 Steinsland har ført opp eit stemne i Topdal under Vest-Agder i sitt skjema, men dette er ikkje eit stadnamn i 
Vest-Agder. 75-årsboka til Vest-Agder Ungdomslag har derimot skrive om eit stemne i Torridal som i dag er ein 
del av Kristiansand kommune. Det kan ha vore noko forvirring då Topdalselva har sitt utspring på austsida av 
Kristiansand, men dette er motsett side av byen i forhold til Torridal; Gunnar Lande, Vest-Agder Ungdomslag 75 
år : 1893-1968  (Kristiansand: Vest-Agder Ungdomslag, 1968), 22. 
136 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 1, 57. 
137 "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," 57-59. 
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felleslag først vart lufta og diskutert. På alle stemna i 1892 vart dette diskutert, og på stemna i 

1893 vart Ungdomsforbundet Breidablik og Vest-Agder Ungdomssamlag skipa.138 Etterkvart 

var slike felleslag kjent som fylkeslag inspirert av norrøn ordbruk. 

 Føremåla med mange av desse felleslaga var i byrjinga først og fremst å ha nokon til å 

organisere ungdomsstemna, men etterkvart tok dei på seg fleire og fleire oppgåver. Mellom 

argumenta som vart nytta i ordskifte kring skipinga av Ungdomsforbundet Breidablik var at ein 

som felleslag kunne kjøpe inn bøker laga kvar for seg ikkje hadde råd til, og at ein innimellom 

kunne koste på seg ferdatalarar som kunne halde føredrag på møte i ungdomslaga.139 

 Vegen vidare frå regionale felleslag til eit felles landslag tok lenger tid, og var gjenstand 

for hard kritikk og motbør. Det var på ungdomsstemnet på Røros i 1893 at eit landslag for 

frilyndte ungdomslag først skal ha vore drøfta, utan at det kom noko særleg ut av det.140 Ei 

lysing i Unge Skud syner at saka òg vart teke opp på eit «ungdomsstævne» i Trondhjem  

3.-5. juni 1894, men noko referat, protokoll eller andre merknadar frå dette stemnet har eg ikkje 

funne.141 Meir veit ein om initiativet som kom frå Ungdomslaget Fram i Kristiania.  

 UL Fram var på 1890-talet eit lag for unge venstrefolk i Kristiania.142 Fleire av 

medlemane vart seinare særs kjende, slik som professorane Halvdan Koht, Nikolaus Gjelsvik 

og Sem Sæland, arkitekten Carl Berner, kunsthistorikaren Fredrik Wallem, forfattaren Rasmus 

Løland og fabrikkeigaren Halfdan Petterøe. Det var desse som tok initiativ til å skipe eit 

landslag for ungdomslaga i Noreg, og som fekk gjennomført planane. Akkurat når ideen vart 

først lansert vitast ikkje, men det var på eit ungdomsstemne på Eidsvoll sommaren 1894 ideen 

vart lufta offentleg for første gong, og det var Fram-medlemen Olav Madshus som heldt talen 

og som «...hadde børi på tanken ei ti.»143 I juni same året stod det eit framlegg til «Love for Det 

norske ungdomslag» på trykk i Unge Skud.144 UL Fram inviterte ungdomslaga på Austlandet 

til Kristiania like etter Eidsvollstemnet for å skipe eit felleslag. Dei første lovene til felleslaget 

Eidsiva, med Fram-medlemen Peter Slotsvik som første leiar, er datert 5. januar 1895.145 Den 

første saka dei hadde på agendaen var å få skipa eit landsungdomslag, og sommaren 1896 fekk 

                                                
138 Trygve Gjelten, Østerdal ungdomslag 1893-1968  (Østerdal ungdomslag, 1971), 11-12.; Moren og  Os, Den 
frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 241-243. 
139 Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 316-317. 
140 Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 316-317.; Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til 
skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 4, 1. 
141 Unge Skud 1.5.1894 
142 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 33. 
143 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 39. 
144 Unge Skud 5.6.1894 
145 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 4, 2. 
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dei samla sju kvinnelege og elleve mannlege representantar frå sju felleslag til møte i Nidaros 

kor dei skipa «Det norske ungdomslag», med 16 mot 2 røyster.146 Føremålet bestemt på dette 

møtet lydde slik: «Det norske ungdomslag vil arbeida for ein upplyst og nationalt tenkjande 

ungdom.».147 Året etter vart namnet endra til Noregs Ungdomslag, og i 1901 vart 

føremålsparagrafen endra til «Norigs Ungdomslag vil arbeida på fullnorsk grunn og for 

samhald og samyrke millom landsens ungdom.» som, med unnatak av nokre språklege 

moderniseringar, stod uendra fram til 2008.148 

 Etter at dei første framlegga til lover for Det norske ungdomslag stod på trykk i Unge 

Skud kunne ein kanskje ha venta eit stort ordskifte, men det vart påfallande lite debatt. Det 

einaste innlegget i Unge Skud som var positiv til skipinga kom frå ein Arne, og som såg det 

som ei utbygging av Venstre.149 Anders Vassbotn, som var styremedlem i NU i åra mellom 

1896 og 1907, skreiv i 1895 i Unge Skud at han venta seg lite av eit landsungdomslag då «... eit 

kvart einskild ungdomslag arbeider trottigt og ordnar seg paa den maaten som høver best i den 

bygdi dei verkar.»150 Redaksjonen i Unge Skud sa seg samd med Vassbotn, og synte atterhald i 

saka heile vegen. Werner Steinsland samanfatta motstanden i Unge Skud-krinsen slik: «1) Det 

var lite håp om at landsmøtet ville verte så fyldig samansett at det med gyldig rett kunne gå til 

organisering av landsungdomen. 2) Saka hadde vore alt for lite omtalt. 3) Møtet var 

forhasta.»151  

 Der den vestlandske Unge Skud-krinsen var reservert i høve eit landslag var felleslaget 

og ungdomsbladet Breidablik direkte motstandarar. Som på Vestlandet var det oppteke av den 

lokale naturen til ungdomslaga, og at eit landslag ville bryte opp denne arbeidsmåten. Dei var i 

tillegg redde for at eit landslag ville einsrette ungdomslaga, og at landslaget ville verte nytta 

                                                
146 Den 17de mai 21.5.1896: «Til dei norske ungdomslagi. Etter samråd med formenn fraa fleire ungdomssamlag 
byd styret for «Eidsiva» ungdomar med paa eit møte i Nidaros den 11. og 12. juli i aar til raadføring um eit 
landsungdomslag («Det norske ungdomslag»).»; Møtande felleslag på skipingsmøtet: To frå Eidsiva (Romerike 
og Østfold), to frå Romsdal, fem frå Inntrøndelag, to frå Telefylket, ein frå Aust-Agder, ein frå Sunnmøre og to 
frå Breidablik (Nord-Østerdal, Røros og Nord-Gauldal). Jon Try frå Vefsn i Nordland var ordstyrar.; 
Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 39-40. 
147 Den 17de mai 16.7.1896; Ein annan variant stod på trykk i same avis 9.1.1897: «Norigs ungdomslag vil 
arbeida for upplysing og for vekkjing av nationalkjensla hjaa ungdomen.»  
148 I første nummer av Bodstikka 15.10.1913 står lovene til Noregs Ungdomslag på trykk med kommentar om at 
dei vart vedteke i 1896 og endra på årsmøta i Ørsta 24. juni 1901 og i Aal 2. juli 1910. Då den nye formuleringa 
stod på trykk i eit lesarinnlegg i Lillehammer Tilskuer 25.6.1904 der det er innforstått at den formuleringa har 
vore i bruk ei tid, er det rimeleg å tru at den nye føremålsparagrafen vart vedteke på årsmøtet i 1901. Den stod 
med andre ord nesten uendra i 107 år. 
149 Unge Skud 4.2.1895 
150 Unge Skud 4.11.1895 
151 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 4, 4. 
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som organ for partipolitikk.152 På lokallagsplan i heile landet er det ikkje funne særleg med spor 

etter debatt eller føredrag om skiping av eit landslag. 

 Når NU vart skipa var det eit redusert landslag. Ungdomsforbundet Breidablik valde å 

stå utanfor, og mange stader var det ikkje skipa noko felleslag slik at dei einskilde ungdomslaga 

ikkje kom med. Av dei 26 felleslaga som vart skipa før 1905 var det berre 17 som var tilslutta 

NU før unionsoppløysinga.153 Det var heller ingen automatikk i at felleslaga skulle stå i NU når 

dei først hadde meldt seg inn, og medlemskapen vart m.a. diskutert i Gudbrandsdal Ungdomslag 

så seint som i 1904.154 Målsaka skapte òg splid i rørsla som gjorde at det store Vestfold 

Ungdomsforbund heldt seg utanfor og både Eidsiva Ungdomslag og Hallingdal Fylkeslag vart 

kløyvd i 1908-09 grunna målsaka.155 Det var òg mange einskilde lag som valde å stå heilt 

utanfor både felleslag og landslag av ulike grunnar. Likevel ser det ut til at når ein kjem til 

1911-12 hadde så og seie dei fleste felleslaga hadde valt å gå inn i NU, sjølv dei arge 

motstandarane i Breidablik hadde då ombestemt seg. 

Danmark 

Som me alt har sett vart dei første ungdomslaga i Danmark skipa i 1870-åra, og det er nok ingen 

som veit akkurat kva for eit som var først. Men når det gjeld organiseringa av dei frilyndte 

ungdomslaga markerer 1887 startskotet. Det var dette året ungdomslaga i Hindsholm, Taasing 

og Nørre Aaby på Fyn vart skipa. Desse laga vart skipa av tidlegare folkehøgskuleelevar med 

mål om «at søge at bringe de unge i Forbindelse med noget af det, der paa Højskolen havde 

bragt Lys og Glæde i Sind og Tanke og derved øget ens Livsmod.»156 Allereie her ser ein kor 

tett desse ungdomslaga stod folkehøgskulerørsla i Danmark, noko som sidan den gong har vore 

eit viktig kjenneteikn for ungdomslaga. 

 I 1894 møttest sju fynske ungdomslag i Odense for å danne eit felleslag som fekk 

namnet De sammensluttede fynske Ungdomsforeninger, og utan særleg ordskifte vedtok dei 

følgjande føremål: «Formaalet er gensidig at støtte Ungdomsforeningerne i det hjemlige 

                                                
152 "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 4, 5. 
153 Sjå vedlegg 1, oversyn over norske frilyndte fylkeslag. 
154 Lillehammer Tilskuer 25.6.1904 
155 Utbrytarane i Hallingdal forsvann etter nokre få år, medan Vestfold og Romerike framleis står utanfor.; 
Ragnvald Løhren, "Stiftelsen av Romerike Ungdomsforbund," i Romerike ungdomsforbund 1909-1934 (Oslo: 
Romerike ungdomsforbund, 1934).; Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 273-
274. 
156 Edv. Eller, Th. Laursen og P.J. Skriver, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar  (Odense: 
Andelsbogtrykkeriet, 1928), 9. 
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Arbejde ved at formaa Mænd til at holde Foredrag eller Oplæsning for en billig ensartet 

Betaling ud over Rejseudgifterne.»157 Vidare skulle felleslaget kalle inn til eit årleg fellesmøte 

med føredag og ordskifte, samt eit større Sommermøde. Felleslagets oppgåver var med andre 

ord av praktisk art, og hadde lite med ideologi å gjere. Til leiar valde dei læraren Olaf Nielsen. 

 Kolding Ungdomssamfund var nok det første by-ungdomslaget i Danmark, og vart skipa 

i 1896 på initiativ frå to fynske gartnarar.158 Pastor Mads Ring, den gong kapellan, vart med i 

dette laget i 1897, og sterkt gripen av ungdomslagstanken. I 1899 skipa han eit lag i Vonsild 

utanfor Kolding, og føremålet han sette for dette laget var: «Foreningen samles i 

Forsamlingshuset til Foredrag, Oplæsning, Sang m.a. og søger derignennem at fremme 

Sammenhold og Fællesskab mellem de unge, der slutter sig til Højskoletanken.»159 Igjen var 

folkehøgskulen trekt særleg fram. Året etter vart det skipa så mange andre ungdomslag i 

distriktet at dei danna De sydøstjyske Ungdomsforeninger med Ring som leiar. Føremålet bar 

tydeleg preg av gjenbruk, og einaste skilnaden mellom Ring sitt første ungdomslags og 

felleslagets føremål var at «der slutter sig til Højskoletanken» vart byta ut med «der paa kristelig 

Grund vil arbejde for god, sund, folkelig og kristelig Oplysning.»160 

 I 1902 oppstod det kontakt mellom dei søraust-jyske og fynske ungdomslaga, og 

5. januar 1903 møtte tre lærarar, ein kapellan og ein skreddarmeistar i Fredricia for å skipe De 

danske ungdomsforeninger (DdU). På det tidspunktet var det 40 lag og 3000 medlemar på Fyn, 

og 10 lag og 500 medlemar i søraust-Jylland.161 Sjølv om dei på førehand var samde om å slå 

seg saman for å danne eit landslag stod ikkje møtet utan konflikt. Det var i hovudsak tre 

konfliktliner som gjorde seg gjeldande, og som kom til å prege organisasjonen i fleire tiår 

seinare. 

Konfliktane stod hovudsakleg kring følgjande: 1) i kva grad kristendomen skulle prege 

organisasjonen, 2) om ein skulle ha ei sterkt sentralisert organisasjonsform som kunne drive 

eigne saker (slik som KFUM) eller ei desentralisert organisasjonsform med fokus på å støtte 

opp om det lokale lagsarbeidet, og 3) om ein skulle drive ungdomsforsorg eller vere ein 

ungdomsbevægelse.162 

                                                
157 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 10. 
158 Jensen, Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 99-100. 
159 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 11. 
160 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 11. 
161 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 12. 
162 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 22-23. s. 22-23; Andersen, En vågen dansk kristen ungdom: DdU 
under Bæsettelsen, 14-15.; Svendsen, "De danske ungdomsforeninger og kampen mellem by og land," 194-196.; 
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 Det var pastor Ring og jydane som ønskte seg eit sterkt kristent preg, og som såg til 

KFUM og korleis dei hadde organisert seg. Ring fremja òg ønskje om «at sætte Gærde om 

Ungdommen».163 På den andre sida stod Nielsen og fynbuarane som heller ønskte seg ein 

nasjonalt prega organisasjon knytt til folkehøgskulane, med ei desentralisert organisasjonsform 

med eit svakt sentralledd, og som ønskte at ungdomsrørsla skulle «være et Udtryk for de unges 

egen Higen og Villen».164 

 Resultatet vart at Ring sitt namneframlegg Kristelig Ungdomsforening for Danmark 

tapte mot Nielsens De danske Ungdomsforeninger, og Nielsen vann kampen om 

organisasjonsform. I motyting kom kristendomen tydleg fram i føremålsparagrafen og det vart 

semje om at DdU skulle «sætte Gærde om Ungdommen». Nielsen vart vald som leiar, Ring vart 

vald som nestleiar, og den endelege føremålsparagrafen vart meir eller mindre ein kopi av den 

søraust-jyske.  

 DdU vaks fort, i 1906 var medlemstalet nådd 10 000, og i 1920 var talet nesten 

femdobla.165 Det var likevel ikkje lett å få alle med i organisasjonen, og mange lag stod utanfor 

av mange av dei same grunnane som Breidablik valde å stå utanfor NU. Dei var redde for å 

verte overstyrt av eit sentralledd, og meinte at det ikkje hadde noko for seg å samlast i eit felles 

landslag.  

I 1906 byrja ein del ungdomslag på Sjælland å samle seg i ulike felleslag, og i 1907 vart 

Sydvestjysk Hovedkreds skipa.166 Ingen av desse ønskte å slutte seg til DdU, mest grunna 

formuleringa «paa kristen Grund» i føremålsparagrafen. Etter mykje diskusjon og forhandling 

var paragrafen i 1912 endra til «Formaalet er paa kristelig Grund at virke for al god, sund 

folkelig og kristelig Oplysning og at fremme Sammenholdet og Fællesskabsfølelsen mellem de 

unge.»167 Dette var stort sett ei omformulering av den gamle, og var ikkje god nok for korkje 

sydvestjydar eller sjællandarar. I 1919 vart DdU og De samvirkende sjællandske 

Ungdomsforeninger samde om «Formaalet er at fremme Sammenholdet og Fællesskabsfølelsen 

mellem de unge ved gennem folkelig og kristelig Oplysning i Grundtvigs Aand at hjælpe dem 

frem mod Maalet: en vaagen, dansk, kristen Ungdom.»168 På årsmøtet i 1920 når 

                                                
Ehlers, "Ungdomsliv: studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925," 125-126.; 
Jensen, Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller, 100-102. 
163 Ehlers, "Ungdomsliv: studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925," 126. 
164 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 22. 
165 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 18. 
166 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 24. 
167 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 12. 
168 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 26. 
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føremålsparagrafen skulle vedtakast vart «i Grundtvigs Aand» stroke, men dei sjællandske laga 

gjekk likevel inn i DdU med den nye føremålsparagrafen på plass. Året etter kom òg dei 

sørjyske (slesvigske) ungdomslaga med etter folkerøystinga om Sørjyllands tilhøyrsle som 

hadde vore året før. 

Når det gjeld arbeidsoppgåvene til dei danske ungdomslaga skal det nemnast at det 

danske organisasjonslivet var mykje meir spesialisert enn deira nordiske motpartar. Der ein til 

dømes i Finland eller Noreg bygde eigne hus, dreiv kor, folkedans eller gymnastikk osb. i det 

same ungdomslaget, vart dette delt opp i ulike organisasjonar i Danmark, sjølv om det stort sett 

var dei same medlemane i alle laga. Forsamlingshus var ofte eigd av landbyen i fellesskap eller 

som eit lutlag e.l., og gymnastane og folkedansarane hadde eigne lag og organisasjonar (De 

danske Gymnastikkforeninger, Danske Folkedansere osb.). Desse laga stod så nær kvarandre 

at dei oftast vart oppfatta som det same, sjølv om dei offisielt var uavhengige.169 

Finland 

Ungdomslaga i Finland kan grovt sett delast i to ulike grupper: finsktalande og svensktalande, 

òg ofte omtala som finske og finlandssvenske. Med nokre få unnatak har desse to gruppene 

arbeidd kvar for seg, og har ulike soger og føresetnadar. I motsetnad til i Danmark og Noreg 

der det er noko uklårt når dei første ungdomslaga vart skipa, er det i Finland mykje tydlegare. 

 Det var dei finsktalande som var først ute. I mars 1881 stod det eit lesarinnlegg på trykk 

i Vaasan lehti (Vasa Tidend) av Juhu Hietanen som på den tida var elev ved Vasa svenska 

lyceum. I dette innlegget klaga han seg over ungdomens framferd, og skulle så gjerne sett at 

det vart skipa ei form for organisasjon som kunne gjere bate på problema.170 Dette innlegget 

skapte ein god del debatt, og sommaren same året skipa Matti Sippola saman med eit par 

skuleelevar Kauhavan Nuorisoyhtiö (Kauhava Ungdomslag), med Sippola som første leiar. 

Føremålet vart formulert slik: «Föreningens syftet är att främja på alla sätt civilisationen mellan 

ungdomor; pjäs, tidiningar, biblioktet, dans etc.»171 Sippla reiste rundt i distriktet og fekk skipa 

fleire andre ungdomslag, og året etter fekk han saman med Aleksander Filander i stand eit 

                                                
169 Jensen og  Bernadotte, Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II, 124-128. s. 124-128.; 
Johnny Wøllekær og  Johs Nørregaard Frandsen, Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, vol. 503, 
University of Southern Denmark studies in history and social sciences (Odense: Syddansk Uiversitetsforlag, 
2014), 32-33. 
170 Arvo Inkilä, "Den finska ungdomsföreningsrörelsen i Finland," i Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden 
og arbeidet deres II, red. Jens Marinus Jensen og  Folke Bernadotte (Oslo: Arnkrone, 1948), 175. 
171 Sjå vedlegg 3 
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felleslag for sørlege Østerbotten med eit noko meir ideelt føremål: «Syftet med Söder 

Österbottens ungdomsförening er att väcka inom folket specielt mellan ungdomar kristendom 

och patriotism.»172 I tillegg til å skipe til store sommarfestar var føremålet med eit felleslag at 

dei kunne, med grunnlag i vedtektene, opprette filialar rundt om i distriktet. På denne måten 

kunne dei omgå sensursystemet som på den tida kravde at alle nye lag og foreiningar måtte 

førehandgodkjennast av Senatet.173  

Dei første åra vart det oppretta nye lag rundt omkring, men det var først med den 

forsterka russifiseringspolitikken på 1890-talet at rørsla verkeleg slo gjennom. I 1895 vart det 

første landsstemnet, allmänna ungdomsföreningsmötet, halde i Jyväskylä kor det vart diskutert 

om ein skulle skipe eit landslag. To år seinare vart Suomen Nuorison Liitto (Finlands 

Ungdomsforbund) skipa i Tammersfors med følgjande føremål: «Finlands Ungdomsförbunds 

syfte är att vara en länk mellan finskspråkiga ungdomsföreningar som arbetar för kristlig 

moral».174 Rørsla kom til å vekse seg enormt sterkt på landsbygda i Finland, og kom til å danne 

ramme for det meste av det frivillig organiserte fritidslivet på lokalplan.175 

Dei svensktalande ungdomslaga i Finland kom noko seinare enn sine finsktalande 

motpartar. Etter å ha fullført Vasa svenska lyceum byrja Johannes Klockars på Universitetet i 

Helsingfors i 1887, og liksom Hietanen var Klockars òg bekymra for ungdomens dårlege vanar. 

Han gjekk straks i gang med å halde føredrag, og kom i prat med andre likesinna studentar. 

Gjennom desse føredraga og samtalane mogna tanken om å skipe ungdomslag. Sommaren føre 

hadde Klockars vore på fleire av dei store ungdomsstemna kor han kom i kontakt med den 

finske ungdomsrørsla. Men desse stemna stod ikkje heilt i stil med hans eigne idear om kva 

ungdomslaga skulle vere. Det skulle ikkje vere «stora fester och möten; jag drömde mig en liten 

förtrolig krets, där man roade seg med gammaldags lekar, gissade gåtor, sjöng och hadde 

hjärtans roligt i all enkelhet.»176. 

24. mars 1888 var Klockars på besøk i heimbygda si Malax. På den nye folkeskulehuset 

som vart bygd vart det halde soaré med eit program som likna mykje på det ein kunne møte i 

ungdomslag i Danmark og Noreg. Det var song, deklamasjon, føredrag og humoristisk 

underhaldning. I løpet av denne kvelden føreslo Klockars å skipe eit ungdomslag i bygda. Trass 

i noko motstand, mest grunna i at ein heller burde støtte opp om den nye folkeskuletanken, vart 

                                                
172 Aleksander Filander byta seinare namn til det meir finske Santeri Alkio.; For vedtektene sjå vedlegg 3. 
173 Inkilä, "Den finska ungdomsföreningsrörelsen i Finland," 177. 
174 "Den finska ungdomsföreningsrörelsen i Finland," 177-178.; For vedtektene sjå vedlegg 3. 
175 Kayser Nielsen, Bonde, stat og hjem: nordisk demokrati og nationalisme - fra pietismen til 2. verdenskrig, 262. 
176 Lindqvist 2006, 20 
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det mot slutten av kvelden skipa eit ungdomslag med omlag 30 medlemar, og størsteparten av 

medlemsflokken var jenter.177 

Grunna det strenge regimet dreiv Malax Ungdomsförening ulovleg den første tida. Det 

var først i 1890 at laget vart offisielt godkjent av Senatet, og som finske Sør-Østerbotten 

Ungdomsforbund tok dei med ei formulering i vedtektene som gjorde det mogleg å skipe eigne 

filialar.178 I paragraf fire stod det følgande: «Till föreningen kunna såsom filialafdelningar 

ansluta sig å andra orter i samma syfte bildade föreningar, hwilka antaga särskilda 

ordningsregler för sin werksamhet.»179 På denne måten kunne ein drive lovleg lagsarbeid utan 

å måtte godkjennast av Senatet, og på det meste stod over 60 ungdomslag, både finsktalande 

og svensktalande, som filialar av Malax ungdomsförening.180 

Den første opptakta til ei større samanslutning av dei svensktalande ungdomslaga kom 

under eit korstemne i Pargas i 1896 der ungdomslagas posisjon i det «kulturella 

väckelsearbetet» vart diskutert.181 Saka vart drøfta på ny året etter, og 15. august 1897 vart 

Västra Finlands svenska ungdomsföreningars centralutskott skipa. Like etter skreiv Johannes 

Klockars i ungdomsbladet Ungdomen at «Tanken på en sammanslutning af våra 

ungdomsföreningar bör på allt sätt befordras».182 Tanken kom stadig opp til diskusjon, men det 

var først i 1906 det vart ein realitet, og då etter statleg press. I 1906 skulle nemleg 

«brännvinsskattemedelen» delast ut for første gong, og som skulle fordelast mellom 

folkehøgskulene, fråhaldslaga og ungdomslaga. Suomen Nuorison Liitto fekk 25 000 mark, 

medan dei svenske ungdomslaga skulle få 5000 mark. Utfordringa var at ein måtte ha eit organ 

som kunne ta imot pengane, så den 10. november møtte fleire framståande menn frå dei svenske 

ungdomslaga og skipa Finlands Svenska Ungdomsförbund.183 

 

 

 

 

                                                
177 Mattlar R. og Nils Bonn, Malax Ungdomsförening 100 år  (Vasa: Bocktrykeri ab Fram, 1988), 20-21. 
178 Kejserliga senaten för Finland var i perioden 1808-1919 det øvste administrative organ i Storfyrstedømet 
Finland.; Malax Ungdomsförening 100 år, 22. 
179 Malax Ungdomsförening 100 år, 23. 
180 Malax Ungdomsförening 100 år, 25. 
181 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 116-117. 
182 En folkrörelse väller fram, 112. 
183 En folkrörelse väller fram, 112-114. 
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Sverige 

I motsetnad til dei andre nordiske landa var ungdomsrørsla i Sverige ei kortvarig affære, som 

aldri manifesterte seg på nasjonalt plan. Det var i hovudsak to ulike rørsler som bar fram 

ungdomsrørsla: folkehøgskulane og fråhaldsrørsla.184  

 Ali Nordgren meinte ein kunne sjå på dei lag og foreiningar som vart skipa av 

folkehøgskuleelevar som føregjengarar for ungdomsrørsla som kom seinare, då dei ofte hadde 

eit program som stort sett omfatta det same. Det same kunne seiast om dei «fosterländska 

föreningarana» i Närke som kom til kring 1880.185 Desse meiner eg kan samanliknast med dei 

føregangslaga ein òg hadde i Noreg som samtalelag og leselag, og ikkje minst Mølju i 

Gudbrandsdalen. Nordgren trekk òg fram Tottarps ynglingaförening som vart skipa ved 

folkehøgskulen i Hvilan i Skåne i 1886, og som bytte namn til Ungdomsföreningen Kullen i 

1892.186 Dette er truleg det eldste frilyndte ungdomslaget i Sverige og det heldt på mykje på 

same måte som ungdomslaga i dei andre nordiske landa på same tida. 

 Sjølv om det var einskilde initiativ her og der, og ein finn sikkert fleire døme om ein 

leiter nøye, så var det først i kontakt med ungdomsrørsla i hovudsakleg Noreg, men òg Finland, 

at ungdomsrørsla fekk noko særleg kraft i Sverige. Det var gjennom kontakt med den finske 

ungdomsrørsla at det vart oppretta ungdomslag i Tornedalen, eit område dominert av 

finsktalande svenskar. Vidare herfrå spreidde rørsla seg i noko mon til andre delar av 

Norrland.187 Men det som verkeleg kan kallast startskotet for den svenske ungdomsrørsla var 

eit godtemplarstemne i Hackås i Jemtland sommaren 1898. Her heldt Peder Svendsen føredrag 

om den frilyndte ungdomsrørsla i Noreg, og kva godt den hadde gjort for ungdomen.188  

 Føredraget gjorde inntrykk på stemnelyden, og året etter inviterte Östersunds distrikloge 

af goodtemplarorden til eit ungdomsmöte i Rödön 12.-13. august for å lære meir om den norske 

ungdomsrørsla.189 På stemnet var det 4000 deltakarar, og m.a. var alle lokallagsleiarane i 

Uttrøndelag Ungdomslag mellom dei som tok turen.190 På stemnet vart det vedteke å skipe 

                                                
184 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 6. 
185 Ungdomsrörelsen, 6. 
186 Ungdomsrörelsen, 6. 
187 Ungdomsrörelsen, 8. 
188 Peder Svendsen var ein kjent emissær i fråhaldsrørsla, og var på dette tidspunktet reisesekretær for 
Godtemplarordenen i Noreg. I løpet av karrieren skal han ha helde kring 15 000 føredrag og skipa 300 
fråhaldslosjer. 1900-1903 representerte han Venstre på Stortinget. (Per Fuglum, "Peder Svendsen," i Norsk 
biografisk leksikon, red. Edvard Bull, Anders Krogvig, og  Gerhard Gran (Oslo: Aschehoug, 1966).) 
189 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 9.; Alström, Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900, 7-8. 
190 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 46. Her står òg eit bilete av ein del av 
flokken som reiste.; Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920," 60. 
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Jämtland läns ungdomsförbund, og eit ukjend tal lokallag vart skipa rundt om i Jemtland i dei 

påfølgjande åra. Dette kom likevel til å verte eit sjeldsyn. Ungdomsrørsla vart aldri nokon 

utbreidd grasrotorganisasjon slik som i dei andre nordiske landa, sjølv om den i omlag tjue år 

greidde å samle titusenvis av folk til ungdomsstemne kvar sommar. Basert på innsamla tal av 

Maria Björkroth var det i 1908 omlag 100 000 deltakarar fordelt på 21 ungdomsstemne i ulike 

delar av Sverige, og stort sett alle saman vart halde i løpet av midtsommardagane.191 

 I 1906 kan Ali Nordgren fortelje om organiserte ungdomsförbund i Norrbotten, 

Ångermanland, Medelpad, Gefleborg län, Skåne og Östergötland. I tillegg heldt rørsla på å 

organisere seg i Västmanland, Örebro län, Västergötland, Halland og på Gotland.192 Dei to 

distrikta som i ettertida vart mest kjent for sine ungdomsstemne, Dalarna og Värmland, fekk 

derimot aldri nokon fast organisasjon. Det var lokale einskildpersonar som stod i spissen med 

sine lokale distriktlosjar av IOGT i ryggen, i Dalarna var det Gustav Ankarcrona og i Värmland 

Harald Vadman.193 Liknande tette koplingar såg ein òg i Jemtland, og truleg mange andre stader 

òg. Ali Nordgren peiker på at det var fråhaldsrørsla som gav liv til ungdomsrørsla i nord, og 

folkehøgskulane i sør.194 

 Den svenske ungdomsrørsla var særs oppteken av å framstå som politisk ubunden, og 

greidde i mange år å samle både konservative, liberale og sosialdemokratiske ungdomar til dei 

same stemna. For Dalarna sin del tok dette slutt i 1909 når sosialdemokratane inviterte til sitt 

eige ungdomsstemne samstundes som dei frilyndte.195 Dette året var det òg ein storstreik i 

Sverige, noko som gjorde spenningane mellom dei politiske fløyene større.  

 Frå 1909 og utover mot 1920 auka spliden mellom høgre- og venstrefløya i svensk 

politikk, noko som gjorde det vanskelegare for kvart år å samle ungdomen til store 

sommarstemne. Samstundes byrja òg ei ny rørsle å ta form, Hembygdsrørsla. Det siste 

ungdomsstemnet i Värmland stod i 1919, og etter 1920 forsvinn dei siste restane av rørsla.196 

Truleg gjekk det meste inn i Hembygdsrørsla. I 1916 vart Samfundet for Hembygdsvård skipa, 

i 1918 vart Jordbrukare-Ungdomens Förbund og i 1920 vart Svenska Folkdansringen skipa. 

                                                
191 Björkroth, "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att bevara och förnya," 244-
245. 
192 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 10-13. 
193 Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920," 60. 
194 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 12. 
195 Björkroth, "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att bevara och förnya," 103. 
196 Det siste värmlandske ungdomsmötet vart riktig nok halde i 1947, men var då for lengst utspelt si rolle som 
noko anna enn ein del av fråhaldsrørsla.; Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 
1900-1920," 60-64. 
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Sistnemnde byta namn til Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur i 1922. Særleg 

Jordbrukare-Ungdomen og Svenska Ungdomsringen vart naturlege samarbeidspartnarar for dei 

frilyndte ungdomslaga i resten av Norden. 

Færøyane 

Når Ungmannafelagið Sólarmagn vart skipa som det første ungdomslaget på Færøyane i 1895 

var det etter initiativ frå den kjente Patursson-familien, kongsbøndene i Kirkjubø.197 Det var 

Sverre som vart den første leiaren, og som var leiar i laget heilt fram til 1924.198 Men han var 

ikkje åleine, både Helena, Johannes og Gazet var aktivt med i laget som ordstyrarar, kasserarar, 

skribentar i det handskrivne bladet Tjaldrið osb. 

 Idéen til å skipe ungdomslag hadde Johannes og Sverre plukka opp på sine opphald i 

Danmark og Noreg. Johannes gjekk på jordbruksskule på Stend i Hordaland og kom i kontakt 

både med det lokale ungdomslaget og med Vestmannalaget i Bergen.199 Sverre byrja på 

folkehøgskule i Vallekilde i Danmark i 1891, men drog tidleg til Noreg kor han var fram til han 

reiste heim att til Færøyane i 1895. Når Hulda Garborg var på Færøyane i 1902 budde ho 

nettopp i Kirkjubø, og var truleg med på fleire av møta i ungdomslaget i løpet av året. 

 Fleire stader på Færøyane vart det skipa ungdomslag, og i 1912 inviterte Sólarmagn alle 

ungdomslag og andre «nærskyldum felagum» til møte i Tórshavn i samband med olsok.200 

Elleve lag møtte og dei skipa Føroya Ungmannafelag (FU). Rasmus Rasmussen vart første leiar 

og Johannes Patursson vart vald til å skrive framlegg til dei første lovene. Den første praktiske 

oppgåva dei tok til med var å gje ut Robinson Crusoe på færøysk. Sverre Patursson omsette 

boka til færøysk, og det var Noregs Ungdomslag som stod for alle kostnadane. Boka kom ut i 

1914, var den første barneboka skrive på færøysk, og den vart gjeve kostnadsfritt til alle 

skulebarn på Færøyane.201  

                                                
197 Dei var fem søsken i Patursson-familien som alle vart kjende på kvart sitt vis. Eldst var Helena som kan 
reknast som den første feministen på Færøyane, Johannes vart som ein landsfader å rekne og mellom dei fremste 
leiarane i den færøyske nasjonalrørsla kring 1900 i tillegg til å vere forfattar og diktar, Sigbert vart kjend som 
eventyrar, Sverre vart kjend som forfattar og miljøaktivist, og yngstemann Gazet vart kjend som vitskapsmann, 
og som den første til å leve eine og åleine av gartnaryrket på Færøyane. 
198 Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 11. 
199 Torleiv Hannaas, Vestmannalaget i 110 år  (Bergen: Norsk bokreidingslag, 1978).; Sverri Egholm, De færøske 
ungdomsforeninger – et sidestykke til højskolebevægelsen i Danmark  (Tórshavn: Landsbókasavnið, 1985), 35.; FLB, 
E582 
200 Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 42. 
201 "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 44. 
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 I 1916 vart FU offisielt lagt ned etter ein periode med lite aktivitet, og det vart ikkje 

skipa opp att før i 1926. Nok ein gang var det Sólarmagn som tok initiativet, og leiaren vart Páll 

N. Patursson, son av Johannes.202 

Island 

Når Ungmennafélag Akureyrar vart skipa i 1906 var det nok ein noregsfarar som stod i spissen. 

Helgi Valtyson hadde i fleire år vore aktiv i Vestmannalaget og Bondeungdomslaget Ervingen 

i Bergen før han flytta heim til Island og meinte det var trong for ungdomslag der òg.203 Det tok 

ikkje lang tid før idéen spreidde seg, og året etter møttest ein del av dei nyskipa ungdomslaga 

på Þingvellir og skipa Ungmennafélag Íslands (UMFI).204 På mange måtar dreiv dei islandske 

ungdomslaga nett som sine nordiske parallellar med føredrag, song, handskrive blad og 

språksak, men det som skil dei frå dei andre er det store fokuset idretten fekk mellom 

ungdomslaga her. I samband med dei olympiske leikane i 1908 var det UMFI som fungerte som 

den islandske idrettsorganisasjonen og sendte fleire ungdomar til olympiaden.205 I 1911 var det 

UMFI som tok initiativet til å skipe det islandske idrettsforbundet som dei kom til å ha tett 

samarbeid med heilt fram til våre dagar. 

Oppsummering 

Ungdom var mot slutten av 1800-talet eit omgrep i endring frå ein før-industrialisert definisjon, 

og på veg mot ein definisjon nærare det me kjenner det som i dag. I denne endringsprosessen 

fekk omgrepet eit stort bruksområde som femna mykje meir enn det gjer i dag. Dei einskilde 

ungdomslaga hadde stor variasjon i si eiga avgrensing av kven som kunne vere medlemar eller 

ei. Somme lag var berre for konfirmantar, somme berre for ugifte over konfirmasjonsalder, og 

atter somme var opne for alle som støtta ungdomen og arbeidet deira. 

 Ungdomslag og ungdomsforening i ein norsk kontekst hadde same tyding i byrjinga av 

perioden, men fekk ulike konnotasjonar når ein nærmar seg 1900. Ungdomslag vart oppfatta 

som meir norsk enn ungdomsforening og vart oftare knytt til målrørsla og venstresida i norsk 

politikk. Ungdomsforening vart derimot mest nytta av kristne lag, og som oftast nytta riksmål 

og knyte seg til høgresida. I dei andre nordiske landa finn ein ikkje nokon slik skilnad, men ein 

                                                
202 "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 56. 
203 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár  (Reykjavík: Ungemannfélag Íslands, 2007), 22-23. 
204 Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 25. 
205 Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 64-65. 
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nytta konsekvent sitt eige språks variant, slik at dei på Færøyane heitte ungmannafelag og dei 

finskspråklege ungdomslaga heitte nuorisoyhtiö e.l. 

 Frisinn, eller frilynd som Ivar Aasen omsette det til, hadde både eit liberal-politisk og 

grundtvigsk straumdrag som kom til uttrykk på ulikt vis i dei ulike landa. Det liberal-politiske 

straumdraget hadde sitt utgangspunkt i tyske og sveitsiske nasjonale radikal-liberale politiske 

rørsler, og som gjorde seg gjeldande på venstresida i all nordisk politikk på 1800-talet. Det 

grundvigske straumdraget kjem naturlegvis frå Grundtvig og folkehøgskulen og deira tankar 

kring openheit, toleranse og menneskeverd. 

 I alle land var ungdomsrørsla oppteken av å sjå partipolitisk ubunden ut, og utanom i 

Noreg kor frilyndt fekk ein utvida definisjon, var det i samtida uaktuelt å knyte noko så politisk 

omgrep som frisinn til seg. Ser ein derimot på kva dei meinte, kven som var leiarar osb. var det 

ei tydeleg slagside til den liberal-frilynde venstresida i alle land. 

 Framveksten av ungdomslaga var ikkje synkron i alle dei nordiske landa. Dei eldste 

skipnadane finn ein i Danmark, Finland og Noreg, medan det måtte påverknad til, frå Noreg og 

Finland, før ein fekk ei skikkeleg utvikling i dei andre landa. Det er somme som har freista å 

dele inn utviklinga av ungdomslaga i fasar, men som då er basert på einskilde land. Til dømes 

omtalar Henrik Stenius 1890-talet som ein konsolideringsfase for ungdomsrørsla.206 Det kan 

nok vere så for dei finske, men om ein utvidar blikket til å inkludere andre land vert det ikkje 

heilt dekkande. Skulle eg sjølv ha gjort ein liknande freistnad ville eg sagt at tida før 1890 var 

ein «initiativfase» eller «lokalfase» kor det oppstod einskilde lag rundt omkring som hadde 

mest med seg sjølv å gjere. 1890-1900 kunne ein kalle ein «identitetsfase» eller «regionfase». 

Det var på mange måtar den perioden dei einskilde ungdomslaga retta blikket utover seg sjølv 

og byrja å sjå seg som ein del av noko større, og somme stadar byrja ein å gå saman i større 

samanslutningar. 1900-1920 er perioden ein fekk landsdekkande organisasjonar i nesten alle 

land, og oppslutnaden om rørsla steig til nye høgder. Denne perioden kunne ein ha kalla 

«konsolideringsfasen» eller «landsfasen». 

 I alle desse fasane var ungdomsrørsla oppteken av det eg har kalla opplæring i offentleg 

deltaking, og lære ungdomen å meine og meine det høgt. I dei neste fire kapitla kjem eg til å 

sjå nærare på dei sentrale arenaene dei dreiv denne opplæringa, og på likskapen og skilnadane 

mellom dei nordiske landa. 

                                                
206 Stenius, "Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med 
speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott," 313-314. 
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Kapittel 3: Ungdomslaget. 
Leik og læring i alvor og gaman 

Innleiing 

Ein sentral arena for ungdomslagas opplæring i offentleg deltaking var det lokale laget med 

sine lagsmøte, fester, og alt anna som dei måtte finne på. Det som skjedde lokalt i dei einskilde 

ungdomslaga var, med unnatak av Sverige, sjølve grunnsteinen i ungdomsrørsla. Det var 

nettopp gjennom dei lokale ungdomslaga rørsla byrja i kvart land. For dei aller fleste var det 

også ungdomslaget lokalt som oftast var det første møtet ein hadde med rørsla, og som danna 

grunnlaget for eins vidare «liv» i rørsla.  

 I dette kapittelet skal me sjå nærare på ungdomslaga på lokalnivå. Det var stor variasjon 

i korleis ungdomslaga dreiv og organiserte seg, men ein finn likevel nokre grunnleggande 

likskapar i korleis dei vart organisert formelt, kven som fekk vere med, og kva grunnaktivitetane 

i laget var. Anten ein var med i eit ungdomslag i Reykjavik eller i Vasa kunne ein vente å få 

høyre føredrag, ta del i ordskrifte, få tilgang til god lesnad, og få skrive i lagets eiga avis. Dette 

var aktivitetar som førebudde medlemane til å sjølv kunne ta del i det offentlege ordskiftet, og 

møte framtidige utfordringar med rak rygg.  

Organisering 

Når dei første ungdomslaga i Noreg kom til på 1870- og 80-talet var dei stort sett lite formelle, 

og med fokus på dei faktiske møta. Jon Tvinnereim peiker på at mange av dei eldste laga er 

vidareutviklingar frå tidlegare uformelle samkomer, medan andre er vidareføringar av 

elevkveldane ved folkehøgskulane slik som Mølju i Gudbrandsdalen.207 Desse laga vart nok 

stort sett leia av den som bydde inn til møte, og dei organiserte seg som det måte høve seg ved 

kvart einskilde møte. Somme stader gjekk det nok på omgang mellom gardane, og somme 

stader var det nok som i Mølju der arbeidet stod og fall på at Ivar Blekastad inviterte til møte. 

 Frå slutten av 1880-talet byrja ungdomslaga i Noreg få ei meir formell 

organisasjonsbygnad, noko som fekk utslag i at ein t.d. byrja å få seg formelle vedtekter ein 

fekk trykt opp. Dei tidlegaste laga hadde sjeldan formelle føremålsparagrafer o.l. I materialet 

                                                
207 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 43-46.; Laget vart oppkalla 
etter matretten mølje som eit tilsvar på at ein hadde klubb i byane. 
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eg har fått samla inn er det vedtektene til Kristiania Ungdoms-Forening frå 1889 og De Unges 

Forbund på Voss frå 1890 som er mellom dei eldste.208  

 I dei andre nordiske landa har eg funne lite som tyder på ei liknande utvikling som i 

Noreg frå uformelle samkomer til organiserte lag, og i Finland har ein vedtektene etter både det 

første finsktalande (Kauhavan Nuorisoyhtiö) og det første svensktalande (Malax 

Ungdomsförening) ungdomslaget frå høvesvis 1881 og 1888.209 I materialet eg har fått samla 

inn er dei eldste danske vedtektene frå siste halvdel av 1880-talet med Refsvindinge og omegns 

ungdomsforening som har sine eldste trykte vedtekter frå 1886.210 På Færøyane, Island og i 

Sverige vart det som i Finland skrive ned vedtekter allereie frå dei første laga vart skipa. 

 Felles for alle landa er at laga stort sett er organisert og strukturert på same måte, og 

følgjer dei linene Hans Try set for «den klassiske assosiasjon» med frivillig medlemskap, 

frittståande frå det offentlege, statuttar, avgrensa føremål, lagsdemokrati osb.211 Utan unnatak i 

kjeldematerialet mitt har alle lag med nedskrive vedtekter eit årsmøte, generalforsamling, 

allmannamøte, aðalfundir e.l. som øvste organ der alle medlemar har røysterett. Oftast skulle 

dette møte haldast ein gong om året, men det er fleire døme på at ein heldt slike møte kvart 

halvår, eller som i Grünerl. Ungdomslag kor ein heldt det kvartalsvis.212 Vedtektene fortel òg 

kva årsmøtet skal gjere, slik som å vedta budsjett, godkjenne rekneskap og velje nytt styre. 

 Det valte styret bestod oftast av tre, fem eller sju medlemar og det er stor variasjon i kor 

lenge ein vart vald om gonga. Det er òg stor variasjon i om ein skulle velje folk til spesifikke 

rollar som t.d. leiar, kasserar og skrivar eller om styret skulle konstituere seg sjølv. Ein del lag 

hadde òg kvotering basert på geografi eller kjønn. Allereie nemnde Refsvindinge og omegns 

u.f. hadde m.a. følgjande ordlyd i vedtektene sine frå 1886: «Foreningen vælger en Bestyrelese 

paa 7 mandlige og kvindelige Medlemmer – skiftevis 4 mandlige og kvindelige.»213 Eit særs 

radikalt standpunkt i si samtid. Særleg i dei eldste vedtektene finn ein òg døme på at medlemar 

kunne vere pliktige til å ta i mot verv sjølv om dei ikkje ville. 

 Det var òg ein god del variasjon i kva som vart teke med i vedtektene og ikkje. Somme 

hadde med paragrafar om at laget skulle ha eit handskrive blad, somme hadde med paragrafar 

                                                
208 NB:SA 369.4 Ungdomsforeninger C-K; Ingebjørg T. Rongve, Ingjald Bolstad, Eirik K. Finne og Aslak T. 
Helleve, Sylgja på ungdoms barm: Voss Ungdomslag 100 år : 1890-1990  (Voss: Voss Ungdomslag, 1990), 35. 
209 For Kauhavan sjå F. A. Hästesko, Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia  (Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1931).; For Malax sjå Bonn, Malax Ungdomsförening 100 år. 
210 KB digitalisert, Vedtægter for Refsvindinge og Omegns Ungdomsforening, Nyborg, 1886. Sjå vedlegg 4. 
211 Try, Assosiasjonsånd og foreningsvekst i Norge: forskningsoversyn og perspektiv, 20-22. 
212 NB:SA 369.4 Ungdomsforeninger N-R ÷ Norges og Noregs inntil 1963 
213 Vedtægter for Refsvindinge og Omegns Ungdomsforening, 1886 
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om husvære, boksamlingar, alkohol, eller kva emne som kunne diskuterast på møta. Ein del 

paragrafar og formuleringar finn ein òg att i mange lag i same region, noko som kan tyde på at 

ein inspirerte kvarandre og nytta eit allereie eksisterande lags vedtekter som grunnlag for nye.  

 Bruken av nemnder, komiteer, utskott o.l. har eg derimot ikkje funne mykje prov for i 

vedtektene eg har gjennomgått, men det er ei organisasjonsform som var relativt mykje nytta, 

og godt utbreidd. Eit av dei meir ekstreme døma er nok Oppstryns Ungdomslag som hadde 

både Lese-, Fortelje- og deklamasjonsnemnd, Ordkastnemnd (debattnemnd), Pengenemnd, 

Foredragsnemnd, Spelstykkjenemnd, Festnemnd og Bladnemnd (for det handskrivne bladet).214 

Gjennom organisasjonsdemokratiet og styre- og nemndsarbeid fekk medlemane god opplæring 

og jamleg trening i demokratiske prosessar. 

 I Finland og Noreg var det òg vanleg mange stader å opprette eigne undergrupper eller 

særlag for einskilde aktivitetar. Det kunne vere eigne skyttarlag, leikarringar, teaterlag, 

saumarlag, gymnastikklag, songkor o.l. som hadde eigne styre, øvingar og årsmøte, men som 

var underlagt ungdomslaget. På denne måten kunne ungdomslaget danne sin eigen ramme kring 

livet til medlemane, og vere med å skape ein leiroffentlegheit. Dette fenomenet kan eg ikkje sjå 

ha breidd seg til Danmark kor det var meir vanleg å ha separate lag og foreiningar for dei ulike 

aktivitetane. 

Kven var med? 

Tek ein utgangspunkt i vedtektene til ungdomslaga var det stort sett berre aldersmessige 

avgrensingar for kven som fekk vere medlem i laget, og då helst i form av ei nedre aldersgrense 

kring konfirmasjonsalder. I somme av dei danske ungdomslaga eg har undersøkt hadde dei òg 

geografiske avgrensingar, som t.d. Ulbølle Ungdomsforening som i første paragraf enkelt og 

greitt skriv at «Foreningen er k u n for Vester-Skerninge og Ulbølle Sognes Ungdom.»215 

Liknande formuleringar om geografisk avgrensing har eg ikkje funne i andre land.  

 På 1800-talet var det fleire organisasjonar som var stengd for kvinner, men ungdomslaga 

var ikkje ein av desse. Det går ofte klart igjen i vedtektene at ungdomslaga er opne for både 

kvinner og menn, og ser ein på medlemslister o.l. ser ein at det var meir enn berre ord. 

Medlemslista til Mølju frå 1870 syner t.d. at av dei 41 betalande medlemane var 17 av dei 

jenter,216 og når Malax Ungdomsförening vart skipa i 1888 var det flest jenter som teikna seg 

                                                
214 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 63. 
215 KB Digitalisert, Love for Ulbølle Ungdomsforening, Folkebladets Bogtrykkeri, Svendborg, 1890. Sjå vedlegg 4. 
216 Ms.4° 3808 : Ivar Blekastad: Etterlatte papirer. 
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som medlem det første året.217 I 1930 gav Suomen Nuorison Liitto ut ei omfattande statistikk 

over organisasjonen deira som syner at av dei 62 119 registrerte medlemane var 28 468 av dei 

kvinner.218 Det er òg mykje som tyder på at konseptet ungdomslag kravde at ein var ope for 

både jenter og gutar. Eg har framleis til gode å kome over eit ungdomslag som ekskluderte 

kvinner frå å vere medlemar. Av dei laga som gjekk frå å vere leselag, samtalelag o.l. på 1880-

talet til å verte ungdomslag på 1890-talet ser ein at dei går frå å vere reine herreklubbar til å 

inkludere kvinner i det same dei byter namn til ungdomslag. Ikkje berre fekk kvinnene lik rett 

på medlemskap, men òg rett og høve til å få opplæring og trening i offentleg deltaking (jf. m.a. 

reglar om kjønnskvotering s. 50), noko som ikkje var normalt elles i samfunnet på 1800-talet. 

 Vanskelegare er det å seie noko om kva sosiale lag medlemane i ungdomslaga kom frå. 

Ungdomslaga hadde eit ønskje om å samle all ungdom uavhengig av kvar dei kom frå, men 

teori og praksis er som kjent to ulike ting. Det som er heilt klart er at ungdomslaga stod absolutt 

sterkast på bygdene i alle dei nordiske landa, noko som gjer det naturleg å anta at størstedelen 

av medlemane kom frå primærnæringane. Slik som Jon Tvinnereim peiker på var det fleire 

stader at ungdomslaget ikkje hadde nokon konkurranse frå andre, og at stort sett alle ungdomane 

i bygda då vart med i ungdomslaget.219 I bygder der det var konkurranse derimot var det nok 

meir oppdelt sosialt kven som gjekk kor utan at eg har tilgang til medlemslister som kan støtte 

opp om det. Einaste medlemslista eg har fått tilgjenge til er den allereie nemnte medlemslista 

for Mølju frå 1870, og her er det berre ein «tenar» som er medlem. I Mølju skulle tenarar berre 

betale halv kontingent, og er difor mogleg å lese ut frå medlemslista. Dette kan tyde på at det 

var ei viss sosial skilnad i kven som var med, men kan òg berre vere heilt tilfeldig. Av meir 

tydleg art er skilnaden mellom kven som gjekk på ungdomshuset og kven som gjekk på Folkets 

Hus i industristader som Odda.220 

Når det gjeld lagsleiarar er det gjort meir arbeid i å kartlegge kva yrkesbakgrunn dei 

hadde. M.a. Steinsland har gjort eit slikt arbeid om ungdomslagsleiarar i Noreg før 1900 som 

tydeleg syner ei overvekt av lærarar, noko både Tvinnereim og Lindqvist stør opp om i sine 

verk om ungdomslaga på høvesvis Nordvestlandet i Noreg, og i svensk Finland.221 Klippenberg 

peiker på at fleirtalet av styremedlemane i ungdomslaga i Inntrøndelag kom frå sjølveigar- eller 

                                                
217 Bonn, Malax Ungdomsförening 100 år, 21. 
218 Hästesko, Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia. 
219 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 60-62. 
220 Marit Mannsåker og  Tor Henrik Mannsåker, Odda ungdomslag 100 år  (Odda: Ungdomslaget, 1992), 23. 
221 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag."; Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: 
den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet.; Lindqvist, En folkrörelse väller fram. 
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leiglendingsfamiliar, medan husmenn og tenarar var svakt representert.222 Dette seier likevel 

lite om medlemsmassen.  

Aktiviteten 

«Målet [om å danne ein opplyst ungdom] søkjer laget å nå ved å halda ymse foredrag, ordskifte, 

upplesing og ved å ha song, leikar, utferder og eit handskrivet blad, Urædd.»223 stod det i dei 

første lovene til De Unges Forbund på Voss, men det kunne like gjerne ha stått i vedtektene til 

kva som helst ungdomslag i Norden om ein ser bort frå språket. Det jamlege lagsmøtet vart 

middelet for å nå målet om å vere i stand til å meistre situasjonar seinare i livet kor ein kom i 

diskusjon med andre, måtte tale for forsamlingar og gjere seg forstått skriftleg. Lagsmøtet kan 

derfor seiast å vere noko av kjernen i ungdomslagas opplæring i offentleg deltaking, og rørslas 

leiroffentlegheit. 

Ein kunne halde separate møte for føredrag og ordskifte slik som Nordstrandens 

ungdomsforening melder om i Unge Skud i 1893, men det var òg vanleg å ha fleire 

programpostar på same møtet.224 Møta byrja då oftast med eit føredrag etterfølgt av eit 

ordskifte. Etter ordskiftet song ein gjerne, leste opp frå ei bok, eller kanskje aller helst frå det 

handskrivne bladet, før dei til sist hadde nokre morosame leikar eller til og med dans. Slik kunne 

ein kombinere alvor og gaman på ein god måte.  

Føredraget 

Føredraget var ei viktig del av arbeidet i ungdomslaget, og er mellom dei einskilde aktivitetane 

som oftast vert nemnt i vedtekter, protokollar o.l. Når ungdomslaga sendte årsmeldingar til 

felleslag, landslag og aviser som t.d. Unge Skud var det stort sett tittel eller emnet for føredraga 

og ordskifta som har vorte halden som blir nemnt.  

Gode føredragshaldarar var viktig for ungdomslaga heilt frå det første. Det var diverre 

kostbart og vanskelege å få tak i gode føredragshaldarar for dei einskilde ungdomslaga, særleg 

dei som heldt til utanfor allfarveg. Difor var det ofte den lokale legen, læraren, presten eller 

                                                
222 Klippenberg, "Ei ny ætt med større tru: frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 1870-1905," 125. 
223 Rongve, Sylgja på ungdoms barm: Voss Ungdomslag 100 år : 1890-1990, 35. 
224 Unge Skud 30. januar 1894  
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nokon andre i lokalmiljøet som heldt føredraga, men oftast måtte nokon frå ungdomslaget sjølv 

stå for det.225 

Når ungdomslaga byrja gå saman i felleslag i Danmark og Noreg på 1890-talet var 

behovet for å dele kostnadane for gode føredragshaldarar eit mykje brukt argument, og som 

vart skrive ned i vedtektene til fleire av dei danske felleslaga. I Finland har eg ikkje funne spor 

etter noko liknande, men det bør likevel ikkje avskrivast heilt då føredraga var like viktige her 

som i dei andre landa. Å få tak i føredragshaldarar vart òg ei av dei viktigaste oppgåvene til 

landslaga når dei vart skipa, og i Noreg fekk ein m.a. i gang ordningar med ferdatalarar og 

høvestalarar.226 Ferdatalarar var føredragshaldarar som vart finansiert av Noregs Ungdomslag 

og reiste rundt på turnear, medan høvestalarar hadde faste føredrag som dei kunne halde om eit 

ungdomslaga tinga det spesifikt, eller at det var ein føredragstalar som gjerne ville ut med eit 

særleg føredrag. Både landslaget og dei fleste felleslaga hadde ordningar med slike talarar. På 

Island fekk dei sin første ferdatalar i 1909, Guðmundur Hjaltason, som det året kom heim etter 

fleire år i først Noreg, så Danmark. I Noreg hadde han vore ferdatalar i Noregs Ungdomslag 

mellom 1903 og 1907 og heldt i alt 550 føredrag i 170 ungdomslag. I 1908 reiste han rundt i 

Danmark og heldt omlag 120 føredrag, mest om Island. Mellom anna var han stadig nøydd til 

å opplyse sitt danske publikum om at det ikkje budde eskimoar på Island.227  

Noregs Ungdomslag såg seg ikkje nøgd med å berre syte for føredragshaldarar. I 1895 

hadde leiaren i Ungdomsforbundet Breidablik sett fram tanken om føredrag på bygdene lik 

arbeidarakademia og folkeakademia i byane og sommarkursa til Universitetet i Kristiania då 

det «ble et åndelig tomrom fra folkeskolen sluttet og til ungdommen begynte livsstrevet for 

egen regning».228 Tanken vart òg diskutert i ulike aviser, og når NU vart skipa i 1896 var det 

ein av hovudsakene dei fremja. Det skulle likevel ta åtte år før dei fekk gjennomslag for statleg 

støtte til føredragsverksemda, og i 1903 fekk NU 500 kroner til føredragshjelp. Denne 

eingongssummen varte ikkje lenge, men i 1909 fann Nikolaus Gjelsvik, dåverande leiar i 

Noregs Ungdomslag, at ein kunne omskipe felleslaga til føredragslag. På den måten fekk dei 

statstilskot på same vis som arbeidarakademia, og i løpet av få år hadde dei fleste felleslaga 

omskipa seg på den måten. Andre tiltak for å hjelpe lokallaga med å få gode føredrag var at NU 

trykte opp føredrag kjende talarar hadde heldt tidlegare og sendte ut, og så kunne nokon i 

                                                
225 Rolf Nyboe Nettum, Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge  (Oslo: 
Universitetsforlaget, 1958), 260-261.; Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 61. 
226 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 171. 
227 Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 37. 
228 Nettum, Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, 260. 
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ungdomslaget lese det opp for resten av medlemane. Dette var ein viktig måte å trene 

medlemane i offentleg framferd. 

 Liknande tiltak har eg ikkje sett spor av direkte i korkje kjeldematerialet eller litteraturen 

frå dei andre landa. I Danmark med sine korte avstandar var det kanskje nok at ein gjekk saman 

t.d. fem lag om å dekke reisekostnadar, men det blir berre spekulasjonar frå mi side. På mange 

område utpeiker Noregs Ungdomslag seg som ein organisasjon som i mykje større grad 

arbeidde opp mot styresmaktane, medan t.d. De danske Ungdomsforeninger og Finlands 

Svenska Ungdomsförbund kanskje var meir opptekne av det interne arbeidet. 

 Føredraga er òg mellom dei få tinga innan ungdomslagsrørsla som kan kvantifiserast. I 

Noregs Ungdomslag vart det i 1896 registrert 123 føredrag i lokallaga, eit tal som auka til omlag 

3715 i 1919–20 og til kring 5000 utover 30-talet.229 Av dei føredraga halde i 1919–20 var 1187 

halde av lagsfolk og 842 av andre bygdefolk. Trass dei tiltaka felleslaga og landslaget gjorde 

for å få fleire føredragshaldarar ut i landet dekka dei likevel under halvparten av møta. Einaste 

andre organisasjon eg har tilsvarande statistikk for er Suomen Nuorison Liitto som kunne melde 

om heile 16 107 føredrag i 1930. Til samanlikning stod det 1069 lokallag i Noregs Ungdomslag 

i 1936, medan det stod 1348 lokallag i Suomen Nuorison Liitto i 1930.230  

 Føredraga gav ikkje berre tilhøyrarane nye kunnskapar og innsikt, men ein lærte å lytte, 

å oppføre seg i forsamlingar ved å tie stille, rekke opp handa for å stille spørsmål og så bortetter. 

Som nemnt var det ofte nokon frå laget som måtte stå for føredraget. For mange ungdomar var 

ungdomslaget staden dei fekk tale for ei forsamling for første gong, og der dei fekk trening i 

talekunst, formulering og korleis te seg på talarstolen.  

Ordskiftet 

Etter føredraget var det vanleg å opne for ordskifte, men ordskiftet vart òg nytta ved dei høva 

ein ikkje hadde føredragshaldar tilgjengeleg. Ved slike høve opna nok ordstyraren eller ein 

annan framståande medlem ordskiftet med nokre få ord om eit tema før ordskiftet tok til. Både 

i mitt materiale og elles er det mange døme på ungdomslagsleiarar som klagar over at ordskiftet 

går trått, og at ungdomane ikkje deltek. Det var nok røynda mange stader, men ein må då ha på 

minne at dei som fekk det til ikkje hadde trong til å klage seg i aviser og årsmeldingar. På slikt 

vis kan dei klagande kanskje få meir merksemd enn stoda eigentleg tilseier.  

                                                
229 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 170-171. 
230 Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 180.; Hästesko, Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia. 
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Likevel finn ein mange døme der ordstyraren vart nøydd til å «piske» i gang ordskiftet, 

og somme stader gjorde ein som i Steinsdalen kor dei nytta «tvungen diskusjon».231 Den som 

vart vald til møtestyrar innleia med nokre ord om eit tema før han gav ordet til den som sat på 

høgre side også gjekk dei rundt heile lokalet fram til alle konfirmerte og ugifte hadde sagt noko. 

Som opplæringsform i offentleg deltaking speler ordskiftet ei mykje større rolle enn 

føredraget. Gjennom det jamlege ordskiftet fekk ungdomane opplæring i å tale for ei 

forsamling, å samle tankane og meiningane sine og uttrykke dei munnleg, og ikkje minst fekk 

ein lære om ordskiftet i seg sjølv. Dei lærte òg korleis te seg når andre talar, korleis teikne seg 

for å få ordet o.l. Ved å få øve seg på dette i små og venlege omgjevnadar kunne ein stå stødigare 

i meiningsutvekslingar seinare i livet. 

Dei handskrivne blada 

I Noreg arva ungdomslaga skikken med handskrivne blad etter samtalelaga og andre 

foreiningstypar som opererte tidlegare på 1800-talet, men denne skikken var vel så utbreidd i 

ungdomslaga i dei andre nordiske landa òg. Kring 1900 skal omlag 75% av ungdomslaga i 

Noreg ha hatt sitt eige blad, og i 1930 var det registrert 531 handskrive blad i Suomen Nuorison 

Liitto, noko som tilsvara noko under halvparten av laga.232 Anders G. Lindqvist reknar med at 

òg omlag halvparten av dei svenskspråklege ungdomslaga i Finland hadde handskrivne blad.  

I følgje eit lagsdiagram frå 1945 hadde 11 av 17 lokallag i Føroya Ungmannafelag handskrivne 

blad.233 For dei andre landa har eg diverre ikkje tilsvarande tal, men ut frå kor ofte dei vert 

nemnt i både kjeldematerialet og litteraturen skal ein ikkje sjå bort frå at ein finn liknande tal 

der òg. 

 Eit kvart blad måtte ha ein bladstyrar, eller redaktør, og i somme lag hadde bladstyraren 

ei nemnd med seg i arbeidet. Men det var ikkje berre dei som skreiv i blada. Alle medlemar var 

velkomne til, og ofte oppmoda til, å sende inn stykke til bladet, og det var vanleg å skrive under 

pseudonym. Her kunne det stå alt frå små dikt til lengre utgreiingar om ulike emne. Ofte 

tilbakevendande tema var slikt som omhandla ungdomstida, kjærleik og ekteskap, men 

reiseskildringar og naturskildringar var òg vanleg. Avisa vart ofte skrive ned i ei bok som så 

vart lest opp på møte eller fest, så underhaldningsverdi var for mange viktig. Det var òg mykje 

                                                
231 Nettum, Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, 211. 
232 Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, 264. s. 264; Hästesko, Sumoen 
nuorisoseuraliikkeen historia. 
233 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 60.; FLB, E219 
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debatt i blada, men som Tvinnereim peiker på var desse ofte av meir personleg preg, og byrja 

med at nokon skreiv eit lesarbrev med «spark» mot nokon andre i laget.234  

Av dei blada eg har fått tilgang til er det ei klår overvekt av rim, dikt, songar og 

humoristiske innlegg. Aftenstiernen som var lagsblad for Hornstrup Ungdomsforening utanfor 

Vejle i Danmark kan her tene som døme. I årgangen 1919–20 bestod omlag halvparten av kvart 

nummer av dikt, rim og songar, omlag ein fjerdedel var humoristiske og underhaldande innlegg 

i ulike sjangrar, medan den siste fjerdedelen bestod av reiseskildringar, referat, lesarbrev/debatt 

mellom einskilde innsendarar og nokre stykke «til pigerne» eller «til drengene». Det var òg eitt 

stykke som kan omtalast som politisk, nærare bestemt eit innlegg om bolignøden i distriktet og 

kva politikarane burde gjere.235 

I dei blada Tvinnereim har gått gjennom frå Nordvestlandet i Noreg ser ein at 

prosentdelen av blada som omhandla politikk sank gjennom 1890-talet, medan det kom meir 

og meir underhaldning til.236 Det er ingen grunn til å tru at den trenden stoppa opp, eller at det 

var noko særskild ved dei norske ungdomslaga. 

Som verkty for opplæring i offentleg deltaking var desse blada særs viktige, uavhengig 

av type innhald. For mange var dette første gong dei fekk noko «på trykk», og det var nok ein 

høg terskel for mange berre å sende inn eit dikt eller ein vits som skulle lesast opp for heile 

laget. Det var heller ikkje alt som kom gjennom bladstyrarens sensur, og som kanskje måtte 

rettast opp i eller endrast. Det å ha eit lågterskeltilbod kor det var relativt enkelt å få det ein 

skreiv inn i eit blad vil eg tru gjorde det enklare for fleire å skrive til «ordentlege» aviser seinare. 

Å finne ut kor mange som brukte desse handskrivne lagsblada som springbrett for seinare 

offentleg deltaking vil nok vere eit enormt, om ikkje umogleg, prosjekt som eg ikkje har gjort 

noko freistnad på. Somme døme har ein likevel, og då er det særleg diktarar og forfattar som 

har blitt framheva som til dømes, Tarjei Vesaas og Ivar Kleiven.237 

Boksamlingar 

Bøker kunne vere dyre å kjøpe kvar for seg, og frå ungdomslagas side var det òg viktig at 

ungdomane fekk tilgang til dei «riktige» bøkene. Det var difor mange lag som bygde opp eigne 

                                                
234 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 71. 
235 RA-DK, 10905 
236 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 71-72. 
237 Hodne, Fedreland og fritid: en mellomkrigsstudie i Noregs ungdomslag, 79. 
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boksamlingar som medlemane, og andre i bygda, kunne låne. Ein brukte òg desse bøkene til 

høgtlesing og felleslesing på møta.  

På ulike stader var det nok ulike utfordringar knytt til boksamlingane, og i ei årsmelding 

for Trysalir Ungdomslag kan ein lese om korleis dei fekk bøker ut til gutane som dreiv 

tømmerfløyting (eller «timberdriving» som det står i årsmeldinga). I Trysil dreiv alle gutane 

tømmerfløyting om vinteren, og ein visste at det gjekk hard utover bøkene om dei vart tekne 

med ut til «timberkøiene». Løysinga var at ein fekk tilsendt gamle brukte bøker frå 

Deichmanske bibliotek i Oslo, og på den måten fekk også tømmerfløytarane lesestoff om 

vinteren.238 

Når landslaga vart skipa mot slutten av 1890-talet og byrjinga av 1900-talet vart det ei 

viktig oppgåve for dei òg å sjå til at lokallaga hadde tilgang til bøker. Allereie i skipingsåret 

1896 sendte Noregs Ungdomslag ut til medlemslaga 1000 eksemplar av Den norske grundlovs 

historie : Fortalt for folket, som dei hadde fått i gåve frå ein privatperson.239 Seinare vart andre 

bøker sendt ut, og utpå 1900-talet fekk ein i stand eit samarbeid med Det Norske Samlaget der 

ungdomslaga fekk gode tilbod på utvalde bøker.240 Mellom anna kunne dei velje mellom eit 

utval norrøne og greske soger, romanar som Robinson Kruso [sic] og Ferdi til Liliput-land (båe 

sjølvsagt omsett til nynorsk), og bøker skrive av nynorskforfattarar. 

Som tidlegare nemnt var bokutgjeving den første praktiske oppgåva Føroya 

Ungmannafelag tok til med, nemleg utgjevinga av den første boka på færøysk språk, Robinson 

Crusoe, med pengestønad frå Noregs Ungdomslag.241 I ungdomslaga i Danmark og Finland var 

det òg mange som heldt boksamlingar, og mellom dei finlandssvenske ungdomslaga hadde 

omlag kvart tredje ungdomslag eiga boksamling. I tillegg kom dei laga som samarbeidde med 

kommunen om eit kommunalt bibliotek.242 Suomen Nuorison Liitto kunne i 1930 melde om 

664 boksamlingar i sine lokallag med totalt 105 092 bøker.243 Noko bokutgivingstiltak liknande 

det Noregs Ungdomslag dreiv hadde ein likevel ikkje i dei andre landa. I den grad til dømes De 

                                                
238 «Ungdomsarbeidet i Trysalir» i Aarsmelding for Norigs Ungdomslag 1911-12. 
239 Boka det er snakk om: Næss, H. J., Den norske Grundlovs Historie : Fortalt for folket (Kristiania: Nikolai Olsens 
Bogtrykkeri, 1896) 
240 RA-NO, PA-1291/B/Bb/L0110 "Rundskriv m.m."; I 1907 vart det sendt ut ei liste over bøker ungdomslaga 
kunne kjøpe for ei billig penge om dei var medlemar i NU. Sjå vedlegg 5. 
241 Sjå kapittel 2 om Færøyane 
242 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 72. 
243 Hästesko, Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia. 
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danske Ungdomsforeninger sendte ut bøker til laga var det stort sett mindre hefte med tips til 

korleis drive laget.244 

Boksamlingane var viktige for både den einskildes ålmenndanning og for 

lokalsamfunna, men dei var òg viktige delar av danninga av ei eiga leiroffentlegheit for 

ungdomsrørsla. Medlemane i ungdomslaga fekk tilgang til eit eige sett med bøker på sitt eige 

språk om emne leiarane meinte var gode og oppbyggelege, og det var truleg ikkje dei same 

bøkene ein fekk lese på t.d. bedehuset eller folkets hus.   

Oppsummering 

Med einskilde unnatak dei første tiåra organiserte ungdomslaga seg stort sett som andre lag og 

foreiningar av si tid. Med eit sett vedtekter eller statuttar i botn heldt dei jamlege møte kor det 

vart vald styre, dei godkjente rekneskap, vedtok budsjett, og kunne endre nemnde vedtekter. 

Sjølv om grunnprinsippa var like i heile Norden var det likevel stor variasjon i laga og måten 

dei organiserte seg på reint praktisk.  

 I ungdomslaget kunne i prinsippet alle vere med om dei godtok vedtektene til laget, det 

var likevel to formelle avgrensingar, og ei uformell avgrensing. For det første hadde dei fleste 

ungdomslaga ei nedre aldersavgrensing kring konfirmasjonsalder, og for det andre hadde 

somme ungdomslag i Danmark geografiske avgrensingar. Den uformelle avgrensinga gjekk på 

kva sosiale lag medlemane i ungdomslaga kom frå. Det er ulike kjelder som kan peike i retning 

at arbeidarar, husmenn o.l. ikkje naudsynleg fann seg til rette i ungdomslaga. Når det gjeld 

kjønn var ungdomslaga heller radikale for si samtid, og heilt frå det første var kvinner med som 

medlemar på lik line som menn.  

 Ungdomslaga var, og er, kjend for ein stor variasjon av aktivitetar, men i perioden eg 

ser på var det særleg fire aktivitetar og tiltak som det vart mest fokus på for å drive 

folkeopplysing. Det var føredrag, ordskifte, handskrivne blad og boksamlingar. Frå eit 

opplæringsperspektiv i offentleg deltaking var det først og fremst ordskifta og dei handskrive 

blada som gav praktisk opplæring i det å delta i offentlegheita, medan føredraget og 

boksamlingane var med på å danne grunnlag for debatt i tale og skrift. 

 Skilnadane mellom ungdomslaga lokalt i dei ulike nordiske landa var særs liten, særleg 

når det gjaldt dei arbeidsmetodane og tiltaka lagt fram i dette kapittelet. Skilnadane lokalt går 
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mest på kva andre meir lystige aktivitetar som kom mest i fokus, men dette har ikkje vore omtalt 

i særleg grad her. Skilnadane gjorde seg heller ikkje særleg tydelege før i mellomkrigstida.  

 Det mangfaldet av aktivitetar ungdomslaga kunne tilby, og då særleg i Noreg og 

Finland, var med på å skape eit komplett alternativ til storsamfunnet den tida av døgnet ein 

ikkje gjekk på skule eller var i arbeid. Sånn sett kan ein enkelt sjå konturane av ein 

leiroffentlegheit lokalt der ungdomslaga fekk best rotfeste. 
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Kapittel 4: Ungdomsstemna. 
Når flokken vart for liten, og verda for stor 

Innleiing 

Folkemøta spreidde om seg i Norden mot slutten av 1800-talet. Det var ein ny måte å drive 

politikk og politisk mobilisering på, som hadde sitt opphav i den grundtvigske 

folkehøgskulerørsla i Danmark.245 Her opna det seg ein heilt ny, og viktig, offentleg arena for 

dei som tok den i bruk. Det var «det levande ord» som skulle prege møta med talar, føredrag 

og song som hovudkomponentar, og formatet skulle vise seg å kunne samle titusenvis av 

menneske. Anten ein kalla det folkemøte, sommarfest eller stemne vart det ein viktig del av 

masseorganisasjonanes verktykasse for å samle medlemane sine og skape ei ramme kring dei, 

og var ein viktig del av leiroffentlegheita folkerørslene bygde seg. Når ungdomslaga tok til med 

sine eigne stemne og festar på 1880- og 90-talet var det som éin av mange rørsler som i bruk 

dette nye verktyet. 

 I dette kapittelet skal eg sjå nærare på korleis ungdomsstemna og -festane utvikla seg, 

kva dei inneheldt, og korleis dei var med på å danne eit rammeverk for ungdomsrørsla og 

medlemane. Eg skal òg sjå på om det var skilnadar i korleis stemna vart nytta og utvikla i 

ungdomsrørslene i dei ulike nordiske landa. 

Danske «årsmøder» 

Då dei danske folkemøta og folkefestene alt var godt i gang når ungdomslaga tok til med 

verksemda si, var det ikkje noko trong til å skipe eigne stemne om sommaren. I pakt med det 

spesialiserte organisasjonslivet i Danmark vart det heller skipa til eigne stemne for gymnastane, 

folkedansarane, skyttarane osb. av dei tilhøyrande organisasjonane.246 Ein skal heller ikkje sjå 

bort frå at det var ungdomslagsfolk som var med å skipa til dei mange folkemøta og folkefestene 

med grundtvigiansk tilsnitt utan at det var nokon formell kopling, ei heller at ungdomslaga nytta 

desse folkemøta til å samlast utan å måtte stå for tilskipinga sjølv. 

                                                
245 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 210.; Erik Harbo og  Steen Steensen Blicher, Steen 
Steensen Blicher og Himmelbjerget: Himmelbjergfesternes historie  (København: Blicher-Selskabet, 1999). 
246 Det står meir inngåande om dei danske gymnastane og folkedansarane i Bukdahl og  Jensen, Fri Ungdom: 
Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, + band 2 og 3. 
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 Med unnatak av dei årlege utfluktene som dei regionale felleslaga stod for var det 

årsmødet i De danske Ungdomsforeninger (DdU) som var den store samlingsstaden for 

ungdomslagsmedlemar i Danmark. I dei andre nordiske landa var det òg vanleg å halde det 

formelle årsmøtet om sommaren i samband med eit stemne, men då dei ikkje hadde eigne 

stemne i DdU gjev eg ekstra plass til årsmødet her i denne bolken. 

 Møtet varte oftast i to dagar, laurdag og sundag, òg kjent som Arbejdsdagen og 

Festdagen, namn som seier mykje om innhaldet i kvar av dei.247 Det var aldri halde på same 

staden to år på rad, og gjekk på rundgang mellom dei ulike landsdelane, og i byrjinga oftast på 

folkehøgskular.248 Mot slutten av 1920-talet vart derimot folkehøgskulane oftast for små slik at 

ein vart nøydd til å finne andre stader å vere. Jens Marinus Jensen kunne i Fri Ungdom fortelje 

at overnatting oftast vart løyst gjennom privat innkvartering av dei fleire hundre deltakarane, 

men at ein òg hadde meir utradisjonelle metodar som t.d. ved å leige inn ein fregatt.249 

 Arbejdsdagen vart alltid opna med talar av leiaren i DdU og forstanderen ved 

folkehøgskulen dei var på eller nokon tilsvarande. Resten av dagen vart det skiftesvis 

møteforhandlingar og føredrag ved tilreisande talarar. Her kan det nemnast at Nikolaus 

Gjelsvik, dåverande leiar i Noregs Ungdomslag (NU), heldt tale ved årsmødet i 1914, og at 

tidlegare styremedlem i NU, prest, og diktar Anders Hovden heldt tale ved årsmødet i 1916.250 

Til gjengjeld heldt nestleiar i DdU, pastor Ring, tale ved årsmøtet i NU i 1915, og leiar i DdU, 

Olaf Nielsen, var ein av to hovudtalarar på årsmøtet i NU i 1918. Den andre hovudtalaren var 

Fridtjof Nansen.251  

 Festdagen byrja på si side alltid med ein gudsteneste med ein grundtvigiansk prest, og 

om ettermiddagen vart det friluftsmøte.252 Oftast vart årsmødet lagt til eit av dei mange 

folkemøta haldne om sommaren, men dei kunne òg skipe til eige møte med føredrag, talar, song 

og dans. 

Finske årsfester og «ungdomsmöten» 

Alt på 1880-talet byrja dei finsktalande ungdomslaga i Finland å skipe til årsfester om 

sommaren. Eg har diverre ikkje funne materiale som kan fortelje meir om dei anna enn at dei 

                                                
247 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 36-37. 
248 Bukdahl og  Jensen, Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, 100. 
249 Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, 104. 
250 Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, 113. 
251 Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, 125. 
252 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 37. 
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var store. Når Johannes Klockars skipa det første svensktalande ungdomslaget i Finland var det 

etter å ha vore på fleire av dei finske årsfestene sommaren 1886 utan å verte særleg imponert. 

Klockars ville ikkje ha «stora fester och möten».253 Han drøymde heller om «en liten förtrolig 

krets, där man roade sig med gammaldags lekar, gissade gåtor, sjöng och hade hjärtans roligt i 

all enkelhet.»254  

Trass Klockars tankar om dei store festene til dei finsktalande ungdomslaga tok dei 

finlandssvenska ungdomslaga òg opp tradisjonen med stemne om sommaren. Den første tida 

var det lokale ungdomslag eller einskildpersonar som inviterte til stemne, men etterkvart som 

det vart skipa regionale felleslag tok desse over noko av arbeidet. Västra Finlands svenska 

ungdomsföreningars centralutskott (seinare Åbolands Ungdomsförbund) vart t.d. skipa på eit 

songstemne i 1897, som så avgjorde at songstemnet skulle verte ein fast årleg tilskiping som 

felleslaget skulle stå for.255 

Sommarmöten som dei oftast vart kjend som mellom dei finlandssvenske laga bestod 

oftast av eitt eller fleire føredrag, song og nokre underhaldningsinnslag.256 Elles var det sosiale 

samveret ein viktig del av stemnet. Stemna vart òg nytta som arenaer for diskusjon og debatt 

av både politisk og organisatorisk art. I 1907 vart det første nasjonale ungdomsmötet skipa i 

Kajsaniemi som eit resultat av skipinga av Finlands Svenska Ungdomsförbund året før, og det 

vart raskt ei årleg tilstelling. Eit anna viktig mål for Finlands Svenska Ungdomsförbund var 

kontakten med den svenske ungdomsrørsla, noko som førte til at 600 finlandssvenskar drog til 

Sverige i 1908 for å besøke dei svenske ungdomsstemna, og at 500 svenskar kom til Finland i 

1911. I 1913 vart det første «svensk-finländske ungdomsmötet» halde i Visby.257 

Frilyndte ungdomsstemne i Noreg 

Dei første frilyndte ungdomsstemna i Noreg vart skipa sommaren og hausten 1892, med 

stemnet på Voss som det første av i alt fire. Det var De Unges Forbund som stod bak og dei 

hadde førebudd stemnet i over eit år i førevegen. Dei hadde ikkje vore med på noko liknande 

før, men etter ein del brevveksling med «kjende menn i fylket» og andre ungdomslag i 

nærleiken inviterte dei til sumarmøte jonsok 1892.258 Dei ville eigentleg halde stemnet på 
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254 En folkrörelse väller fram, 20. 
255 En folkrörelse väller fram, 116. 
256 En folkrörelse väller fram, 117. 
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258 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 46-48. 
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Prestemoen, men det fekk dei ikkje lov til av den konservative presten. Dei vart då i beit etter 

stemnestad, men til slutt opna bedehuset Nain dørene for dei 200 deltakarane. Der fekk dei 

høyre heile sju ulike føredrag og vart underhald av eit musikklag frå Dale i Bruvik. Møtet vart 

òg nytta til å diskutere om ein skulle skipe eit felleslag for ungdomslaga i Hordaland, men utan 

at det vart noko av.259 

 I juli og september same året vart skipa til to ulike ungdomsstemne i Herred og Torridal 

i Vest-Agder, utan at eg har funne meir informasjon om desse anna enn at det var 400 deltakarar 

på september-stemnet.260 Meir veit ein derimot om stemnet på Os i Østerdalen i oktober. 

 Den tradisjonsrike Rørosmartnan hadde fungert som samlingsstad for ungdomane i 

Nord-Østerdal, Rørosbygdene og Øvre Gauldal i mange år, og etter at dei første ungdomslaga 

vart skipa i desse traktene midt på 1880-talet hadde dei nytta martnan til å treffast om 

vinteren.261 Etterkvart fann ein ut at ein trengte eit eige stemne for den frilyndte ungdomen då 

det vart for mykje fyll og slagsmål på martnan. Det var difor Os Ungdomsforening med Per 

Aas i spissen inviterte til stemne 1.-2. oktober 1892 på Morgenrøden, ungdomshuset som Aas 

hadde fått bygd for ungdomslaget to år tidlegare. Noko referat frå sjølve stemnet har eg ikkje 

greidd å oppdrive, men som på Voss vart høve nytta til å diskutere skipinga av eit felleslag. I 

motsetnad til Hordaland vart dette faktisk realisert på stemnet på Røros i mai 1893. Etter dette 

vart det vedteke å skipe til to årlege stemne, eit om hausten og eit om våren. 

 Werner Steinsland laga i hovudfagsoppgåva si eit oversyn over alle dei frilyndte 

ungdomsstemna han greidde å finne i perioden 1892-1896.262 Her ser me at det i 1893 vart skipa 

stemne i dei same regionane som året før, berre med nykomaren Inntrøndelag. I 1894 byrjar ein 

derimot å sjå ei verkeleg spreiing med stemne i Aust-Agder, Rogaland, Hardanger, Hordaland, 

Nordfjord, Sunnmøre, Uttrøndelag, Inntrøndelag, Østerdal, Romerike og Telemark. To år 

seinare i 1896 vart det halde 21 frilyndte ungdomsstemne frå Mælen i Namdalen i nord til 

Vennesla i Vest-Agder i sør. Første utpå 1900-talet fekk ein eigne stemne i Nord-Noreg med 

stemnet på Nesna i Helgeland i 1901, Kabelvåg i Lofoten i 1903 og Finsnes i Troms i 1905.263 

Det første stemnet i Finnmark vart ikkje halde før i 1924 i Vadsø.264 
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 Samstundes som det stadig vart fleire stemne utover 1890-talet, auka òg deltakartalet. 

Der det i 1892 var omlag 1200 deltakarar fordelt på fire stemne auka dette til omlag 2500 året 

etter fordelt på like mange stemne. I 1894 meir enn dobla talet stemne seg til elleve stemner 

med i snitt 650 deltakarar kvar. I både 1895 og 1896 låg snittet på omlag 1200 deltakarar per 

stemne, men det vart til gjengjeld skipa til 21 stemne i 1896 mot 16 i 1895. Det kan òg nemnast 

at det minste stemnet i 1896 hadde berre 200 deltakarar og stod i Rogaland, medan det største, 

som stod i Inntrøndelag, hadde 5000 deltakarar. Det vesle Rogalandsstemnet skal nemnast var 

eit av tre stemne i fylket det året som til saman samla omlag 2000 deltakarar, medan det berre 

var eitt i Inntrøndelag.265  

 Etter 1896 har eg ikkje like handfaste tal anna enn at deltakartalet stadig auka. Det var 

tradisjon for at Noregs Ungdomslag la årsmøtet sitt til eitt av ungdomsstemna, og på det viset 

trakk til seg ekstra deltakarar til det einskilde stemnet. I 1908 var det stemnet på Voss som var 

vald som årsmøtestad, og her vart det samla kring 8000 stemnedeltakarar.266 I tillegg til 

deltakarar frå alle fylke utanom Finnmark var det òg ein flokk frå Island, og omlag 100 

deltakarar frå Færøyane. Dette vart det første av i alt tre «norrøne» stemne der dei færøyske, 

islandske og norske ungdomslaga samlast. I 1911 stod det andre norrøne stemnet på Færøyane, 

og så seint som i 1965 stod det tredje norrøne stemnet, dette òg på Færøyane.267  

På lokalt og regionalt plan hende det òg at ein besøkte stemne i andre land, slik som då 

ei gruppe ungdomar frå Ungmennafelag Islands besøkte Firdastemnet i 1914, eller når 

lokallagsleiarane i Uttrøndelag Ungdomslag drog på besøk til det svenske ungdomsstemnet i 

Rödön i 1899.268 

Svenske «ungdomsmöten» 

Der dei lokale ungdomslaga utgjorde ryggrada i ungdomsrørsla i dei andre nordiske landa var 

det stemna, eller ungdomsmöten, som var ryggrada i den svenske ungdomsrørsla. Det første 

ungdomsstemnet i Sverige vart halde på Rödön i Jemtland 12.-13. august 1899, men opptakten 

til dette var eit godtemplarstemne i Hackås sommaren før. Her hadde den norske 

fråhaldsemissæren Peder Svendsen heldt eit føredrag om den frilyndte ungdomsrørsla i Noreg, 

                                                
265 Utrekningane er basert på tala til Werner Steinsland: Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av 
Noregs ungdomslag," Kap. 1, 57. 
266 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 94. 
267 Oddvin Lundanes og  Sigmund Moren, Ung i 75 år  (Oslo: Samlaget, 1971), 202. 
268 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 46 (Rödön) og 97-98 (Firdastemnet). 
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og fleire av dei svenske fråhaldsleiarane på stemnet vart gripne av dei tankane Peder Svendsen 

framførte.269 Dei inviterte difor til eit ungdomsmöte året etter kor ikkje mindre enn 4000 

deltakarar møtte fram. Som einaste stemne i perioden som undersøkast her har eg eit fullverdig 

referat frå dette stemnet. Då dette stemnet både var sterkt inspirert av dei norske stemna, og var 

utgangspunktet for dei seinare svenske stemna kan eg la det stå som eit døme på korleis eit 

ungdomsstemne gjekk føre seg.270 

 Dette første svenske ungdomsstemnet hadde ein sterk svensk-norsk profil. Dette var 

truleg både fordi det var etter norsk inspirasjon dei skipa til stemnet og at det kom ein større 

norsk delegasjon på besøk, men òg fordi det var ei kulturell skandinavistisk oppbløming i åra 

kring hundreårskiftet.271 

 På veg inn til stemneplassen vart det reist ein sto port med «Sverges och Norges initialer 

i monogram».272 Porten vart òg dekka av svenske og norske flagg, og det vart planta flagg på 

båe sider av vegen til Rödösundet. I referatet frå stemnet står det at stemnet vart opna precis 

klokka eitt med musikk frå eit lokalt musikkorps. Når musikken var over vart det halde ein 

prolog av Ernst Fegræus og eit føredrag av Anders Mattsson om ungdomen og framtida. Som 

eit avbrekk før neste føredrag var det sunge «Ja, vi elsker». Etter føredraget som omhandla 

«våre dagars folkebildningsarbete» song dei «Du gamla, du friska» før det vart servert mat på 

ein av gardane i nærleiken.273 Det var omlag 1500 deltakarar første stemnedagen, så ein kan sjå 

føre seg logistikken som måtte til for å servere alle saman. Etter ein kort matpause spelte korpset 

på nytt klokka halv fem for å få samla deltakarane til ein ny runde med føredrag. Då vart det 

først eit føredrag av lektor fil.dr. G. R. Lindstam om Sveriges historie etter 1718, etterfølgt av 

redaktør Magnus Myrströms føredrag om «Några lärorika episoder ur Nordens historia». 

Mellom desse to føredraga vart det servert kaffi og det vart underhaldning ved 

«Amatörkapellet» og ein dobbelkvartett frå Östersund. Etter Myrströms føredrag vart det nok 

eit musikknummer etterfølgt av eit føredrag av tidlegare nemnte Peder Svendsen om den norske 

frilyndte ungdomsrørsla. Når Svendsen sa seg ferdig vart det litt song før ein serverte middag. 

Klokka ni tok kveldsunderhaldninga til med opplesingar, talar, stutte føredrag og song. 

                                                
269 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 8-9. 
270 Heile referatet står trykt i: Alström, Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900. 
271 Ruth Hemstad, Fra Indian summer til nordisk vinter: Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og 
unionsoppløsningen  (Oslo: Akademisk Publisering, 2008), 87. 
272 Alström, Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900, 8. 
273 Du gamla, du friska var den opphavelege opningslinja på songen me i dag kjenner som Du gamla, du fria. 
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 Stemnets andre dag opna klokka åtte med eit føredrag om «Kristendom och kultur» før 

heile stemnelyden deltok i gudsteneste klokka elleve. Presten nytta preika til å tale om at 

«ungdomens lyftning och förädling bör vara en hjärtesak för hvarje sann kristen.» Kvart over 

eitt tok stemnet til på nytt, med musikk og føredrag, og no hadde deltakartalet auka til 4-5000. 

Etter eit føredrag om folkehelsa vart det valt ei nemnd som skulle organisere ungdomsrørsla i 

Jemtland før stemnet offisielt vart avslutta på høgtideleg vis: 

 
Mellan svenskar och norrmän växlades de hjärtligaste vänskapsbetygelser. Norrmännens talmän, hrr 

Svendsen och Sakshaug, tolkade i hänförda ordalag den rörelsen, de kände, öfver den vänskap, de mött, 

och den storartade gästfrihet, för hvilken de varit föremål i Sverige, samt uttalade de varmaste 

lyckönskningar för den nu började svenska ungdomsrörelsen. 

 Talen åtföljdes af dånande lefven för Sverige och Norge, för Finland och Danmark m. m. Och 

de olika ländernas folksånger sjöngs af publiken, som allmänt blottade sina hufvuden.274 

 

Stemnet vart ein årleg tradisjon i Jemtland, og byrja å spreie om seg frå første stund. Alt same 

året vart det skipa eit ungdomsstemne i Ångermanland på Hola Folkhögskola, og i 1902 vart 

det skipa eitt i Sundsvall i Medelpad.275 Men det var med stemnet i Rättvik i Dalarna i 1903 at 

det verkeleg slo gjennom. 1908 var kanskje det året med størst ungdomsstemneaktivitet i 

Sverige, og Maria Björkroth har laga eit oversyn over dei stemna som vart halde det året.276 Det 

var i alt 30 stemne den sommaren, størstedelen i samband med midsommardagane. 16 av 

stemna hadde meir enn 1000 deltakarar, og fire av dei att hadde meir enn 10 000 deltakarar. 

Desse var det Värmländska ungdomsmötet i Sunna (10 000), Östgötarnas ungdomsmöte i 

Omberg (12 000), Västergötlands fjärde ungdomsmöte i Alingsås (13 000), og Sommarting för 

Skåne i Hässleholm (10 000). 

Færøyske «fólkafundir» og «ungmannastevnur» 

Det første fólkafundir, eller folkemøte, vart skipa i pinsa på Sandøy i 1894 etter dansk mønster, 

og omlag 250 folk deltok trass regn og tåke.277 Grunna det dårlege vêret vart det straks invitert 

til nytt møte om jonsok same året i Mannafelsdali, denne gongen dobla deltakartalet seg. Det 

                                                
274 Alström, Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900, 19. 
275 Nordgren, Ungdomsrörelsen, 11.; Björkroth, "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk 
studie av att bevara och förnya," 245. 
276 "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att bevara och förnya," 244-245. 
277 Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 45. 
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var dei same som stod bak dette folkemøtet som skipa det første ungdomslaget på Færøyane, 

Sólarmagn, året etter. 

 Desse folkemøta vart i dansk stil årlege tilskipingar med ulike folk som tilskiparar, men 

etterkvart ser det ut til at det var ulike ungdomslag som oftast stod for møta, og av dei oftast 

Sólarmagn. Det første folkemøtet offisielt skipa av eit ungdomslag var i 1905, kor m.a. 

setesdølen Jon Bjørgulvsson Rysstad var med.278 Det største av folkemøta på Færøyane var 

truleg i 1914 i Gøtueði med meir enn 1000 deltakarar. Det blir nemnt fleire stader at norske 

talarar var ettertrakta til desse folkemøta, men eg har berre funne eitt namn, og det er 

folkehøgskulemannen Lars Eskeland som heldt føredrag på folkemøta i 1924 og 1930.279 Det 

var først på midten av 1930-talet at ungdomslaga byrja skipe eigne stemne for seg sjølv, 

ungmannastevnur.280 

Islandske «landsmót» 

Straks Ungmennafélag Íslands vart skipa i 1907 byrja diskusjonane om ein skulle skipe til eit 

idrettsstemne for heile Island.281 Utfallet vart at ein skipa til landsmót i 1909 i Akureyri. Det 

var naturleg nok mest idrett som stod i fokus, men på programmet var det òg føredrag, 

teaterframsyningar og folkedans. I motsetnad til i dei andre nordiske landa vart ikkje stemna til 

noko årleg tradisjon, først i 1911 stod det andre landsmót, og det tredje var i 1914.282 Etter dette 

tok det islandske idrettsforbundet til med å skipe til eigne idrettsstemne slik at UMFI ikkje skipa 

noko nytt landsmót før i 1940. 

Læring og underhaldning i skjønn foreining 

Som me har sett var det i perioden eg ser på mange store stemne som trakk til seg titusenvis av 

deltakarar kvar sommar. Kva var det som gjorde at dei kom, og kvifor vart stemna så viktige 

for ungdomsrørsla? 

Det utvikla seg tidleg ei rimeleg fast form for korleis stemna skulle gjennomførast, sjølv 

om lengda på stemnet kunne variere ein del. Oftast varte det over to dagar, laurdag og sundag, 

men det kunne òg berre vere éin dag, eller utvidast til å inkludere fredagen. Dei danske 

                                                
278 "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 46. 
279 "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins," 49. 
280 FLB, E219, manus for bok om Føroya Ungmannafelag s. 5 
281 Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 335. 
282 Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 341 og 350. 
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folkemøta varte oftast berre ein dag, men saman med årsmødet til DdU heldt ungdomslaga på 

i to dagar her òg, og i Sverige ser det ut til at ungdomsmöten like gjerne kunne vare éin dag 

som i to. Når me kjem utover 1900-talet og stemna og stemnedeltakarane auka på ser ein òg 

teikn til at deltakarane byrja kome om fredagen slik at ein kunne ha program heile laurdagen. 

 Innhaldet på stemna var i byrjinga mest fokusert kring føredrag og song, og eventuelt 

noko underhaldning i form av eit korps eller liknande. Det tok likevel ikkje lang tid før ein ser 

ei utviding av innhaldet, og utpå 1900-talet vart det vanleg med framsyning av folkedans og 

amatørteater, husflidsutstillingar, tevlingar i idrett og musikk, og meir festlege aktivitetar. Dei 

største stemna trakk òg til seg meir kommersielle aktørar som kunne sette opp karusellar, 

vokskabinett, skytebaner og andre underhaldningsapparat, ofte til stor irritasjon for 

stemnearrangørane.283 

 I kvart land utvikla det seg eigne malar for korleis stemnet skulle gjennomførast. I 

Danmark hadde dei arbejdsdag om laurdagen og festdag om sundagen, medan det t.d. i Noreg 

og Sverige var sundagen som vart nytta til den organisatoriske biten som sendemannsmøte, val 

av nemnder og ymse vedtak. Idrettstevlingar fekk ein stor plass på dei islandske stemna, medan 

dei fekk langt frå den same statusen i andre land. For deltakarane var det likevel lite som endra 

seg frå år til år, utan at det ser ut til å ha noko å seie for oppslutnaden om stemna i tida før 1920. 

Ser ein på talarlistene var det òg mange av dei same namna som gjekk igjen år etter år. 

 For deltakarane var det nok ikkje alltid føredraga som var trekkplasteret, men at ein fekk 

delta på ein arena med andre likesinna, ein fekk treffe nye folk og ein fekk stadfesta at ein ikkje 

var åleine om sitt frilyndte syn på verda. Det var òg på stemna at ein verkeleg fekk høyre og 

lære om ideologien som rørsla var tufta på. Både Werner Steinsland og Jon Tvinnereim peiker 

på den påfallande skilnaden i kva emne det vart tala om på stemna og på lagsmøta i Noreg, og 

ser ein på kva emne det vart halde føredrag om på stemna i dei andre landa handla dei stort sett 

om det same som i Noreg.284 Medan ein lokalt oftast fekk høyre føredrag om sed og skikk, 

ekteskap og lokale hendingar, fekk ein på stemna høyre om storpolitikk, ungdomens tilhøve til 

politikk, og ein fekk ei innføring i dei nasjonale spørsmåla som var viktige i samtida, i følgje 

stemnearrangørane. 

 Til å byrje med var det dei lokale stemnenemndene som fann føredragshaldarar, og slik 

òg fastsette kva tema som skulle trekkast fram. Utover 1900-talet derimot ser ein derimot at dei 

                                                
283 Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920," 71. 
284 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 82.; Steinsland, "Den frisinna 
ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 2, 47-48. 
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nasjonale organisasjonane fekk ei mykje større rolle. I Noreg til dømes dreiv Noregs 

Ungdomslag eit utstrakt arbeid i å finne høvelege føredragshaldarar til dei mange stemna, både 

til dei stemna arrangert av NU-lag, og til dei som stod utanfor som t.d. Vestfold 

Ungdomsforbund.285 Det er difor nærliggande å tru at innhaldet i stemnetalane vart meir og 

meir straumlineforma og tilpassa det nasjonale programmet til Noregs Ungdomslag utover 

1900-talet. På denne måten ser me at ungdomsstemna medvetent vart nytta i opplæring i politisk 

deltaking. All den tid dei svenske ungdomsstemna stod utan ei organisert rørsle i ryggen fekk 

dei ikkje noko tilsvarande, og kvar stemnearrangør måtte finne stemnetalarar sjølve og avgjere 

kva emne det skulle verte halde føredrag om.  

Oppsummering 

Ungdomsstemna dukka ikkje opp frå inkje, men var ei vidareutvikling av 1800-talets folkemøte 

som hadde sitt opphav i Danmark. I alle landa hadde ungdomslaga stemne eller møte dei kunne 

samlast om, men dei hadde ulike former i dei ulike landa. Felles for dei alle var likevel at dei 

inneheldt føredrag, ofte om store nasjonale spørsmål, allsong, og underhaldning. Stemna vart 

òg nytta til organisatoriske føremål slik som å skipe felleslag, vedta fråsegner og liknande. 

 For deltakarane var stemna viktige arenaer der dei fekk møte sine likesinna og lære om 

viktige spørsmål i tida, og dei var viktige for leiarane i ungdomslagsrørsla som ein arena kor 

dei kunne påverke deltakarane og få sett fram ideologien og politikken dei ønskja. Stemna var 

ei viktig brikke i å skape ei leiroffentlegheit for ungdomslaga, og ei ramme kring arbeidet med 

å lære ungdomen å uttrykke meiningane sine. I eit leiroffentlegheitsperspektiv kan ein sjå 

stemna som leirbåla deltakarane samlar seg rundt om kvelden. 

 Det var stor skilnad mellom dei nordiske landa i kva måte, og i kva grad, dei vart nytta 

av ungdomslaga. I Danmark hadde ein ei sterk grundtvigsk folkemøtetradisjon som gjorde at 

ungdomslaga sjølv ikkje trengte skipe til eigne stemne. På Færøyane følgde dei i noko mon den 

danske tradisjonen med ålmenne folkemøte, men ungdomslaga fekk etterkvart ei mykje større 

rolle i tilskipinga av desse enn sine motpartar i Danmark. Lenger nord i Atlanterhavet vart heller 

ikkje stemna ein årleg tradisjon, og dei stemna dei heldt på Island var meir nærliggande å kalle 

idrettsstemne. I Finland, Noreg og Sverige fekk ein ei mykje likare utvikling kor det var anten 

lokale lag eller regionale felleslag som inviterte til stemne, og kunne samle titusenvis av 

                                                
285 RA-NO, PA-1291/D/L0007/0009 "Sumarstemnorne" 
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ungdomar kvar sommar utover 1900-talet. For Sveriges del fekk stemna ein heilt eigen rolle i 

rørsla, då rørsla i fleire distrikt mest bestod av sommarstemna åleine.  
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Kapittel 5: Ungdomshusa. 
Eit lite bu er betre enn inkje 

Innleiing 

Husbygging var ei viktig side av arbeidet i ungdomslaget. Ungdomslaga trengte ein stad å vere 

kor dei ikkje var underlagt andre sine reglar om kva ein kunne eller ikkje kunne gjere. Ved å 

bygge eigne hus fekk rørsla ein viktig arena dei sjølv rådde over der dei kunne drive den 

opplæring og aktivitet dei meinte var rett. Husa danna ei ramme kring det lokale lagslivet, det 

stod som eit fysisk symbol på rørsla i lokalmiljøet, og det var med på å danne ein viktig 

infrastruktur for heile rørsla.  

 Å bygge hus var eit viktig trekk for ungdomsrørsla, men ikkje eit særtrekk. Det var eit 

tidstypisk fenomen, og ungdomslaga var heller ikkje først ute. Både kristenfolket og 

fråhaldsrørsla var godt i gang med å bygge sine bedehus og losjehus når ungdomslaga byrja på 

sine ungdomshus. Desse stod truleg som inspirasjon for ungdomslaga. Ikkje lenge etter kom 

arbeidarrørsla i gang med bygging av sine eigne Folkets Hus. I tillegg fanst det skyttarhus, 

sanitetshus osb. Hus var ein viktig del av å bygge eigne underoffentlegheiter og 

leiroffentlegheiter. Forsamlingshusa var viktige arenaer og rammeverk for organisasjonane som 

bygde dei, men dei vart òg viktige arenaer for det lokale bygde- og kulturlivet utover 

organisasjonane sjølv. Husa var eit resultat av, og inngjekk som ein viktig infrastruktur for, eit 

stadig meir aktivt sivilsamfunn. 

 Ungdomshusa gjekk under mange namn, og hadde ulik utvikling og posisjon i dei ulike 

landa. Finland, Færøyane, Island og Noreg har mange fellestrekk sjølv om dei færøyske kom 

noko seinare enn resten. I Sverige vart det knapt bygd ungdomshus, om nokon i det heile, medan 

ein i Danmark fekk ein heilt eigen utvikling med forsamlingshuse eigd av eigne huslag med 

berre forsamlingshuset som føremål.  

Frå omstreifarar til fastbuande 

Når dei tidlegaste ungdomslaga tok til med føredrag og ordskifte vart det oftast lagt til gardane 

til ein av medlemane eller nokon andre som såg med velvilje på ungdomslaget.286 Somme stader 

fekk dei lov til å leige skulehuset, og både heradshus, tingstover, sjøbuer, skyttarhus og bedehus 

                                                
286 Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 16. 
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er nemnt som samlingsstader. Det var likevel eit flakkande tilvære for ungdomslaga, og mange 

stader måtte ein rette seg etter ulike husreglar. Mellom anna var det ofte forbod mot dans, noko 

som gjorde at ein ofte sleit med å finne høvelege lokale til festane i laget.  

Når Malax Ungdomsförening vart skipa i 1888 prøvde dei først og fremst å nytte det 

lokale skulehuset, men det var det mange som ikkje likte då ungdomslaget ikkje dreiv religiøs 

verksemd.287 Oftast måtte dei difor halde møta heime hos einskilde medlemar. Allereie i 1889 

kom difor spørsmålet om eige hus på dagsorden i ungdomslaget. Lagets første byggeprosjekt 

vart gjort i 1893 då dei fann ein høveleg plass til å bygge ein danseplatting der dei kunne halde 

festane sine i sommarhalvåret.288 I slutten av mars fekk laget 33 trestokkar frå eit lokalt firma, 

og etter 22,5 dagsverk med dugnad stod den sekskanta danseplattingen ferdig. To år seinare 

fekk laget tomt av ein eldre barnlaus grunneigar som likte ungdomslaget godt. Ei kronerulling 

i laget førte til at dei fekk samla nok pengar til å starte arbeidet, og tømmeret vart samla inn ved 

at medlemane gjekk frå gard til gard og spurte om dei ville bidra. Motstand var det likevel, og 

mange av dei ungdomane som bar tømmer til byggeplassen fekk slengt etter seg slik som «Jaså, 

du skall också med en stock till helvetet», og det siste ordet kunne òg bytast ut med «danshuset», 

«horhuset» eller liknande. 289 Den 7. november 1897 vart huset endeleg opna for bruk. 

 Morgenrøden i Os i Østerdal vart det første ungdomshuset i Noreg då det vart bygd i 

1890, men det tok likevel tid før husbygginga verkeleg tok av.290 Av dei laga som vart med i 

Noregs Ungdomslag når det vart skipa i 1896 hadde berre 15 lag eigne hus. Omlag 25 år seinare 

meldte heile 330 lag at dei hadde eigne hus, og omlag 200 lag meldte at dei samla inn til 

byggefond.291 I tillegg kom alle dei laga som av ulike grunnar valde å bygge hus saman med eit 

fråhaldslag, losje, skyttarlag, idrettslag eller liknande. Tilsvarande tal finn ein òg mellom dei 

finlandsvenske der 10 föreningshus vart bygd før 1899, medan heile 127 hus vart bygd i 

perioden 1900 til 1920.292 Kring 1930 hadde 179 av 261 finlandssvenske lag eigne hus, 555 av 

1091 norske lag, 751 av 1348 finske lag, og på Island hadde 156 lag bygd 168(!) hus.293 På 

                                                
287 Bonn, Malax Ungdomsförening 100 år, 27. 
288 Malax Ungdomsförening 100 år, 35-36. 
289 Malax Ungdomsförening 100 år, 44. 
290 Kløvstad et al., Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, 392. 
291 Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 21. 
292 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 157. 
293 En folkrörelse väller fram, 157.; Hästesko, Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia.; Hodne, Fedreland og fritid: en 
mellomkrigsstudie i Noregs ungdomslag, 81.; Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 72-73. 
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Færøyane var det òg tidleg snakk om å bygge eigne hus, men det ser ikkje ut til å ha vorte gjort 

noko ut av tankane før utpå 1940-talet.294 

 I Sverige utvikla, som tidlegare nemnt, aldri rørsla noko særleg organisasjonsstruktur 

utanom ungdomsstemna, og eg har heller ikkje funne noko som tyder på at dei ungdomslaga 

som vart skipa her bygde eigne hus. Det gjorde derimot fråhaldsrørsla, og ungdomslaga hadde 

som kjent eit særs tett samarbeid med denne.295 Det kan difor vere truleg at ungdomslaga i den 

grad dei hadde hus nytta fråhaldsrørsla sine hus. Når hembygdsrörelsen organiserte seg utover 

1920-talet byrja dei å bygge eigne hus, det same gjorde òg Jordbrukare-ungdomens Förbund.296 

 Ungdomshusa danna grunnlag for den aktiviteten eg presenterte i kapittel 3 og 4. Det 

var i ungdomshusa ein heldt lagsmøte med ordskifte, føredrag og festar, det var der ein 

oppbevarte boksamlingane, og ungdomshusa var ofte brukt i samband med stemna om 

sommaren. Det å ha eit fast haldepunkt gjorde det mogleg for landslag og felleslag å planlegge 

turnear for kurshaldarar og føredragshaldarar. Dei var viktige for samhaldet i laget og 

lokalmiljøet gjennom bygging og dugnad, og ikkje minst var dei viktige for å halde eit lag i live 

om aktiviteten dabba av. For det gjorde den støtt og stadig. Sjølv om ein kanskje ikkje hadde 

hatt lagsmøte eller skipa til fest på nokre år stod huset der og måtte haldast ved like, og når 

aktiviteten tok til att stod huset klart. Anten det var høg eller låg aktivitet i ungdomslaget, var 

ungdomshuset viktig for laget, og for rørsla. At dei ungdomslaga som vart skipa i Sverige ikkje 

bygde hus kan godt tenkast å ha vore utslagsgivande for at rørsla forsvann når aktiviteten dabba 

av utover 1920-talet.  

Dei danske forsamlingshusa 

Til skilnad frå dei andre nordiske landa var det aldri ei oppgåve for ungdomslaga å bygge eigne 

hus i Danmark. Som det spesialiserte organisasjonslivet det var vart dei danske forsamlingshusa 

oftast eigd av eigne samvirke- eller aksjelag.297 

 Alt etter kva definisjon ein legg til grunn for kva eit forsamlingshus er vart det første 

forsamlingshuset bygd anten i 1854 eller 1871.298 Forsamlingshuset i Viskinge vart bygd i 1854 

                                                
294 FLB, E219, Fundarbók Sólarmagns s. 11 
295 For nærare lesnad om dei svenske folkrörelsernas hus kan eg tilrå: Torbjörn Almqvist, Hjördis Johansson, og  
Lena Simonsson, Vad folket byggde: ett utkast till folkrörelsernas byggnadshistoria  (Stockholm: Sveriges 
arkitekturmuseum, 1976). 
296 Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 143. 
297 Wøllekær og  Nørregaard Frandsen, Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 32. 
298 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 19. 
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av ein lokal kjøpmann og var i privat eige fram til 1917 når det vart seld til eit lokalt 

forsamlingshussamvirkelag. Huset fungerte heilt frå første stund, og fram til i dag, som eit 

vanleg forsamlingshus, men det er eigedomstilhøva som gjer at det ikkje alltid vert rekna med. 

Det er difor Ryslinge Forsamlingshus oftast vert rekna som det eldste forsamlingshuset, bygd i 

1871 av eit lokalt skyttarlag. 

 På 1870-talet var det mest skyttarlag som bygde øvelseshuse, og i 1875 fanst det berre 

14 forsamlingshus. Med forfatningskampen på 1880-talet fekk bygginga fart, og det var krinsar 

av grundtvigianarar med venstresympatiar som stod bak dei fleste.299 På 1860- og 70-talet fekk 

dei frivillige organisasjonane fritt nytte dei nye skulehusa til verksemda si, og hadde difor ikkje 

trong for eigne hus. Når forfatningskampen tilspissa seg mot slutten av 1870-talet innskrenka 

regjeringa denne bruken, først ved at sokneråda ikkje fekk gi generelle bruksløyve, men at all 

bruk måtte godkjennast gong for gong.300 

I 1883 vart skyttarrørsla kløyvd mellom dei skyttarlaga som støtta Høgre-regjeringa, og 

riffelforeningerne som støtta Venstre-opposisjonen som var i fleirtal på Folketinget. To år 

seinare vart riffelforeningerne forbode ved lov, og «mundkurvcirkulære» som slo fast at 

«agitatorisk optræden» mot regjeringa ikkje vart tolerert i skulevesenet vart innført. Lærarar 

som deltok på slike møte kunne òg miste jobben, derav «mundkurvcirkulære». I 1887 kom det 

ytterlegare innstrammingar som sa at berre skulestyret kunne gi løyve til bruk av skulehusa, og 

i 1888 vart det bestemt at berre Kirke- og Undervisningsministeriet kunne gje slike løyve. 

Konflikten toppa seg i 1889 når det kom faste reglar for kva skulehusa kunne nyttast til. 

Skulehusa kunne berre nyttast til møte ein gong i veka, og berre til bibellesing, 

konfirmantundervising, aftenskule, husflidsskule, opplesing og «belærende foredrag». Møta 

måtte vere slutt innan kl. 20.00, og fyldig referat måtte leverast skulestyret. I tillegg var det 

sendt ut ei liste over «skadelige og usømmelige» aktivitetar som veljarmøte og tilskipingar for 

politiske lag og foreiningar.301 

Alle desse innstrammingane og avgrensingane gjorde arbeidet umogleg for 

venstreopposisjonens foreiningsliv. Dette førte til at omlag 900 forsamlinghus vart bygd under 

forfatningskampen som tok slutt kring 1900.302 Dei fleste av desse var «venstrehus», medan eit 

lite mindretal på omlag 30 hus var «højrehus» som vart bygd som reaksjon på venstrehusa. Når 

forfatningskampen tok slutt forsvann også det politiske bakteppet for forsamlingshusa og dei 

                                                
299 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 33-34. 
300 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 20-21. 
301 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 21. 
302 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 23 og 27. 
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vart raskt til meir nøytrale hus kor det lokale foreiningslivet fekk utfalde seg, og innan 1910 var 

det ingen venstre- eller højrehus att, berre «allmindelige» forsamlingshus.303  

Sjølv om den politiske bakgrunnen for husa forsvann stoppa ikkje bygginga av nye hus 

opp, og mellom 1900 og 1920 vart det bygd omlag 600 nye forsamlingshus rundt om i landet.304 

Samstundes fall forsamlingshusa òg inn i ein trend som var kjent i dei andre nordiske landa, og 

det var som motpolar til dei omlag 900 bedehusa, eller missionshuse, som vart bygd i Danmark 

mot slutten av 1800-talet.305 

Dei danske ungdomslaga var altså berre éin av fleire brukarar av forsamlingshuset, men 

både dei som stod bak bygginga av huset og dei som brukte huset var truleg samanfallande med 

kven som vart med i ungdomslag og bygde ungdomshus i dei andre nordiske landa. 

Mellom dei flittigaste brukarane av forsamlingshusa var ungdomslaga, gymnastane, 

skyttarlaga og idrettslaga. Den infrastrukturen som forsamlingshusa var for desse kan vanskeleg 

undervurderast, og det kan vere verdt å merke seg at desse gjekk frå å vere skilde i ulike 

organisasjonar på 1800-talet til å vere ein del av den same organisasjonen i dag, De danske 

Gymnastikk- og Idrættsforeninger (DGI). 

Ope hus 

«Ordet kan lyde frit uden bånd i nogen retning» var ein typisk formulering som gjekk att i 

vedtektene for fleire danske forsamlingshus, men som er like treffande for ungdomshusa i dei 

andre nordiske landa.306 Dei som bygde ungdomshusa og forsamlingshusa opplevde at dei måtte 

legge band på meiningane og aktiviteten sin hos andre, og trengte difor eigne hus slik at dei fritt 

kunne gjere og meine som dei sjølv ville og meinte var rett. 

 Slik dei danske forsamlingshusa vart bygd for heile soknets innbyggjarar og 

foreiningsliv, var ungdomshusa i dei andre nordiske landa òg opne for fleire enn dei sjølve. 

Både idrettslag, bondelag, musikklag, skyttarlag, sanitetslag m.m. veit ein har fått leige 

ungdomshusa til sine eigne møte, øvingar og festar. Somme hus vart nytta som møtesal for 

kommunestyra, dei har vorte nytta som vallokale, til messer, gudstenester og rettslokale.307 I 

                                                
303 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 25. 
304 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 27. 
305 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 29. 
306 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 22. 
307 Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 46. 
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alle dei nordiske landa danna ungdomshusa ramme for mykje av det felles livet i bygda, og 

sjølvsagt for ungdomslaget sjølv. 

 Men sjølv om husa i utgangspunktet skulle vere opne arenaer var det ikkje alt som var 

lov. Det var ofte strenge reglar kring alkoholbruk, oftast totalforbod, og dans. Vedtektene for 

Ungdomshuset «Viking» i Førde kan stå som døme her. Huset kunne berre nyttast til dans om 

det hadde «posetive [sic] formål», altså ikkje til «vanleg dansemorro og likn. [sic] som vil gjeva 

huset uord».308 Vidare stod det at ingen festar eller møte kunne halde på til lenger enn kl. 02.00, 

og «rusdrikk i huset er strengt forbode». Så sjølv om dansen var ein av grunnane til at ein ønskte 

eigne lokale hadde ungdomslaga òg sine moralske prinsipp om kva som var rett og urett bruk 

av dans. 

Fysiske rammer 

Med den varierte aktiviteten som skulle gå føre seg i huset var det mange behov ein skulle 

dekke. Dei fleste ungdomshus, uansett om ein var i Finland eller på Island, inneheldt stort sett 

det same.309 Dei hadde ein liten sal som kunne nyttast til kontor, møterom, leserom eller 

bibliotek, ein hadde eit lite kjøkken, og ein stor sal til festar, føredrag og større møte. I den store 

salen var det òg ofte ei scene til framsyningar av amatørteater e.l. 

 Då alt stort sett vart gjort på dugnad var det sjeldan nokon arkitekt med i biletet, og 

ungdomshusa vart bygd i mange ulike stilar og fasongar. I 1917 hadde Noregs Ungdomslag fått 

så mange meldingar frå lag som ønskte seg skikkelege teikningar at dei fekk arkitekt Carl 

Berner til å utforme standardteiknar for eit stort og eit lite ungdomshus. Carl Berner hadde sjølv 

vore aktiv i Ungdomslaget Fram i Kristiania på slutten av 1800-talet, og laga truleg teikningane 

til betydeleg redusert pris. To år tidlegare hadde nemleg skrivaren i NU, Edvard Os, skrive at 

NU ikkje hadde økonomi til å hyre inn arkitektar til eit slikt oppdrag.310 Teikningane vart i 1917 

trykt opp som ein del av Handbok aat ungdomslag.311 

 Frå utsida kunne nok eit bedehus og eit ungdomshus fort forvekslast, men når ein kjem 

inn i huset og ser interiøret kjem skilnaden raskt fram. Der ein i bedehuset fann kross og bilete 

av Jesus, kunne ein i ungdomshuset sjå nasjonalflagg og bilete av «åndshøvdingar». I norske 

                                                
308 NB:SA 369.4 Ungdomsforeninger C-K 
309 Wøllekær og  Nørregaard Frandsen, Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 36.; Bonn, Malax 
Ungdomsförening 100 år, 41-43.; Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 22-23. 
310 Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 20. 
311 Edvard Os, Handbok aat ungdomslag  (Bergen: Norigs ungdomslag, 1917). 
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ungdomshus var det oftast Aasmund O. Vinje, Ivar Aasen, Arne Garborg, Bjørnstjerne 

Bjørnson og Fridtjov Nansen som pryda veggane.312 I tillegg hang ein ofte opp bilete av dei 

som skipa ungdomslaget, tidlegare leiarar, lokale landskapsmaleri og tradisjonelt handverk som 

til dømes rosemåla bollar og liknande. Over inngangspartiet og scena var det òg vanleg å skrive 

eit sitat eller nokre høvelege ord. På ungdomshuset Fjellvang i Edland stod det til dømes «LJOS 

YVER LAND» over scena,313 og over inngangen til højrehuset i Haarby på Fyn stod det «G K 

F» for Gud, Kongen og Fædrelandet.314 

 Plasseringa av ungdomshusa var ofte eit stridstema, og valet kunne òg sei noko om 

statusen til ungdomslaget i bygda, og i forhold til andre. Særleg dei eldste vart bygd der ein 

tilfeldigvis fekk tomt, medan det seinare kunne oppstå konflikt om huset skulle byggast 

nærmast den eine eller andre bygda, og somme gonger kunne dette ende med at ein kløyvde 

laget og bygde to hus.315 Andre hus vart truleg plassert meir med omhug, som til dømes 

ungdomshuset Fram i Kvæfjord som vart bygd vis-a-vis heradshuset som var akkurat litt mindre 

enn ungdomshuset. Eit anna døme kan vere Jondal i Hardanger kor ungdomshuset og kyrkja 

nærast tevlar om kven som ruvar høgst over bygda. 

Frå slit og strev til samarbeid og samhald 

Ikkje berre fungerte ungdomshusa som arenaer der ungdomslaga kunne drive den opplæringa 

og aktiviteten dei ønskte, men byggeprosessen i seg sjølv skapte samhald og glede for dei som 

var med, og med bygda. Det kravde tid og innsats for å få bygd eit hus på dugnad, og det kravde 

mange ulike kompetansar. Nokon måtte halde oversyn over pengekassa, nokon måtte 

organisere og administrere, nokon måtte finne materiale, og nokon måtte stå for sjølve 

bygginga. Prosjektet involverte mange menneske, og ofte store delar av nærmiljøet. At det 

strakk seg over tid gjorde at ein fekk høveleg med tid til å skape samhald mellom dugnadsfolket. 

Det fekk nok òg fleire til å kome på møta i ungdomslaget når ein skulle diskutere plassering, 

namngjeving, utsjånad og storleik på husa.  

 

 

                                                
312 Kløvstad et al., Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 103-104. 
313 Ungdomshuset: eit kultursenter i bygde-Noreg, 105. 
314 Wøllekær og  Nørregaard Frandsen, Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 24. 
315 Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status og historie, 26-27. 
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Bønder i by’n 

Eit tema eg ikkje har vore mykje borti i denne oppgåva så langt er tilhøvet mellom by og bygd 

i samband med ungdomslaga. Det er ikkje å stikke under stol at ungdomslaga stort sett var eit 

bygdefenomen i alle dei nordiske landa. Det var riktig nok somme bylag òg. Særleg på 1890-

talet var det mange frilyndte ungdomslag i norske byar, og i Finlands Svenska Ungdomsförbund 

var Arbetets vänner oftast namnet på ungdomslaga med tilhald i byar. I alle land finn ein lag i 

byane òg, men det var laga på landet, eller på bygda, som definerte rørsla. 

 Etterkvart som norske ungdomar flytta frå bygdene og inn til byane på slutten av 1800-

talet og byrjinga av 1900-talet vart det etterkvart skipa eigne Bondeungdomslag, oftast forkorta 

til BUL. Det første av desse var BUL Oslo, skipa i Kristiania i 1899.316 Bondeungdomslaga 

hadde som føremål å samle tilflyttande ungdom frå bygdene i trygge omgjevnadar. Desse 

konkurrerte ofte ut dei allereie eksisterande ungdomslaga skipa av byungdom og fekk mykje å 

seie for den norske ungdomsrørsla.  

Dei tydlegaste markørane til desse laga var at dei ofte fekk i gang kaffistover og 

bondeheimar. Slike tiltak vart kalla lagsbruk og var viktige inntektskjelder for 

bondeungdomslaga som ikkje kunne rekne med dugnadshjelp frå lokalmiljøet. Dei var òg 

viktige møtestader for innflyttarar og medlemar av dei frilyndte ungdomslaga, og føremålet var 

å gje bygdeungdomane ei kjensle av å vere «heime» sjølv midt i byen. Den kanskje største og 

meste kjente av desse tiltaka for å skape ein stad for bygdeungdomen og eit alternativ til den 

etablerte offentlegheita, var etableringa av Det Norske Teatret i Kristiania i 1912 med BUL 

Oslo, Noregs Ungdomslag og ei lang liste ungdomslag og mållag som luteigarar. 

Gjennom å ete på kaffistovene, overnatte på bondeheimane og verte underhaldt på Det 

Norske Teatret trengte ein ikkje trå ut av den frilyndte leiroffentlegheita når ein kom til byen. 

Oppsummering 

I korte trekk er det tre historiske utviklingar når det gjeld ungdomshusa i Norden. I Sverige 

bygde ikkje ungdomslaga hus, men brukte truleg fråhaldshusa i den grad dei nytta hus, dei 

danske forsamlingshusa vart bygd av eigne samvirke- eller aksjelag, og i resten av Norden 

bygde ungdomslaga sine eigne ungdomshus. Husa vart bygd då ein hadde trong for eigne lokale 

der ein ikkje vart bundne av andre sine reglar om kva ein fekk gjere. I Danmark vart dette ein 

                                                
316 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 71. 
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del av ein større kulturkamp mellom Højre- og Venstre-sympatisørar, medan det i til dømes 

Noreg og Finland handla meir om konservative motkrefter lokalt. 

 Husa skulle vere opne og inkluderande, og sjølv i dei landa der ungdomslaga sjølve 

bygde husa var dei vel så mykje brukt av andre lag og foreiningar enn ungdomslaget sjølv, i 

tillegg til å vere ein viktig arena for lokalsamfunnet. Dei var likevel ikkje heilt opne og 

inkluderande då dei oftast hadde strenge reglar kring bruken, særleg når det gjaldt alkohol og 

dans.  

Planleggings- og byggingsarbeidet vart oftast gjort på dugnad, og dette vart spegla att i 

utsjånaden på mange hus. Men det slitet og strevet som vart lagt ned skapte samhald mellom 

dei som bygde, og skapte engasjement i laga. Sjølv om arkitekturen var særs varierande var den 

grunnleggande utforminga relativt lik anten ein var i Finland eller på Island. Det var ein storsal 

med scene, ein liten sal eller møterom og eit kjøkken, i tillegg låg det ein del symbolikk i kva 

interiør og utsmykking ein valde. 

 Husa, anten dei var forsamlingshus eller ungdomshus var ei avgjerande ramme for 

ungdomslagas eigen offentlegheit lokalt, og som arena for opplæring i offentleg deltaking. I eit 

større perspektiv var husa sentrale samlingsplassar og inngjekk i ein større infrastruktur for 

ungdomsrørsla sjølv, og for sivilsamfunnet kring seg. Husa var ein viktig del av ungdomsrørslas 

leiroffentlegheit, og kan sjåast som «telta i leiren» om ein vil. 
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Kapittel 6: Ungdomspressa. 
Samlingspunkt og haldepunkt 

Innleiing 

I ei tid utan internett, telefon, eller andre moderne kommunikasjonsmidlar spelte den trykte 

pressa ei viktige rolle i utbreiinga og utforminga av den frilyndte ungdomsrørsla. Me har 

allereie vore innom dei handskrivne blada laga stod for sjølv i kapittel 3, men desse vart berre 

nytta internt i laga. Dei trykte blada som var knytt til den frilyndte ungdomsrørsla på ei eller 

anna måte var med på å skape kontakt mellom laga, og var med på å forme dei. Blada danna 

ein felles plattform for meiningsutveksling mellom dei som var knytt til ungdomsrørsla, og ein 

plattform kor leiarane kunne kommunisere direkte med medlemane. Dei fungerte med andre 

ord som ein eigen underoffentlegheit. 

  Ein slik underoffentlegheit for ungdomslaga utvikla seg ulikt i kvart av dei nordiske 

landa, og det var ulike initiativtakarar og aktørar som stod bak. Kven var initiativtakarar? Kva 

rolle spelte ungdomspressa i utviklinga av ungdomsrørsla? På kva måte lærte ungdomen om 

offentleg deltaking gjennom ungdomsblada?  

Kategorisering 

Den frilyndte ungdomspressa vart aldri særleg stor samanlikna med til dømes pressa knytt til 

dei politiske partia, men den var likevel grunnleggjande viktig for rørsla og for rørslas utvikling. 

Avisene og blada meir eller mindre tilknytt ungdomsrørsla kan delast inn i tre hovudkategoriar 

etter eigarform: Private eller uavhengige tiltak, organisasjonsstøtta tiltak, og «ordinær» presse 

med tilknyting til rørsla. I tillegg kjem dei delane av dags- og vekepressa som opna for 

meldingar, innlegg og referat frå ungdomslaga. Dei to første av desse kategoriane kan òg delast 

inn i to kategoriar etter kva funksjon dei hadde: Meldingsblada hadde som hovudføremål å 

spreie informasjon om kva som skjedde i ungdomslaga, og annan informasjon som redaktøren 

meinte var viktig for ungdomslaga. Ungdomsblada var meir ålmenne i forma og retta seg ofte 

mot ungdom generelt med ulike opplysande tekstar, dikt, småforteljingar, lesarinnlegg o.l. Rett 

nok var det oftast ein lett blanding mellom desse to kategoriane i blada, og det kunne endre seg 

med åra. 
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Private og uavhengige tiltak 

Vinteren 1884–85 kom dei første nummera av det som vert rekna som dei første frilyndte 

ungdomsblada. Nora kom ut i Kristiania med sitt første nummer i desember 1884, og Dag kom 

ut i Namsos med sitt første nummer i januar 1885.317 Båe var private tiltak, Nora med 

postmannen og «Oslogut» Olav Schartum i spissen, og Dag med Marius Hægstad, den seinare 

professoren, stortingsmannen og hovudarkitekten bak den første norske rettskrivingsreforma 

(for landsmål) i 1901, som redaktør. Blada var òg skrive på landsmål, og vende seg mot frilyndt 

ungdom. I første nummer av Dag la Hægstad fram programmet for bladet: «"Dag" sigler under 

reint flagg, og han vil spreida ut folkeleg upplysning millom ungdomen i frilyndt ånd og på 

"norsk mål".»318 Korkje Nora eller Dag heldt ut veldig lenge, Dag gjekk inn i 1890 og Nora i 

1894.319 Dei fekk likevel mykje å seie som det første faste bindeleddet mellom frilyndte 

ungdomslag i Noreg, og det vart lese høgt frå blada på møte i ungdomslag og samtalelag i store 

delar av landet. Det kom fleire slike private initiativ, særleg utover 1900-talet, som freista å nå 

ut til frilyndte ungdomar og ungdomslag, somme med meir hell enn andre. 

I Den frilynde ungdomsrørsla frå 1921 skreiv Anton Aure ein artikkel om norske 

frilyndte ungdomsblad fram til 1920 og fortel om ei heil rekke med ulike blad som kom ut i 

kortare eller lengre periodar.320 Dei som kom ut før 1896 har òg fått eie grundigare 

gjennomgang i hovudoppgåva til Werner Steinsland.321 Både hos Aure og Steinsland kjem det 

fram at det var få store ungdomsblad, men heller fleire mindre, og ofte med regionale trekk. 

Aure nemner 15 ulike ungdomsblad som kom på privat initiativ i perioden 1885-1920 frå Risør 

i sør til Harstad i nord.  

I dei andre nordiske landa er det berre i Sverige og på Island eg har funne ungdomsblad 

gjeve ut på tilsynelatande privat initiativ. Om det faktisk var slik er eg meir usikker på, og kan 

ha vel så mykje med at dei finske og danske ungdomslaga ikkje såg det naudsynleg å skrive om 

privatdrivne ungdomsblad i sine eigne historiske forteljingar. Men dette vert berre 

spekulasjonar. 

Henrik Berggren skriv i Seklets Ungdom at vekeavisa Siljan utgjeve av Gustav 

Ankarcrona kunne, som ei av to aviser, kunne knytast direkte til den svenske ungdomsrørsla.322 

                                                
317 Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 415. 
318 Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 415. 
319 Ottar Grepstad, Nynorsk faktabok 1998  (Oslo: Nynorsk forum, 1998), 217. 
320 Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 415-418. 
321 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3. 
322 Berggren, Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939, 55. 
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Avisa kom ut ei gong i veka mellom 1905 og 1907. Den andre var Ungdomsposten som kom 

ut annakvar veke mellom 1907 og 1909, men denne verkar meir som eit organisasjonstiltak 

knytt til Sveriges allmänna ungdomsförbund enn eit privat tiltak. 

Frå 1905 kom Unga Ísland ut i Reykjavik med undertittelen «Barnablað með 

myndum»,323 eller på norsk: «Barneblad med bilete». Allereie året etter vart dette endra til 

«Myndablað handa börnum og unglingum»,324 og i 1907 vart bladet nytta som diskusjons- og 

meldingsarena fram mot skipinga av Ungmennafelag Íslands i 1907.325 Eg har diverre ikkje 

funne noko utgreiande om bladet, men eg meiner ut frå desse opplysingane at bladet kan reknast 

inn med dei andre ungdomsblada. 

Unge Skud var lenge mellom dei største og viktigaste ungdomsblada i Noreg, og fortener 

sitt eige avsnitt. Bladet byrja som eit privat tiltak i Nordfjordeid i 1893, men vart etterkvart 

omgjort til organ for Noregs Ungdomslag (NU) i 1896.326 Initiativtakar og redaktør var den 

særs radikale typografen Lorentz Nybø, som berre nokre få år tidlegare hadde vore med å skipa 

den anarkistisk-kommunistiske gruppa Libertas i Kristiania.327 Trass sin radikale ståstad kom 

ikkje dette særleg til uttrykk i Unge Skud. Til å byrje med vendte bladet seg til «Nordfjords 

ungdom»,328 men spreidde seg raskt mellom dei frilyndte. I løpet av få år greidde Unge Skud å 

opparbeide seg status som de facto landsdelsblad for Vestlandet, hadde lesarar i heile landet, 

og fekk tilsendt meldingar frå Vadsø i nord til Arendal i sør.329 Det var difor naturleg at NU såg 

på Unge Skud som eit mogleg organ for landslaget når det vart skipa i 1896. Sjølv om dei fleste 

innsendarane skreiv på landsmål vart Unge Skud redigert på riksmål heilt fram til 1899. Når 

redaksjonen gjekk over til landsmål byta dei òg namn til Unglyden.330 Unge Skud gjekk altså 

frå å vere eit privat tiltak i 1893, til å verte eit organisasjonstiltak i 1896. 

Organisasjonstiltak 

Noko av det første ein gjorde når ein skipa til felleslag av ungdomslag var å finne ei ordning 

for å sende ut meldingar frå styret i felleslaget til dei lokale ungdomslaga. Somme tok i bruk 

                                                
323 Unga Ísland 1.1.1905 
324 Unga Ísland 1.1.1906 
325 Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 26-27. 
326 Klippenberg, "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905," 50. 
327 Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 34. 
328 Unge Skud 7.11.1983 
329 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, note 31. 
330 Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 416. 
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allereie eksisterande aviser eller blad, og andre valde å skape sitt eige meldingsblad. Etelä-

Pohjanmaan nuorisoseura, Sør-Østerbottens Ungdomsforbund, gjekk for sistnemnde.  

 Pyrkijä, «Leitaren», kom ut med sitt første nummer i 1890 og var til å byrje med Sør-

Østerbottens Ungdomsforbund sitt interne meldingsblad.331 I 1891 hadde laget 200 medlemar, 

og Pyrkijä fungerte på mange måtar som dei handskrivne blada ein elles fann i andre 

ungdomslag. Etterkvart som Sør-Østerbottens Ungdomsforbund vaks seg større og vart omgjort 

til eit felleslag var også Pyrkijä spreidd til nye tingarar utanfor ungdomslaget. Bladet hevda seg 

slik tidleg som det definerande bladet for alle finske ungdomslag, og når Suomen Nuorison 

Liitto, Finlands Ungdomslag, vart skipa i 1897 tok dei Pyrkijä som meldingsblad for heile 

landslaget. 

 Dei finlandsvenske ungdomslaga gjekk òg omlag same rute som sine finsktalande 

søsterorganisasjonar. På eit ungdomsstemne i Övermark i 1896 vart det vedteke å skipe eit felles 

meldingsblad for dei østerbottniske ungdomslaga som byrja å kome ut i januar 1897.332 Bladet 

fekk namnet Ungdomen og fekk raskt den same posisjonen mellom dei svenske ungdomslaga i 

Finland som Pyrkijä hadde mellom dei finske. Når Finlands Svenska Ungdomförbund vart 

skipa i 1906 vart då Ungdomen vald som organ for heile rørsla. I 1910 gjekk Ungdomen inn i 

fråhaldsbladet Balder, som frå då av vart felles organ for ungdomslaga og fråhaldslaga i det 

svenskspråklege Finland.333 

 Frå 1895 kom Breidablik ut på Røros. Det var først og fremst eit meldingsblad for 

ungdomslaga knytt til Ungdomsforbundet Breidablik, men fekk tidleg status som blad for 

ungdomslag på heile austlandet.334 I 1899 gjekk felleslaga i Trøndelag saman om eit felles 

meldingsblad, Trønderungdomen, og liknande tiltak kom det fleire av utover 1900-talet.335 

Mellom anna gjekk dei nordlegaste felleslaga saman om Midtnattsol tidleg på 1900-talet.336 

Unge Skud/Unglyden fungerte som sagt som nasjonalt organ for ungdomsrørsla i Noreg i fleire 

år, men då det mest var eit vestlandsblad valde NU i 1901 å lage eit eige meldingsblad som vart 

sendt ut til alle lokallaga i NU.337 Etter berre to år gjekk dette inn, og Unglyden tok over att 

                                                
331 Stenius, "Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med 
speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott," 313-314.; Tvinnereim, Ei folkerørsle blir til: den 
frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet, 118-119. 
332 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 136. 
333 En folkrörelse väller fram, 136. 
334 Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 416. 
335 Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 417. 
336 Nettum, Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, 265. 
337 Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge, 265. 
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nokre år fram til 1913 når Bodstikka vart oppretta som eit reint meldingsblad for Noregs 

Ungdomslag og Noregs Mållag.338 Frå 1915 vart det døypt om til Norsk Ungdom og fekk meir 

preg av å vere eit ungdomsblad. 

 Som i Noreg og Finland var ei av dei første oppgåvene til dei nyskipa felleslaga i 

Danmark å få i gang eit blad som kunne fungere som bindeledd mellom dei lokale ungdomslaga. 

Når De sammensluttede fynske Ungdomsforeninger vart skipa i 1894 tok dei med ein gong med 

å gi ut eit eige blad med leiaren, Olaf Nielsen, som redaktør.339 Etterkvart som rørsla vaks, var 

det fleire mindre blad som tok kontakt med ønskje om å verte medlemsblad for heile rørsla, 

men dei vart stadig avviste då dei førebels hadde sine eigne regionale blad. Med skipinga av 

De danske Ungdomsforeninger (DdU) i 1902 ser det derimot ut til at det fynske bladet gjekk 

inn i Dansk Ungdom som vart vedteke som felles organ. Det var eit todelt blad, ein del redigert 

som eit meldingsblad av leiaren i DdU, Olaf Nielsen, og ein del redigert som eit reint 

ungdomsblad av Rasmus Nielsen.340 Det var òg desse to redaktørane som stod for heile rekninga 

av utgivinga.  

 Eit interessant funn som tyder på at kontakten mellom ungdomslaga i Norden vart 

etablert på eit tidleg tidspunkt er at det i det aller første nummeret av Dansk Ungdom stod ei 

helsing til De sammensluttede fynske Ungdomsforeninger frå Finland: 

Sydvestre Finlands svensktalende Ungdomsforeningers Delegerede, samlet til et Møde i Aabo, sender 

eder en broderlig Hilsen, ønskende god Fremgang i vor fælles Stræben – at højne Ungdommen, fremme 

Fædrelandskærlighed og Sædelighed. Vi byder eder Kammeratskab i Liv og Gerning.341 

Først i 1908 kjøpte DdU bladet av dei to redaktørane, men Olaf Nielsen heldt fram som 

redaktør. På Sjælland gav felleslaga lenge ut eit eige blad under namnet Sjællands Ungdom, 

som i 1919 byta namn til Folkets Ungdom. Same året gjekk bladet saman med Dansk Ungdom 

med sikte på å verte eit felles grundvigsk ungdomsblad, og ikkje berre eit meldingsblad for 

ungdomslaga.342 Ved dette høvet gjekk Olaf Nielsen av som redaktør etter nesten 17 år. 

 På islandsk hald nytta dei som tidlegare nemnt Unga Ísland i arbeidet opp mot skipinga 

av Ungmennafelag Íslands (UMFI), og det vart truleg nytta den første tida etter òg. I oktober 

                                                
338 Moren og  Os, Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år, 417. 
339 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 10. 
340 De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 39. 
341 Bukdahl og  Jensen, Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I, 113. 
342 Eller, De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar, 40-41. 
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1909 fekk UMFI sitt eige blad, Skinfaxi, og det har fungert som meldingsblad for dei islandske 

ungdomslaga heilt fram til våre dagar.343 

Den «ordinære» dags- og vekepressa 

I staden for å lage sitt eige blad var det somme som valde å nytte seg av dei allereie etablerte 

blad og aviser. Mellom desse var Vest-Agder Ungdomslag som allereie på skipingsmøtet i 1893 

valde Lister som sitt organ, og frå 1895 vart avisa formelt knytt til ungdomsrørsla.344 Dette 

fungerte i mange år, men då Lister ikkje skreiv på landsmål vart det utover 1910-talet eit ønskje 

om å få på plass eit eige målblad på Agder som òg skulle fungere som organ for ungdomslaga.345 

Det var forhandla med Fædrelandsvennen i nokre år, men i 1918 gjekk Vest-Agder 

Ungdomslag inn med kr. 5000,- i Agder Tidend og fekk til gjengjeld ein eigen teig dei kalla 

Unge Agder i avisa.346 Det vart gjort freistnad på å få Den 17de Mai som organ for Noregs 

Ungdomslag i 1896, men valet fall som nemnt på Unge Skud. Den 17de Mai var likevel ei viktig 

avis for ungdomsrørsla.347  

Ein tilsvarande strategi gjekk Føroya Ungmannafelag for når dei fekk sitt første 

«meldingsblad» som ein del av Ítróttatiðindi.348 Dette skjedde først i 1949, og fell difor utanfor 

tidsperioden som vert studert her. Fram til dei fekk denne teigen i Ítróttatiðindi ser det ut til at 

dei ikkje hadde eige meldingsblad, men at ein fekk meldingar og innlegg om ungdomslaga på 

trykk i aviser positivt innstilt til ungdomslaga som Fuglaframi og Føringatíðindi.349 

 Werner Steinsland har delt den norske dagspressa inn i tre kategoriar ut frå korleis dei 

dekka ungdomsrørsla.350 1) Dei som er positive til rørsla og trykte stoff frå ungdomsstemne og 

-lag; 2) Dei som valde å ikkje dekke rørsla, og ei heller ta inn sakar om rørsla; og 3) Dei som 

var ope kritisk til rørsla. Dette er truleg ei inndeling som òg kan vere aktuell for dei andre 

nordiske landa. 

                                                
343 Ívarsson, Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár, 30-31. 
344 Gunnar Lande, Vest-Agder Ungdomslag gjennom 75 år: 1893-1968  (Kristiansand: Reidar Stav Johanssen 
trykkeri, 1968), 24-25.; Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, 9. 
345 Lande, Vest-Agder Ungdomslag gjennom 75 år: 1893-1968, 60-61. 
346 Vest-Agder Ungdomslag gjennom 75 år: 1893-1968, 72. 
347 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, 8-9. 
348 FLB, E219, handskrive dokument om Ítróttatiðindi og Føroya Ungmannafelag. 
349 Dalsgarð, "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins."; Fuglaframi vart redigert av Sverre 
Patursson, mangeårig leiar i både Sólarmagn Ungmannafelag og Føroya Ungmannafelag. Føringatíðindi var den 
første avisa som kom ut på færøysk og var organ for Føringafelaget som Jóannes Patursson stod i spissen for. 
350 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, 8. 
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 Mellom dei avisene som trykte ungdomslagsstoff ser det ut til at dei fleste var knytt til 

den liberale venstresida i dåtidas politiske landskap. Steinsland trekker fram aviser som 

Søndmørsposten, Agderposten, Den 17de Mai, Dagbladet, Nationalbladet og Varden som 

positive til rørsla, alle saman venstreaviser. Av dei konservative avisene valde mellom andre 

Eidsvold og Morgenbladet å ikkje nemne rørsla, medan aviser som Vestlandske Tidende og 

Adresseavisen var kritiske.351 I si avhandling om Värmland trekker Martin Stolare fram den 

liberale avisa Karlstad-Tidningen som positiv til rørsla, den konservative Nya Wermland 

Tidningen som kritisk, og den sosialdemokratiske Värmlands Folkblad som først positiv, og 

seinare kritisk når arbeidarrørsla byrja skipe eigne ungdomsstemne.352 

Bindeledd, boltreplass og rammeverk 

Dei «ordinære» avisene var viktige for rørsla som tidlege bindeledd før dei fekk eigne blad til 

å fylle den rolla. Dei var òg viktige for å spreie nyhende om skiping av lag og stemne slik at 

andre vart inspirert til å gjere det same. Til dømes var Fædrelandsvennen ei viktig avis i 

samband med dei første stemna i Vest-Agder og skipinga av Vest-Agder Ungdomslag. 

Steinsland peiker særleg på dagspressa som årsak til at kjennskapen til ungdomsrørsla spreidde 

seg raskt i Noreg på 1890-talet.353 

 Ser ein bort frå dei vanlege avisene og retter fokus mot ungdomsblada og meldingsblada 

oppretta i privat og organisatorisk regi hadde dei tre viktige rollar: Som bindeledd mellom 

ungdomslag og mellom ungdomar med engasjement for rørsla og ideane; som boltreplass for 

dei som ønskte å skrive, anten det var dikt, lesarinnlegg eller forteljingar; og som eit rammeverk 

for den frilyndte rørsla. 

 Allereie i første nummer av Unge Skud finn ein meldingar frå ungdomslag som fortel 

om sitt arbeid. Her er det Nordstrandens ungdomsforening i Gloppen som legg ved 

føremålsparagrafen sin, kor ofte dei har møte, kven dei har hatt som føredragshaldarar, kva dei 

heldt føredrag om, og kva emne dei har hatt til ordskifte.354 Ikkje berre får laget fortalt om sin 

eigen aktivitet, men det er òg ein oppskrift som ligg klar for andre å kopiere. Mellom 1893 og 

1896 stod det omlag 130 slike meldingar frå cirka 70 ulike lag i Unge Skud.355 I Breidablik kom 

                                                
351 "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, 9-10. 
352 Stolare, "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920," 74-79. 
353 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, 8. 
354 Unge Skud, 7.11.1893 
355 Steinsland, "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, note 31. 
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det inn i 1895 og 1896 omlag 140 meldingar frå nesten 50 lag.356 Til saman dekka Breidablikk 

og Unge Skud store delar av aust- og vestlandet og var slik heilt sentrale i å spreie kjennskap 

og kunnskap om rørsla og korleis drive eit ungdomslag. Det var òg med på å gi inspirasjon og 

motivasjon til lag som kanskje sleit litt med arbeidet, og dei som las blada kunne få eit inntrykk 

av storleiken på rørsla dei var del av. 

 I tillegg til reine meldingar frå lag og referat frå ulike stemne var det god plass til 

innsendte tekstar. På mange måtar minner ungdomsblada litt om dei handskrivne blada, sett 

bort frå at ein her skreiv til eit mykje større publikum. Det var ofte nokre gjengangarar som 

gjerne debatterte ulike emne seg i mellom, men mest var det einslege innlegg eller dikt. Det var 

stor takhøgd, og mange nytta ungdomsblada som arena for å få sinne første tekstar på trykk for 

eit større publikum. 

 I eit større perspektiv var ungdomsblada med på å danne rammer for kva den frilyndte 

ungdomsrørsla skulle vere. Gjennom blada fekk ideologane i rørsla spreidd tankane sine til alle 

delar av landet, og redaktørane var, meir eller mindre medvetne, med på å halde ute det ein var 

kritisk til. Det som stod på trykk i blada danna grunnlag for ordskifte og identitetsskaping i dei 

einskilde landa. Det var i liten grad omtale av ungdomsrørslene i dei andre landa. Trass nokre 

unnatak er det altså ikkje snakk om nokon transnasjonal eller fellesnordisk deloffentlegheit. 

Oppsummering 

Dei trykte blada og avisene som på ein eller anna måte kan knytast til rørsla kan delast inn i tre 

hovudkategoriar etter eigarform: Private eller uavhengige tiltak, organisasjonsstøtta tiltak, og 

«ordinær» presse med tilknyting til rørsla. Dei to førstnemnte kan òg delast inn etter innhald 

som ungdomsblad eller meldingsblad. Fleire fell sjølvsagt inn under fleire kategoriar, særleg 

over tid, og kan omtalast som hybridar.  

 I alle landa spelte pressa ei viktig rolle i å spreie informasjon, og som debattarena opp 

mot til dømes skiping av eit landslag eller felleslag. Med Færøyane og Sverige som unnatak 

hadde alle landsorganisasjonane og mange dei regionale felleslaga eigne meldingsblad i ulike 

format for å enkelt kunne spreie informasjon nedover i rørsla. 

 Når det gjeld den vanlege dags- og vekepressa var det oftast dei avisene knytt til den 

liberale venstresida som støtta opp om rørsla og tok inn meldingar og referat på trykk, medan 

                                                
356 "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag," Kap. 3, note 39. 
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dei meir moderate og konservative avisene anten valde å ikkje ta inn noko om rørsla eller var 

ope kritiske til rørsla. 

 Ungdomsblada var viktige arenaer for å skape kontakt mellom ungdomslaga og dei 

engasjerte ungdomane, og dei var viktige boltreplassar kor det var stor takhøgd for å få dikt, 

innlegg og anna på trykk. I så måte kan ein sjå ungdomspressa som ei vidareføring av dei 

handskrivne blada og den viktige opplæringa i offentleg deltaking ein fekk der. I ungdomsblada 

nådde ein òg ut til eit mykje større publikum enn når ein skreiv i sitt vesle lokale lagsblad. 

 Ungdomspressa var med på å utvide ungdomslagas offentlegheit frå det lokale 

ungdomslaget til å femne om fleire lag i større geografiske område, og på den måten var med 

på å bygge opp om ungdomsrørslas freistnad på å bygge ein eigen leiroffentlegheit. 
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Kapittel 7: Avslutning. 
Den siste visa357 
I innleiing la eg fram tre hovudtema, eller problemstillingar, som oppgåva skulle omhandle. 

Hovudfokuset har vore å få fram korleis ungdomslaga dreiv opplæring i offentleg deltaking i 

tida fram til ca. 1920, noko eg har brukt fire kapittel på å kaste lys over. Som underliggande 

tema har eg ønskt å sei noko om leiroffentlegheit, og om det er mogleg å snakke om éi felles 

frilyndt ungdomsrørsle i Norden. 

Opplæring i offentleg deltaking 

Sjølv om det ikkje stod eksplisitt i vedtektene til ungdomslaga at dei skulle drive opplæring i 

offentleg deltaking var det i praksis det dei gjorde gjennom arbeidet sitt for folkeopplysing og 

danning mellom ungdomen. Ungdomen skulle, slik eg har kalla denne oppgåva, lære å meine, 

og meine det høgt. Dette gjorde dei på fleire måtar, men i denne oppgåva har eg valt ut fire 

hovudarenaer å sjå på.  

I kapittel 3 tok eg føre meg arbeidet som vart gjort lokalt i ungdomslaga, og som truleg 

hadde størst opplæringseffekt på ungdomslagsmedlemane. Dette er òg den arenaen som jamt 

over er mest lik mellom landa. Grunnstammen i det lokale ungdomslagsarbeidet var lagsmøte. 

Gjennom ordskifte og samtale fekk medlemane opplæring i å uttrykke meiningar og tankar på 

ein forståeleg måte, dei lærte om møteetikette og formuleringsevner. Ikkje minst fekk ein 

oppleve å verte høyrt av andre, og at ein vart teken alvorleg. Gjennom føredraga lærte ein å 

lytte, og dei som fekk høve til å sjølv stå på talarstolen fekk opplæring i å tale for større 

forsamlingar. Til slutt gav dei handskrive blada medlemane opplæring i å uttrykke seg skriftleg, 

og bryne seg på skriftlege sjangrar som både dikt og lesarinnlegg. Ikkje minst gav 

lagsdemokratiet medlemane trening i demokratiske prosessar gjennom årsmøter og styre- og 

nemndsarbeid. Det at ungdomslaga var opne for alle, både menn og kvinner, og uansett sosial 

eller økonomisk status, var med på å skape ei forståing av kven som høyrte med i demokratiet 

elles. Ungdomslaga var mellom dei første til å opne opp for å ikkje berre gi kvinner tilgang til 

organisasjonslivet, men å få tilgang til opplæring i offentleg og demokratisk deltaking. 

Skilnadane mellom landa på dette punktet gjeld mest Sverige om noko i det heile, då 

                                                
357 «Den siste visa» av Carl Anton Axelsson er ein mykje brukt song i ungdomslaga når ein skal avslutte festen 
eller møtet med broderring og song. 
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ungdomsrørsla i liten grad vart organisert gjennom lokale lag. Dei laga som vart skipa i Sverige 

fungerte nok stort sett på line med resten av Norden. 

Ungdomsstemna var tema for kapittel 4. Stemna var ein viktig møteplass for medlemar 

og leiarar i rørsla på tvers av landet, og som ideologisk opplæringsarena. Frå dei første lokale 

stemna utvikla dei seg til store regionale og nasjonale stemne, og var med på å utvikle den 

lokale deloffentlegheita i eit lokalt ungdomslag til ei større nasjonal leiroffentlegheit. 

Skilnadane mellom dei nordiske landa er her mykje større enn når det gjeld det lokale arbeidet. 

I Sverige, kor organisasjonen vart lite utbygd vart stemna desto større og sentrale i rørsla, og 

fungerte som rørslas ryggrad. I sentrale «ungdomsrörelsedistrikt» som Dalarna og Värmland 

bestod ungdomsrørsla einast av stemne, eller ungdomsmöten som dei vart kalla i Sverige. I 

Danmark var dei store folkemøta noko som stort sett vart skipa til av andre, og ungdomslaga 

knytte seg til dei ved å til dømes halde årsmøtet sitt samstundes som eit av dei grundvigske 

folkemøta. Dei finske og norske ungdomsstemna var i så måte meir like ved at det var dei 

organiserte ungdomslaga, gjerne i form av regionale felleslag, som stod bak. På Færøyane stod 

lokale ungdomslag som tilskiparar av meir ålmenne folkemøte det meste av perioden som denne 

oppgåva ser på, og som ikkje er direkte samanliknbare med dei norske og finske 

ungdomsstemna. På Island vart det heller ikkje til jamlege ungdomsstemne som andre stader i 

Norden, men Ungmannafelag Islands inviterte sporadisk til nasjonale idrettsstemne dei kalla 

landsmót. Uavhengig av kor ulike stemna var, så var dei likevel viktige for å danne eit 

rammeverk kring rørsla. 

Den mest fysiske ramma kring ungdomsrørsla var ungdomshusa som vart bygd frå 

1890-talet og utover, og som eg tok føre meg i kapittel 5. Med eigne hus stod ungdomslaga fritt 

til å gjere som dei ville for å nå måla dei hadde sett seg, og som eg diskuterte i kapittel 3. Både 

byggeprosessen og dei påfølgjande dugnadane var med på å samle medlemane, og til dels heile 

lokalmiljøet, om noko felles, og slik skapte dei ei viktig samkjensle og samhald mellom 

medlemane. At ungdomshusa var ein viktig infrastruktur for rørsla, og at dei var viktige for å 

halde liv i lag gjennom inaktive periodar kan ikkje overvurderast. At dei knapt bygde hus i 

Sverige, og at dei i Danmark delegerte denne oppgåva til eigne huslag kan tenkast hadde 

innverknad på rørslas utvikling i desse landa. I Sverige kan riktig nok mangelen på ungdomslag 

vere årsak til mangelen på hus, men at dei laga som eksisterte ikkje bygde kan ha hatt sitt å seie 

for at dei ikkje overlevde. På dansk hald vart forsamlingshusa ein arena for mange ulike lag og 

foreiningar, og om nokon kom med ein ny aktivitet skipa dei heller eit nytt lag enn å drive med 

den aktiviteten innafor ungdomslaget slik som i t.d. Noreg eller Finland. Når då etterspurnaden 
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etter føredrag og folkeopplysande aktivitet forsvann ei stund etter andre verdskrig, forsvann òg 

trongen for eigne ungdomslag som oftast hadde det som eineaktivitet. Den rolla 

folkeopplysingsidealet hadde spelt i 1800-talets offentlegheit og sivilsamfunn hadde då visna 

hen. 

I kapittel 6 var det ungdomspressa som stod i fokus. Opplæringsmessig kan ein sjå 

ungdomsblada og ungdomslagas meldingsblad som ei vidareutvikling av dei handskrive blada 

eg diskuterte i kapittel 3. Publikumet vart større, terskelen truleg høgare, men vinninga 

tilsvarande større. I alle land vart det viktig å ha eit trykt medium for meinings- og 

idéutveksling, og for å enklare sende ut informasjon og meldingar til fleire lag over større 

geografiske område. Medan ein i alle landa utanom Noreg og Færøyane fekk seg store 

landsdekkande blad for ungdomsrørsla hadde ein i Noreg mange fleire mindre blad med 

regionale trekk. På Færøyane derimot ser det ut til at dei ikkje fekk noko tilsvarande i perioden 

for oppgåva her, men at frittståande vekeaviser eller dagsaviser på sett og vis fungerte som 

meldingsblad ved trong. 

Leiroffentlegheit og dei frilyndte ungdomslaga 

På nordisk nivå kan ein definitivt ikkje snakke om nokon felles nordisk leiroffentlegheit for 

ungdomslaga, men ser ein nasjonalt i dei ulike landa er stoda noko annleis, sjølv om det er stor 

skilnad mellom landa. For å kunne tale om ein leiroffentlegheit må det vere på plass såpass 

mange institusjonar og tiltak at ein kan tale om eit fullgodt alternativ til storsamfunnet.358 

Ungdomslaga åleine greidde nok ikkje å dekke desse behova fullt ut i nokon av landa, særleg 

ikkje i Sverige kor ungdomsrørsla mest var noko som gjekk føre om sommaren på store stemne. 

Heller ikkje på Færøyane eller Island meiner eg det er rimeleg å snakke om ein leiroffentlegheit. 

I Danmark, Finland og Noreg derimot er det mogleg å sjå konturane av noko som kan likne ein 

leiroffentlegheit. 

 I Danmark var organisasjonslivet som tidlegare påpeika mykje meir spesialisert enn i 

dei andre nordiske landa. Som ein del av den grundtvigske rørsla, derimot, kan ein tale om ein 

leiroffentlegheit som kan samanliknast med arbeidarrørsla. Dei andre lutane av den 

grundtvigske rørsla har eg knapt nemnt tidlegare i oppgåva då dei ikkje har vore særleg 

relevante før no, eg har heller ikkje rom for å utbrodere særleg om den. Saman med dei andre 

                                                
358 Sjå kapittel 1 om offentlegheit og sivilsamfunn s. 6 og Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 
259. 
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folkelege organisasjonane, forsamlingshusa, folkehøgskulane, friskulane, frimenighedene og 

valgmenighedene meiner eg at ein kan sjå eit fullverdig grundtvigsk alternativ til storsamfunnet. 

 Dei finskspråklege og svenskspråklege ungdomslaga i Finland må her sjåast kvar for 

seg då dei aldri danna nokon felles plattform i nokon lei, men opererte stort sett heilt uavhengig 

av kvarandre i heile perioden som det her forskast på. Dei var likevel særs like på mange måtar, 

og på både på finsk og svensk side var det eit tett samarbeid med fråhaldsrørsla. På 

finlandssvensk side hadde ungdomslaga og fråhaldslaga felles organ, Balder, og felles 

sekretariat frå 1910.359 Heilt på line med arbeidarrørsla eller den grundtvigske rørsla i Danmark 

kan ein nok ikkje sei ungdoms/fråhaldsrørsla i Finland var. Men med eigen presse, hus, stemne 

og kvardagsliv i organisasjonane utgjorde dei ein stor underoffentlegheit.  

Gripsrud meiner at norskdomsrørsla kunne omtalast som ein eigen leiroffentlegheit på 

line med arbeidarrørsla og lekmannsrørsla.360 Saman med mållaga utgjorde dei frilyndte 

ungdomslaga ei felles rørsle, men heilt ein-til-ein var ikkje tilhøvet. Det var mellom anna langt 

frå alle ungdomslag som såg med blide auge på landsmålet og målrørsla, men nasjonalt i 

landsorganisasjonane Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag var det mykje felles tankegods 

som gjorde at ein fekk både felles meldingsblad og felles sekretariat, skrivarstove, slik som dei 

finske ungdomslaga og fråhaldslaga hadde. På mange måtar er stoda i Noreg og Finland ganske 

like, men med eitt unnatak. I Noreg, vil eg påstå, fekk ein mykje meir utbygd «infrastruktur» 

enn i Finland med bondeheimar og kaffistover i byane, og attpå til eit eige teater. 

Ser ein på ungdomsrørsla åleine er det klårt at ein ikkje kan tale om ein fullverdig 

leiroffentlegheit, men som ein del av norskdomsrørsla er det meir nærliggande å sjå noko som 

liknar. Eg er likevel skeptisk til Gripsruds påstandar om at ein kan sjå norskdomsrørsla som ein 

leiroffentlegheit på line med arbeidarrørsla. Til det var kontakten med det partipolitiske Venstre 

for uformell, og som Gripsrud sjølv påpeiker, hadde dei eit utmerka forhold til staten og 

stortingsfleirtalet slik at det er vanskeleg å tale om ei rørsle som var eit fullt ut alternativ til 

storsamfunnet. Samanlikna med den grundtvigske rørsla med både eigne skuler og kyrkjelydar 

i tillegg til eigne hus og organisasjonar er det særleg vanskeleg å sei det same om 

norskdomsrørsla. At dei var på veg mot, og hadde potensiale til å verte ein fullverdig 

leiroffentlegheit er nok meir nærliggande å sei. Om dei hadde eit ønskje om å verte eit alternativ 

til storsamfunnet derimot er vanskelegare å konkludere med. Slik eg ser det tilseier alt arbeidet 

dei la ned i å lære opp ungdomen i å ta del i det offentlege ordskiftet og demokratiet, samt 

                                                
359 Lindqvist, En folkrörelse väller fram, 115 og 136. 
360 Gripsrud, Allmenningen: historien om norsk offentlighet, 261-268. 
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norskdomsrørslas nasjonale målsettingar, at dei ikkje ønskte å vere noko alternativ til 

storsamfunnet. 

Ungdomslaga åleine greidde, eller ville, med andre ord ikkje å byggje ei eiga 

leiroffentlegheit fullt ut slik til dømes arbeidarrørsla gjorde. I Danmark, Finland og Noreg var 

det derimot eit tett samarbeid med andre rørsler som gjorde at ein kan nærme seg noko som kan 

seiast å utgjere ei leiroffentlegheit. 

Ei felles nordisk frilyndt ungdomsrørsle? 

Når dei første ungdomslaga vart skipa i Danmark, Finland og Noreg var det tilsynelatande 

uavhengig av kvarandre. Før 1890 finst det ikkje, så langt eg har funne, prov på kontakt mellom 

dei ulike lands rørsler. At dei oppstod i eit vakuum utan kjennskap til kvarandre, eller i alle fall 

ein felles idé, meiner eg det er liten grunn til å tru. Det finnast som sagt ikkje konkrete prov, 

men at dei mange nordiske og skandinaviske studentmøta, læraremøta, folkehøgskulemøta osb. 

ikkje var yngleplass for idear om lagsdanningar basert på ungdom og folkeoppysing har eg 

vanskeleg for å tru.361 Så like som dei første laga var meiner eg det mest truleg finst eit felles 

opphav. Om ikkje anna så fekk dei truleg inspirasjon frå sivilsamfunnet kring seg som var i 

rask utvikling, og nye idear spreidde om seg som aldri før.  

 Opphavet er mykje enklare å spore til dei andre landa. Som eg synte i kapittel 2 var det 

først og fremst frå Noreg rørsla spreidde seg til Færøyane, Island og Sverige. Frå kring 1900 er 

det òg mogleg finne tydelege spor etter kontakt mellom ungdomslag i Danmark, Finland og 

Noreg. Mellom anna siterte eg i kapittel 6 ei helsingsmelding frå svenskspråklege ungdomslag 

i Finland til ungdomslaga på Fyn i Danmark med ein tydeleg bodskap om at dei hadde felles 

mål. Di nærmare ein kjem slutten av perioden for oppgåva her di meir kontakt er det mogleg å 

spore. Ein ser fleire og fleire utvekslingar av føredragshaldarar, leiande personar som besøker 

årsmøta til kvarandre, og einskilde lag og grupper som besøker kvarandre. I 1920 står det første 

nordiske folkedansstemnet i Stockholm med deltakande ungdomslag frå alle dei nordiske landa. 

Samstundes som ein generelt ser meir skandinavisk samarbeid utover 1920-talet, meiner 

eg ein kan sjå at det vaks fram ei større forståing mellom ungdomslaga i Norden om at dei 

høyrte det same ideologiske fellesskapet. Dette kulminerte i skipinga av Nordisk 

Samorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU) i 1946. NSU vart ikkje nokon overnasjonal 

                                                
361 Ruth Hemstad har laga ei nær komplett liste over ulike nordiske møte i perioden 1839–1929: Hemstad, Fra 
Indian summer til nordisk vinter: Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen, 605-640. 
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samskipnad av ungdomslag, men inkluderte òg andre organisasjonar som 4H og 

ungdomsorganisasjonar knytt til bonderørsla. At det ikkje vart noko formelt samarbeid mellom 

dei nasjonale overbygnadane på nordisk plan betyr likevel ikkje at ein ikkje kan snakke om éi 

felles nordisk frilyndt ungdomsrørsle. Til det er likskapane ungdomslaga mellom alt for stor. 

Det syner ikkje minst studiet av ungdomslagas verksemd som opplæringsarena i offentleg 

deltaking. Folkeopplysing var ein viktig fellesnemnar for ungdomslaga, særleg midlane som 

vart teke i bruk, sjølv om bruken og utbreiinga av verkemidlane kunne variere. 

Ungdomslagas utvikling sett under eitt 

I andre kapittel tok eg føre meg framvoksteren av ungdomslagsrørsla i dei ulike nordiske landa. 

Henrik Stenius foreslo ein faseinndeling av ungdomslagas utvikling i Frivilligt, jämlikt, 

samfällt der 1890-talet var ein konsolideringsfase for ungdomslaga i Finland, noko som ikkje 

utan vidare kan overførast til dei andre landa.362 Eg meiner heller ungdomslagas konsolidering 

skjedde i perioden 1900-1920, som er den perioden ein fekk landsdekkande organisasjonar for 

ungdomslaga i alle land utanom Sverige, og ein fekk ein medlems- og lagsutvikling som ikkje 

kan samanliknast med 1890-talet i nokon av landa. 1890-talet ser eg heller som ein 

identitetsfase kor rørsla byrja samle seg i regionale felleslag, fekk eigne ungdomsblad, byrja 

bygge hus, og fekk ein felles identitet med andre utover sitt eige lokallag. Tida før 1890 kallar 

eg initiativfasen som var mest prega av einskilde og spreidde initiativ til lagsbyggings lokalt. 

Vegen vidare 

Det var eit ambisiøst mål eg sette meg når eg tok til med denne oppgåva, og kjeldematerialet 

har vore stort og variert. Dette har gjort at det er openberre hól i arbeidet mitt, særleg når det 

gjeld dei islandske og finsktalande ungdomslaga. For å kunne skape ei betre forståing av heile 

den nordiske ungdomsrørsla trengs det meir forsking på særleg desse to som kan 

tilgjengeleggjerast på andre språk enn islandsk og finsk. Det er truleg moment ved alle lands 

ungdomslag eg ikkje har fått med når eg har prøvd å strekke meg over heile Norden. Den neste 

tidbolken som bør vere interessant å forske meir på er tida mellom 1920 og fram til skipinga av 

NSU i 1946. Det var i denne tidbolken medlemstala verkeleg skaut fart i ungdomslaga, og 

                                                
362 Stenius, "Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 1900-talets början med 
speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott," 313-314. 
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samarbeidet dei imellom på nordisk plan vart stort. Den undersøkinga eg har gjort her peiker 

på fellestrekk og transnasjonale kontaktar innan rørsla som det kan vere vel verd å undersøke 

vidare. 



100 
 

Kjelder og litteratur 

Utrykte kjelder 

Danmark: 

Riksarkivet i København (RA-DK) 

10905 Hornstrup Ungdomsforening. 1919-1944 Diverse materiale 

10905 Hornstrup Ungdomsforening. Aftenstiernen 

0280-193 Dansk Ungdomsforbund. 1909-1915 A. Indgåade skrivelser 

10308 Danske Ungdomsforeninger, De. Forhandlingsprotokoller 1903-1949 

 

Landsarkivet i Sønderjylland (LaSø) 

SB278 De Danske Ungdomsforeninger. Aabenraa amts Hovedkreds, 1919-1936 

Forhandlingsprotokol 

RA0488 : Lund, Hans, højskoleforstander. 1890-1969 Foredrag. Ungdomsarbejde. 

 

Landsarkivet i Sjælland (LaSj) 

SB-513 Vestjællandske Ungdomsforeninger, De. 1908-1931 Breve, regnskaber, 

foreningsfortegnelse 

 

Færøyane: 

Landsskjalasavnið (FLS) 

Forhandlingsprotokollar etter Royndin og Havnar 

 

Landsbókasavnið (FLB) 

E580 Merkið Ungmennafelag 

E582 Ymse om Føroya Ungmennafelag 

E219 Ymse om Føroya Ungmennafelag 

 

Noreg: 

Arkiv i Nordland (AIN) 

A-13/106 Indstranden Ungdomslag 

NA116 Sulitjelma Ungdomslag 



101 
 

Drammen byarkiv (DRMK) 

A-1035 Drammens frisinnede Ungdomsforening 

 

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (SFF) 

SFF-87003 Balestrand Ungdomslag 

 

Gunnerusbiblioteket i Trondheim (Gunn.) 

Pe 13 Rør Røros Ungdomsforening. Statuter 

Pe 13 Bre Ungdomsforbundet Breidablikk. Regler 

Fol. 925 Nybrott. Organ for Trondhjems frisindede Ungdomsforening 1894-1900 

 

Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling (Ms) 

Ms.4° 3808 Ivar Blekastad. Etterlatte papirer. 

Ms.4° 3808 Ivar Blekastad. Artikler, taler og andre småstykker. Egenhendige manuskripter og 

utkast 

Ms.8° 3474 : 1904-07 «Mik-Mak». Håndskrevet avis 1904-07 for ungdomslaget Ungbirken 

 

Nasjonalbibilotekets samling av ukatalogiserte småtrykk i Oslo (NB:SA) 

369.4 Bondeungdomslag ÷ Oslo inntil 1963 

369.4 Bondeungdomslaget i Nidaros 

369.4 Bondeungdomslaget Oslo og Bygdelagssamskipnaden i Oslo 

369.4 Ungdomsforeninger Tilvekst 

369.4 Ungdomsforeninger Noregs Ungdomslag inntill 1963 

369.4 Ungdomsforeninger Norges bygdeungdomslag inntill 1963 

369.4 Ungdomsforeinger Å-B 

369.4 Ungdomsforeninger C-K 

369.4 Ungdomsforeninger O-M inntill 1963 

369.4 Ungdomsforeninger N-R ÷ Norges og Noregs inntill 1963 

369.4 Ungdomsforeninger L-R 

369.4 Ungdomsforeninger S-Ø inntill 1963 

 



102 
 

Noregs Ungdomslags Boksamling (NUB) 

Nynorske boklister 1929-1963 

Årsmeldingar 1906-1915 

 

Riksarkivet i Oslo (RA-NO) 

PA-1291 Noregs Ungdomslag 

 

Ski lokalhistoriske arkiv (SKIK) 

P-1002 Kråkstad frisinnede ungdomslag 

 

Statsarkivet i Stavanger (SAST) 

Pa 1463 Figgens ungdomslag 

 

Trøndelag Interkommunalt Arkiv (TIKA) 

PA-1092 Vidar Ungdomslag 

 

Universitetsbiblioteket i Bergen (UBB) 

UBBSPES Hannaas Box Ste Stemna av Frilynd ungdom i Telefylket 1917 

 

Handskrive blad eg har lest heile eller utdrag av: 

Danmark: 

Aftenstiernen (1919-1920) Hornstrup Ungdomsforening (fulle årgangar) 

Gnisten (1909-13) Torrild Ungdomsforening (fulle årgangar) 

Ubby UFs aviser (1912-16) (utdrag) 

 

Færøyane 

Baldursbrá (1906) Havnar Ungmannafelag (utdrag) 

Neistin (1921) Ungmannafelag Merkid (utdrag) 

 

Noreg: 

Breidablikk (1898) Drammens frisindede ungdomsforening (utdrag)	

Draumen (1874) (ukjent lag) etter Ivar Blekastad (utdrag) 

Freistnaden (1871) (ukjent lag) etter Ivar Blekastad (utdrag) 



103 
 

Kometen (1925 og 1928) Ungdomslaget Efteløt (utdrag) 

MikMak (1904-07) Ungdomslaget Ungbirken (fulle årgangar) 

Nybrott (1894 og 1900) Trondhjems frisindede ungdomsforening (utdrag) 

Ungdommens Vel (1926-29) Sulitjelma Ungdomslag (fulle årganger) 

Vintrakvælden (1921-24) Balestrand Ungdomslag (fulle årganger) 

Trykte kjelder 

Aviser og blad systematisk gjennomgått: 

Bodstikka 1913-15 

Folkevennen 1853-1855 

Unge Skud 1893-1896 

 

Aviser og blad funne gjennom digitale søk: 

Danmark: 

Dags-Telegraphen 

Dannevirke 

Den Vest-Siællandske Avis 

 

Finland: 

Helsingfors Dagblad 

Åbo Underrättelser  

 

Island: 

Unga Ísland  

 

Norge: 

Almindelig Commissions-Tidende for Christianssands Stift 

Bergens Tidende 

Den Norske Rigstidende  

Lillehammer Tilskuer 

Nordre Bergenhus Amtstidende 

Norsk Handels Tidende 

 



104 
 

Sverige: 

Aftonbladet 

Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 

Hangö-Bladet  

Nya Dagligt Allehanda  

Post- Och Inrikes Tidningar	

Stockholms Dagblad 

Veckobladet  

 

Aviser og blad eg har lese utdrag av: 

Danmark: 

Dansk Ungdom 

Fremad 

 

Færøyane: 

Fuglaframi 

Føringatíðindi 

Ítróttatiðindi 

 

Island: 

Skinfaxi 

 

Noreg: 

Den 17de Mai 

Fedraheimen 

Digitale ressursar 

Avisdatabaser: 

Nasjonalbiblioteket (Noreg): https://nb.no 

Nationalbiblioteket (Finland): https://digi.kansalliskirjasto.fi 

Det Kongelige Biblioteket (Danmark): https://statsbiblioteket.dk/mediastream 

Kungliga Biblioteket (Sverige): https://tidningar.kb.se 

Landbókasafn Íslands: https://timarit.is 



105 
 

 

Ordbøker: 

Språkrådets ordbok: https://ordbok.uib.no 

Ymse: 

DGI Årsberetning 2017: https://www.dgi.dk/aarsberetning-2017  
NSU Virksomhedsrapport for 2016: http://nsunet.org/wp-

content/uploads/Virksomhedsrapport_NSU_2016.pdf 
Om Nuorisoseurat: https://nuorisoseurat.fi/jarjesto/  
Høgseth, Sverre, 1932. Brev til Salten Ungdomslag: Om Nordlands Ungdomslag. 

http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=nb-AIN_arkiv000000080283  
Den Frisinnede Godtemplarorden/Arbeidernes Godtemplarorden «Verdandi» 

http://www.arkivportalen.no/side/aktor/detaljer?aktorId=no-a1450-01000000198611 
Free Democratic Party of Switzerland, i Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Free_Democratic_Party_of_Switzerland 
Stefánsson, Finn: Frihed for Loke såvel som for Thor i Nordisk Mytologi, 2. utg. 2009, 

Gyldendal. http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=284278 
Kulturministeriet. «Danmarkskanon», https://www.danmarkskanon.dk/vaerdi/frisind/ 
Moser-Léchot, Daniel V. «Freisinnig-Demokratische Partei (FDP)», Historisches Lexicon der 

Schweiz (2017). http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D17378.php. 
Tanner, Albert. «Radikalismus», Historisches Lexicon der Schweiz (2013). http://www.hls-

dhs-dss.ch/textes/d/D27156.php 
Danmarkshistorien.dk om Forfatningskampen 1866-1901: 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/forfatningskampen-1866-
1901/  

Litteratur 

Jubileumsbøker og anna ungdomslagslitteratur 

Almenningen, Olaf. Målreising i 75 år.  Oslo: Fonna forlag, 1981. 
Alström, Olof. Jämtland Läns Ungdomsforbunds Årsskrift 1900.  Östersund: 

Jämtlandspostens Boktryckeri, 1900. 
Bonn, Mattlar R. og Nils. Malax Ungdomsförening 100 år.  Vasa: Bocktrykeri ab Fram, 1988. 
Breidsvoll, Einar. Bondeungdomslaget i Oslo: 30-årsskrift.  Oslo: BUL Oslo, 1929. 
Bukdahl, Jørgen, og  Jens Marinus Jensen. Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde I.  

Odense: Forlaget Arnkrone, 1944. 
Bukdahl, Jørgen, og  Jens Marinus Jensen. Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde II.  

Odense: Forlaget Arnkrone, 1944. 
Bukdahl, Jørgen, og  Jens Marinus Jensen. Fri Ungdom: Dansk folkeligt Ungdomsarbejde III.  

Odense: Forlaget Arnkrone, 1944. 
Drivenes, Margunn. NU-soge i nasjonalhistorisk perspektiv.  Oslo: Noregs Ungdomslag, 

1982. 
Eller, Edv., Th. Laursen og P.J. Skriver. De danske Ungdomsforeninger i femogtyve aar.  

Odense: Andelsbogtrykkeriet, 1928. 
Gjelten, Trygve. Østerdal ungdomslag 1893-1968. Østerdal ungdomslag, 1971. 
Hannaas, Torleiv. Vestmannalaget i 110 år.  Bergen: Norsk bokreidingslag, 1978. 



106 
 

Hästesko, F. A. Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia.  Porvoo: Werner Söderström 
Osakeyhtiö, 1931. 

Inkilä, Arvo. "Den finska ungdomsföreningsrörelsen i Finland." I Nordens ungdom: 
ungdomsbevegelsene i Norden og arbeidet deres II, redigert av Jens Marinus Jensen 
og  Folke Bernadotte. Oslo: Arnkrone, 1948. 

Ívarsson, Jón M. Vormenn Íslands: Saga UMFÍ í 100 ár.  Reykjavík: Ungemannfélag Íslands, 
2007. 

Jensen, Jens Marinus. Strejftog i erindringen: Jens Marinus Jensen fortæller.  Århus: Aros, 
1971. 

Jensen, Jens Marinus, og  Folke Bernadotte. Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden 
og arbeidet deres I.  Oslo: Arnkrone, 1948. 

Jensen, Jens Marinus, og  Folke Bernadotte. Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden 
og arbeidet deres II.  Oslo: Arnkrone, 1948. 

Jensen, Jens Marinus, og  Folke Bernadotte. Nordens ungdom: ungdomsbevegelsene i Norden 
og arbeidet deres III.  Oslo: Arnkrone, 1948. 

Johansson, Pehr. "Ungdomsrörelsen i Skåne." Vårbrodd: tidskrift för unga män och kvinnor 
1905, no. 2 (1905). 

Kjos, Audun. Jubileumsskriv: UL Ottar Birting: 1875-1975.  Brumunddal: Mesna Trykk, 
1975. 

Klippenberg, Mona. "Folkeleg opplysning på fullnorsk grunn: Tida før 1905." I 
Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996, redigert av Jan Kløvstad. Oslo: 
Samlaget, 1995. 

Kløvstad, Jan. Glede og hugnad, samarbeid og dugnad: Aust-Agder ungdomslag 1896-1996.  
Arendal: Aust-Agder Ungdomslag, 1996. 

Kløvstad, Jan, Gunvor Hals, Lillian Eltvik Dyrnes, og  ungdomslag Noregs. Ungdomshuset: 
eit kultursenter i bygde-Noreg.  Oslo: Noregs ungdomslag: I kommisjon hos Det 
norske samlaget, 1986. 

Kløvstad, Jan, Ørnulf Hodne, Mona Klippenberg, Knut Lauvrud, Kari Margrete Okstad, og  
Nils Seland. Ungdomslaget: Noregs Ungdomslag 1896-1996.  Oslo: Det Norske 
Samlaget, 1995. 

Lande, Gunnar. Vest-Agder Ungdomslag 75 år : 1893-1968.  Kristiansand: Vest-Agder 
Ungdomslag, 1968. 

Lande, Gunnar. Vest-Agder Ungdomslag gjennom 75 år: 1893-1968.  Kristiansand: Reidar 
Stav Johanssen trykkeri, 1968. 

Lindqvist, Anders G. En folkrörelse väller fram: De finlandssvenska ungdomsföreningarna, 
deras uppkomst, verksamhet och samarbete under de första femtio åren, 1888-1938.  
Ekenäs: Ekenäs Tryckeri, 2006. 

Lindqvist, Anders G. Ungdomsföreningarnas mångfald. Uf-historiskt arkivs skriftserie. Vol. 
2, Vasa: Ungdomsföreningsrörelsens stöd r.f., 2003. 

Lindqvust, Anders G. Ung i hundra år: Den finlandssvenska ungdomsrörelsen 1888-1988.  
Ekenäs: Finlands Svenska Ungdomsförbund / Ekenäs Tryckeri Ab, 1988. 

Lundanes, Oddvin, og  Sigmund Moren. Ung i 75 år.  Oslo: Samlaget, 1971. 
Løhren, Ragnvald. "Stiftelsen av Romerike Ungdomsforbund." I Romerike ungdomsforbund 

1909-1934. Oslo: Romerike ungdomsforbund, 1934. 
Mannsåker, Marit, og  Tor Henrik Mannsåker. Odda ungdomslag 100 år.  Odda: 

Ungdomslaget, 1992. 
Moren, Sven. I vårvinna.  Oslo: Aschehoug, 1930. 
Moren, Sven, og  Edvard Os. Den frilynde ungdomsrørsla: Norigs ungdomslag i 25 år.  Oslo: 

Norsk maalkontor, 1921. 
Nordgren, Ali. Ungdomsrörelsen.  Uppsala: Schultz, 1906. 



107 
 

Numminen, Jaakko. Suomen nuorisoseuraliikkeen historia I: Voudet 1881-1905.  Helsingissä: 
Kustannusosakeyhtiö otava, 1961. 

Nygård, Bertel. Huset mitt i byn: Ungdomsföreningarna i Svenska Österbotten.  Vasa: 
Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f., 1982. 

Nylands svenska, ungdomsförbund. Ungdomsrörelsen i svenska Nyland 1889-1914.  
Helsingfors1915. 

Os, Edvard. Handbok aat ungdomslag.  Bergen: Norigs ungdomslag, 1917. 
Rongve, Ingebjørg T., Ingjald Bolstad, Eirik K. Finne og Aslak T. Helleve. Sylgja på 

ungdoms barm: Voss Ungdomslag 100 år : 1890-1990.  Voss: Voss Ungdomslag, 
1990. 

Skarstedt, Waldemar. Nykterhetsrörelsens banérförare: biografier af nutida svenska 
nykterhetskämpar.  Stockholm: N.J. Schedin, 1903. 

Sletten, Klaus. Då dagen rann: frå Wergeland til dei frilyndte ungdomslaga.  Oslo: I 
kommisjon hjå Noregs boklag, 1952. 

Stallvik, Tor, og  ungdomslag Noregs. NU-handboka.  Oslo: Noregs ungdomslag, 1983. 
Stavseng, J. Frosta ungdomslag 1870-1970: 100 år.  Frosta: Frosta Ungdomslag, 1970. 
Sulheim, Eiliv. Gudbrandsdal ungdomslag, 1898-1948.  Otta: Eige forlag, 1948. 
Sælid, Kristoffer. Frilyndt ungdomsarbeid i 75 år. Norske folkeskrifter (trykt utg.). Vol. 89, 

Oslo: Noregs boklag, 1946. 
Sælid, Kristoffer, og  ungdomslag Noregs. Glytt frå lagslivet i Noregs ungdomslag i eldre tid.  

Oslo: Noregs boklag, 1949. 
Ungdomslag, Jondal. Jondal ungdomslag i 100 år: 1901-2001.  Jondal: Ungdomslaget, 2001. 
Voksø, Per og Erik Kullerud. I trekantens tegn.  Oslo: Triangelforl., 1980. 

Anna litteratur 

Alapuro, Ristoa. "Voluntary associations and the state: Comparative perspectives." I People, 
Citizen, Nation, redigert av Lars-Folke Landgrén og  Pirkko Hautamäki. Halsinki: 
Renvall Institute, 2005. 

Almqvist, Torbjörn, Hjördis Johansson, og  Lena Simonsson. Vad folket byggde: ett utkast till 
folkrörelsernas byggnadshistoria.  Stockholm: Sveriges arkitekturmuseum, 1976. 

Andersen, Peter Ramskov. En vågen dansk kristen ungdom: DdU under Bæsettelsen.  
Odense: Odense Universitetsforlag, 1993. 

Berggren, Henrik. Seklets ungdom: retorik, politik och modernitet 1900-1939.  Stockholm: 
Tiden, 1995. 

Bjerkem, Jakob. "Forsamlingshusa: vår demokratiske kulturarv." Årbok (Nord-Trøndelag 
historielag) 84 (2007): 11-19. 

Björkroth, Maria. "Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: en museologisk studie av att 
bevara och förnya." Museologi, Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, 
2000. 

Carstens, Svein. "Oskar Jæger." I Norsk biografisk leksikon, 2009. 
Dalsgarð, John. "Ungmannafelagið Sólarmagn: eitt tíðarskeið í søgu felagsins." Tórshavn: 

Fróðskaparsetur Føroya - Føroyamálsdeildin, 1983. 
Dalsgarð, John. "Ungmannafelagsrørslan í Føroyum - ein táttur í fólkaupplýsningini." I 

Frædefundur 3 - Fyrirlestrar frá íslansk-færeyskri ráðstafnu í Reykjavík 24.-25. júní 
1998 / Fyrilestrar frá íslendsk-føroyskari ráðstefnu í Reykjavík 24.-25. júni 1998, 
redigert av Magnús Snædal, Turíð Sigurðardóttir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000. 

Dørum, Knut. Frå undersått til medborgar: styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884.  
Oslo: Samlaget, 2016. 

Dørum, Knut, og  Helje Kringlebotn Sødal. Mellom gammelt og nytt: kristendom i Norge på 
1800- og 1900- tallet.  Bergen: Fagbokforlaget, 2016. 



108 
 

Egholm, Sverri. De færøske ungdomsforeninger – et sidestykke til højskolebevægelsen i 
Danmark.  Tórshavn: Landsbókasavnið, 1985. 

Ehlers, Søren. "Ungdomsliv: studier i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 
1900-1925." Alinea, 2000. 

Fransson, Per. "Landskapet som lärobok: Regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring 
sekelskiftet 1900." Sekel Bokförlag och författaren, 2010. 

Fuglum, Per. "Peder Svendsen." I Norsk biografisk leksikon, redigert av Edvard Bull, Anders 
Krogvig og  Gerhard Gran. Oslo: Aschehoug, 1966. 

Fuglum, Per, og  Knut Mykland. Norge i støpeskjeen 1884-1920. Vol. 12, Oslo: Cappelen, 
1978. 

Gillis, John R. Youth and history: tradition and change in European age relations 1770-
present. Studies in social discontinuity.  New York: Academic Press, 1974. 

Glenthøj, Rasmus. Mellem brødre: dansk-norsk samliv i 600 år.  København: Gads Forl. 
SAP, 2016. 

Grepstad, Ottar. Nynorsk faktabok 1998.  Oslo: Nynorsk forum, 1998. 
Gripsrud, Jostein. Allmenningen: historien om norsk offentlighet.  Oslo: Universitetsforlaget, 

2017. 
Habermas, Jürgen. Borgerlig offentlighet – dens framvekst og forfall: Henimot en teori om det 

borgerlige samfunn.  Oslo: Gyldendal Norske Forlag, 1971. 
Habermas, Jürgen. "Offentlig mening, kommunikativ makt og aktører i det sivile samfunn." I 

Medier og demokrati, redigert av Barbara Gentikow og  Egil G. Skogseth. Oslo: 
Scandinavian Academic Press, 2007. 

Harbo, Erik, og  Steen Steensen Blicher. Steen Steensen Blicher og Himmelbjerget: 
Himmelbjergfesternes historie.  København: Blicher-Selskabet, 1999. 

Hemstad, Ruth. Fra Indian summer til nordisk vinter: Skandinavisk samarbeid, 
skandinavisme og unionsoppløsningen.  Oslo: Akademisk Publisering, 2008. 

Hemstad, Ruth. "Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept." Contributions to 
the History of Concepts 13, no. 1 (2018). 

Hodne, Ørnulf. Fedreland og fritid: en mellomkrigsstudie i Noregs ungdomslag.  Oslo: Novus 
forlag, 1995. 

Hoffmann, Stefan-Ludwig. Civil society: 1750-1914. Studies in European history.  
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006. 

Hyvik, Jens Johan. Tokulturlæra i norsk historie. Utsyn og innsikt.  Oslo: Samlaget, 2016. 
Karlström, Märit Gunneriusson. "Konsten att bli och förbli folklig." Uppsala universitet, 

2004. 
Kayser Nielsen, Niels. Bonde, stat og hjem: nordisk demokrati og nationalisme - fra 

pietismen til 2. verdenskrig.  Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009. 
Kjeldstadli, Knut. Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget.  Oslo: 

Universitetsforlaget, 1999. 
Klippenberg, Mona. "Ei ny ætt med større tru: frilynte ungdomslag i Inntrøndelag 1870-

1905." Oslo: Universitetet i Oslo, 1996. 
Klippenberg, Mona. "Ut or unionane?: Den frilyndte ungdomsrørsla i framvekstårene." I 

Jakten på det norske: perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 
1800-tallet, redigert av Øystein Sørensen. Oslo: Pensumtjeneste, 2007. 

Koselleck, Reinhart. Futures past: on the semantics of historical time.  New York: Columbia 
University Press, 2004. 

Krøvel, Roy. "Frilyndte bondeanarkistar og puritansk reaksjon i Vestmannen i Volde 1887-
1889." Pressehistorisk tidsskrift, no. 24 (2015). 

Lande, Gunnar. Vest-Agder Ungdomslag 75 år : 1893-1968.  Kristiansand: Vest-Agder 
Ungdomslag, 1968. 



109 
 

Lýðsson, Páll. "Ungmennafélögin á Íslandi. Sögubrot og dæmi." I Frædefundur 3 - 
Fyrirlestrar frá íslansk-færeyskri ráðstafnu í Reykjavík 24.-25. júní 1998 / Fyrilestrar 
frá íslendsk-føroyskari ráðstefnu í Reykjavík 24.-25. júni 1998, redigert av Magnús 
Snædal, Turíð Sigurðardóttir. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2000. 

Marjanen, Jani. "Begreppshistoria." I Metod: Guide för historiska studier, redigert av Martin 
Gustavsson og  Yvonne Svanström. Lund: Studentlitteratur, 2018. 

Melton, James Van Horn. The rise of the public in Enlightenment Europe. New approaches to 
European history. Vol. 22, Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 

Mikkelsen, Arild, folkehøgskolelag Norsk, høgskulelærarlag Noregs, og  
Folkehøgskoleforbundet. Frihet til å lære: frilynt folkehøgskole i 150 år.  Oslo: 
Cappelen Damm akademisk, 2014. 

Mjeldheim, Leiv. Folkerørsla som vart parti.  Bergen: Universitetsforl., 1984. 
Myhre, Jan Eivind, og  Ståle Dyrvik. Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein 

nasjon. 2. utg. utg. Vol. B. 3, Oslo: Samlaget, 2015. 
Negt, Oskar, og  Alexander Kluge. Offentlighet og erfaring.  Stockholm: Nordisk 

sommeruniversitet, 1974. 
Nemes, Robert. "Civil Society, 1750–1914." I Austrian Hist Yearbk, 189-190, 2008. 
Nerbøvik , Jostein. "Den norske kulturnasjonalismen." I Nasjonal identitet - et kunstprodukt?, 

redigert av Øystein Sørensen. Oslo: Norges forskningsråd, 1994. 
Nettum, Rolf Nyboe. Folkelig kulturarbeid: det frivillige folkeopplysningsarbeidet i Norge.  

Oslo: Universitetsforlaget, 1958. 
Nordby, Trond. Det moderne gjennombruddet i bondesamfunnet.  Oslo: Universitetsforlaget, 

1991. 
Rygg, Arne Magnar. "«Kristelig» og «frilyndt»: om Tasta Ungdomslag." Stavanger: A. M. 

Rygg, 1988. 
Røkke, Olav. Skatval herad i 25 år: 1902-1926.  Trondhjem: Skatval heradsstyre, 1928. 
Rönblom, H. K. "Frisinnade landsföreningen 1902 - 1927: skildringar ur den liberala 

organisationsrörelsens historia i vårt land." 1929. 
Seip, Jens Arup. Utsikt over Norges historie: tidsrommet 1814-ca 1860, tidsrommet ca 1850-

1884. Fakkel. 3. utg. utg.  Oslo: Gyldendal, 2002. 
Seland, Bjørg. "«Revolusjon» i bygda – vekkingskristendom som endringsprosjekt." I Mellom 

gammelt og nytt: kristendom i Norge på 1800- og 1900-tallet, redigert av Knut Dørum 
og  Helje Kringlebotn Sødal. Bergen: Fagbokforl., 2016. 

Sivertson, Sylvester. For Statsborgere mod «Statsborgeren».  Christiania: Johan Dahl, 1835. 
Skovmand, Roar. De folkelige bevægelser i Danmark.  København: Schultz, 1951. 
Skrondal, Anders. Grundtvigianismen i Noreg: kyrkje og skule 1872-1890.  Bergen: Lunde, 

1936. 
Stachura, Peter D. The German youth movement, 1900-1945: an interpretative and 

documentary history.  New York: St. Martin's Press, 1981. 
Stafseng, Ola. "Den historiske konstruksjon av moderne ungdom: om ungdom som 

forskningsobjekt i vitenskaps- og utdanningshistorisk belysning." Cappelen akademisk 
forl. NOVA-Ungforsk, 1996. 

Steinsland, Werner. "Den frisinna ungdomsrørsla til skiping av Noregs ungdomslag." Bergen, 
1981. 

Stenius, Henrik. "Frivilligt, jämlikt, samfällt: föreningsväsendets utveckling i Finland fram till 
1900-talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott." 
Svenska literatursällskapet i Finland, 1987. 

Stenseth, Bodil. Norsk elite: nasjonsbyggerne på Lysaker: 1890-1940.  Oslo: Aschehoug, 
1993. 



110 
 

Stolare, Martin. "Kultur och natur: moderniseringskritiska rörelser i Sverige, 1900-1920." M. 
Stolare, 2003. 

Svendsen, Gunnar L. H. "De danske ungdomsforeninger og kampen mellem by og land." 
Fortid og nutid: tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie, no. September (2002): 
188-203. 

Swensen, Grete. "Vår demokratiske kulturarv: forsamlingshusene." Fortidsvern (2005) 32, 
no. 1 (2007): 4-7. 

Sømme, Sigmund, Arne Kildal, Victor Krüger, F. Chr. Wildhagen og Helge Sivertsen. 
Opplysningsarbeid i Norge gjennom hundre år: gitt ut til hundreårsdagen for 
stiftelsen av «Selskabet for Folkeoplysningens Fremme».  Oslo: Kirke og 
undervisningsdepartementet, 1951. 

Sørensen, Svein H. "Frilynt ungdomsarbeid i Finnmark 1896 - 1940: ideologi og praksis." 
Tromsø: Universitetet i Tromsø, 1989. 

Sørensen, Øystein. Jakten på det norske: perspektiver på utviklingen av en norsk nasjonal 
identitet på 1800-tallet.  Oslo: Pensumtjeneste, 2007. 

Sørensen, Øystein. Nasjonal identitet - et kunstprodukt?  Oslo: Norges forskningsråd, 1994. 
Thorkildsen, Dag. "Folkelige dannelseprosjekt: livsopplysning og folkeopplysning." I Mellem 

brødre: dansk-norsk samliv i 600 år, redigert av Rasmus Glenthøj. København: Gads 
Forl. SAP, 2016. 

Thorkildsen, Dag. Grundtvigianisme og nasjonalisme i Norge i det 19. århundre. KULTs 
skriftserie.  Oslo: Norges forskingsråd, 1996. 

Try, Hans. Assosiasjonsånd og foreningsvekst i Norge: forskningsoversyn og perspektiv.  
Øvre Ervik: Alvheim & Eide, 1985. 

Try, Hans. Foreningsliv i Søgne på 1800-talet. Alvheim & Eide, 1992. 
Tvinnereim, Jon. Ei folkerørsle blir til: den frilyndte ungdomsrørsla på Nordvestlandet. Vår 

nære fortid.  Oslo: Samlaget, 1981. 
Warholm, Eva Ingerlise. "«ikkje klassisk daning, men uppseding i vaar eigen norske kultur»: 

en sammenlikning av de frilyndte ungdomslagene i Telemark og Vestfold i perioden 
1895-1920." Oslo: Universitetet i Oslo, 2002. 

Wøllekær, Johnny, og  Johs Nørregaard Frandsen. Forsamlingshuse er dansk kulturarv: status 
og historie. University of Southern Denmark studies in history and social sciences. 
Vol. 503, Odense: Syddansk Uiversitetsforlag, 2014. 

Zweigbergk, Otto v. Studentföreningen Verdandi 1882-1892: Ett stycke kulturhistoria från 
Upsala.  Upsala: Föreningen Verdandis förlag, 1892. 

Øveraas, Morten. "«Nokre føresetnader for liberalt demokrati» - Ei komparativ gransking av 
politisk kultur i Romsdals Amt fram til 1905." Oslo: Universitetet i Oslo, 2016. 

Aagedal, Olaf. Bedehuset: rørsla, bygda, folket. Vår nære fortid.  Oslo: Samlaget, 1986. 

 



111 
 

Vedlegg 1 – Bøker frå Det Norske Samlaget til ungdomslag 
Henta frå rundskriv til medlemslaga i NU sendt ut 25. mars 1907  
Dokumentet ligg på Riksarkivet i Oslo: PA-1291/B/Bb/L0110 ”Rundskriv m.m.” 
 
Ungdomslaga kunne velje 24 av dei følgjande bøkene til ein sum av kr. 20,-. Målet var at fleire 
lag skulle få seg ei boksamling. 

 
Bøker frå Det Norske Samlaget 

1. Berthold Auerbach: Anne Berrføtt, paa norsk ved R. Løland. 
2. Berthold Auerbach: Ivo prestemne, paa norsk ved R. Løland. 
3. Daniel Defoe: Robinson Kruso, paa norsk ved R. Løland. 
4. Kristofer Janson: Den bergtekne. 
5. Soga um Volsungarne. 
6. Rasmus Løland: Smaagutar. 
7. Rasmus Løland: Paa sjølvstyr. 
8. Rasmus Løland: Norsk eventyrbok (første og andre bundelen, so langt upplaget rekk; 

sidan fyrste bundelen med serskilt titelblad og innhaldslista). 
9. Marrymat: Rudningsmennerne i Kanada, paa norsk ved Torkell Mauland. 
10. Peter Rosegger: Presten Høllbart, paa norsk ved R. Løland. 
11. Per Sivle: Sogor, 3dje upplaget 1906. 
12. Swift: Ferdi til Lilliput-land, paa norsk ved Severin Eskeland. 
13. Grimm: Utvalde barne-eventyr, paa norsk ved Kristen Stalleland. 
14. R. Løland: Kvar vart det av jola? 
15. R. Løland: Ungar. 
16. Persevs og Gorgonhovudet, paa norsk ved Stefan Frich. 
17. Soga um eit asan, paa norsk ved R. Løland. 
18. Storverki hans Herakles, paa norsk ved Kristen Stalleland. 
19. Kristen Stalleland: Vesle Hallvard. 
20. Richar Berge: Storegut. 
21. Rasmus Flo: Gamle skaldar og kvad. 
22. Halvdan Koht: Fredstanken i Noregs-sogo. 
23. Ivar Mortensson: Eddakvæde I (kjempekvædi) 
24. Ivar Mortensson: Hugleik. 
25. Johannes Skar: Visknut. 
26. Johannes Skar: Justinus Martyr. 
27. Embrik Strand: Norske fuglar. 
28. A. O. Vinje: Storegut. 
29. Kristofer Janson: Torgrim. 
30. Johannes Skar: Gamalt or Sætesdal. 

 

Dei som vil kann faa Janson «Fraa Dansketidi», men kann daa ikkje taka meir enn 21 av dei 
andre, soleis i alt 22 bøker.  
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Vedlegg 2 – Norske frilyndte fylkeslag 
Dette er eit oversyn eg laga for å sjølv halde styr på namn og regionar dekka av dei ulike 

fylkeslaga i Noreg. Kommentarane under er til skjemaet på neste side. 

 
* Var med på skipingsmøtet i 1896 

** Utbrytarar av høvesvis Hallingdal Fylkeslag og Eidsiva Fylkeslag grunna målstrid. 

*** Nordlands Ungdomslag vart skipa i 1901 som eit felles fylkeslag for frilyndte, kristne og ”programlause” 

ungdomslag i heile Nord-Noreg. Hadde frå starten krinsar i Hålogaland, Salten og Lofoten og Vesterålen. Dette 

fylkeslaget vart fort sprengt når både Noregs Ungdomslag og Norges Kristne Ungdomsforbund prøvde å få laget 

inn i sin organisasjon. Hålogaland braut først ut i 1903 og gjekk inn i NU i 1905, Salten braut ut i 1905 og vart 

ståande for seg sjølv, den siste krinsen meldte seg inn i NU i 1906. NKU skipa eigne fylkeslag i området og ”tok 

over” dei kristne ungdomslaga. 

**** Står som eit fylkeslag utanfor NU i årsmeldinga for NU 1906-07 
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Vedlegg 3 – Lagskategorisering 
Dette er ei kategorisering av dei ulike lagas profil gjennom analyse av vedtektene eg fann i 

småtrykksamlinga til Nasjonalbiblioteket. Dette er ikkje eit fullt oversyn over dei vedtekter eg 

har lese i samband med oppgåva. 
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KATEGORIAR
Oppl. Opplysning
Norsk. Norskdom / Nasjonalt på ein eller anna måte
Krist. Kristendom
Ungdom Ungdom
Selskap. Selskapeleg / kammeratskap / hugnad o.l.
Moral Moral / sedelighet / "redde ungdomen" o.l.
Frilyndt Frilyndt / demokrati / politikk / fridom o.l.
Samhald Samhald / fellesskap o.l.
Fråhald Fråhald
Sosdem Sosialdemokratisk / sosialistisk o.l.
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Vedlegg 4 – Omsetting av finske vedtekter 
Eg har fått hjelp av Erja Askolin og Niklas Larsson til omsetjingane.  

Kauhavan nuorisoyhtiön (Kauhava Ungdomslag) 

Vedtektene står på finsk i Sumoen nuorisoseuraliikken historia I : Voudet 1881-1905 av Jaakko 

Numminen, 1961. 

Juhannuspäivän kokouksessa kirjoitettiin Kauhavan nuorisoyhtiön säännöt kokouksen 
pöytäkirjaan toisesta pykälätä lähtien. Ne kuuluivat seuraavasti: 

Yhdistyksen tarkoitus on edistää kaikin tavoin nuorison sivistystä niinhyvin 
seuranäytelmillä, sanomalehdillä, kirjastolla, tanssihuveilla y.m. 

Varoja, joita yhdistys käyttää tarpeisiinsa, hankitaan jäsenmaksuilla, vapaehtoisilla 
lahjoilla, seuranäytelmillä, kananhueveilla j.n.e, joista rahaston hoitaja 
vuosikokouksessa antaa tilin. 

Yhdistyksen jäseniksi otetaan keikki hyvämaineiset nuorukaiset 15 ja 22 ikävuotten 
välillä. Jäsenmaksu on 1mk kieheltä ja 75p naiselta, joka on vuosikokouksessa tulevaa 
vuotta varten maksettava. 

Rikoksista tulee seuraava rangaustus: Ensimäiseltä kerralta kahdenkeken nuhteet 
esimieheltä, toiselta nuhteet kokoukessa, kolmanen kerran 1-2mk sakkoa ja 
neljäbbektåa kerralta ulosajaminen. Rangaistavia rikoksia on: juoppous, ja yleisesti 
raaat tavat nuorisossa. 

Näma säännöt voi enemiistön äänestyksellä muuttaa koska tahansa, ja kuinka hyväksi 
näkyy. 

1) Muist. Vusoikokous pidetään aina Juhannuspäivänä 

Til svensk av Erja Askolin: 

Ungdomsbolagets(ungdomslag/ungdoms föräning) regler från andra paragraf skrivdes 
ner i mötet som vad på Midsommardagen (25.6.). Reglerna var följande:  

Föreningens syftet är att främja på alla sätt civilisationen mellan ungdomar; pjäs 
[t.mrk:amatørteater], tidningar, biblioteket, dans etc. 

[Ordet kananhueveilla är felskriven. Den måst var kansanhuvi= direkt betyder 
människo nöjen men betyder alla möjliga populära form att underhålla människor.] 
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Föräningen skaffar sina fonder/pengar -för sin behov- med medlemsavgifter, frivillga 
gåvor, pjäs, samt alla möjliga populära form att underhålla människor.e.t.c. Regissören 
ger sen kontoutdrag vid årsmötet. 

[Ordena kaikki (keikki) + mieheltä (kielheltä) är felskrivna] 

Alla undomar mellan 15-22 år samt med gott rykte tas som medlem till föräningen. 
Medlemsavgift är 1 mark / man och 75 penni / kvinna. Den betalas för kommande år i 
årsmötet. 

[Ordet rangaistus (rangaustus)+ kahdenkesken (kahdenkeken), kokouksessa 
(kokoukessa), neljännessä (neljäbbektåa) är felskrivna.] 

Följande straff kommer av brottet: Från första gången får man på tumanhand kritik 
(feedback), andra gången kritiket kommer i mötet, tredje gången får man böter från 1-
2 mark, från fjärde gången kastar man ut (från föräningen). Straffbar brott är att vara 
berusad och ungdomars vålda vanor i allmänhet. 

Man kan byta regler som bäst sätt när som helst om man har majoritetens rösterna.  

1) kom ihåg: Årsmöre hålls alltid på midsommardagen. 
 

Eteläpohjanmaan nuorisoseuran (Sør-Østerbotten Ungdomsforbund) 

Vedtektene star på finsk i Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia av F. A. Hästesko, 1931. 

§1 Eteläpohjanmaan Nourisoseuran tarkoituksena on herättää ja vireillä pitää kansassa 
ja eirttäin sen nuorisossa kristillisyyden ja isänmaanrakkauden elähyttämää valistuksen 
harrastusta. 

Maamme lakeja tarkoin noudattaen, koettaa Seura tätä tarkoitustaan saavuttaa:  

hankkimalla, tilausuutta tietojen kartuttamiseen, yhteisiin jalostuttaviin keskusteluihin 
ja juhliin, julkaisemalla Seuran tarkoitusperää edistäviä kirjallisia tuotteita; laulu- ja 
soitto-yhdistyksiä kannattamalla y.m. sopivilla keinoilla.  

Tärkeänä keinona tarkoituskeinonsa saavuttamiseen pitää Seura paikallis-
haaraosastojen perustamista, joilla olkoon valta omintakeisesti järjestää toimensa 
Seuran tarkoituksen ja yleisten sääntöjen mukaisesti, johtokunnan valvonnan alla. 

§2 Seuran jäseneksi hyväksytään jokainen 16 ikävuotta täyttänyt hyvämaineinen 
kansalainen, joka saa rahastoon maksaa jäsenmaksua joko kerrassaan 10 markkaa, 
taikka vuosittain vähintäänkon yhden markan, siksi kuin hänen maksamansa raha 
nuosee 15 markkaan. 
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Til svensk av Erja Askolin 

§1 Syftet med Söder Österbottens ungdomsförening är att väcka inom folket specielt 
mellan ungdomar kristendom och patriotism. (det är upplysnig och hobby) 

Genom att följa nogrant regler /lagar i vår land, försöker Föräningen uppnå sin 
ändamål: 

att skaffa/genom att köpa, möjligheten att få mera information, gemansamma 
diskussion, fest, att publisera skriftliga artiklar (som fämjar föräningens syfte), genom 
att stöda sång- och spelföräninger m.m. och med andra tilllämpliga medel. 

Ett vigtig sätt att uppnå sitt syfte är att grunglägga lokala föräningar (gren) som kan 
organisera (har makt) sin verksamhet själv enligt Ungdomslagets syftet och allmänna 
regler, under Styrelsens styrning.  

§2 Som medlem i föräningen accepteras alla medbörjare som är fyllt 16 år och har ett 
gott rykte. Som medlemsavgift får man betala 10 mark (som helhet / engångbetalning) 
eller minst 1mark årligen tills man har betalat 15 mark tillsammans.  

 

Suomen Nuorison Liitto (Finlands Ungdomsforbund) 

Vedtektene star på finsk i Sumoen nuorisoseuraliikkeen historia av F. A. Hästesko, 1931. 

§1 Suomen Nuorison Liiton muodostavat ne Suomen nuorisoseurat, jotka toimien 
laillisesti vahvsitettujen sääntöjensä nojalla, joko itse tahi paikallisten pääseurojoensa 
kautta ovat ilmoittautuneet siihen yhtyvänsä ja jotka Liiton Toimikunta on Liiton 
otettavaksi hyväksynyt. 

§2 Suomen Nuorison Liiton tarkoituksena on olla yhdyssiteenä maan kristillis-
siveellisessä tarkoituksessa työskentelvien suomenkienlisten nuorisoseurojen kesken ja 
on se ajateltu tapahtuvaksi pääasiallisesti Nuorison Liiton yleisten kokousten ja niiden 
valitseman toimikunnan välityksellä. 

Til svensk av Erja Askolin 

§1 Finlands Ungdomsförbund bildas av de undomsföräningar, som har själv eller via 
lokala huvudföräningar anmält att vilja höra till Finlands Ungdomsförbund (SNL), och 
SNL har godkänt dem. Alla undomsföräningar måst agera lagligt genom etablerade 
regler.  

§2 SNL har sin målsättning att vara en länk i landet mellan ungdomsföreningar som 
arbetar för kristendom-moral. I organisationen har tänkt att det här händer 
huvudsakligen med/via allmänna möten och kommission valt av den/allmänna möten. 
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Alternativ omsetting av §2 av Niklas Larsson 

Finlands Ungdomsförbunds syfte är att vara en länk mellan finskspråkiga 
ungdomsföreningar som arbetar för kristlig moral och det ska ske huvudsakligen 
genom ungdomsförbundets allmänna möten och en vald kommitté. 
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Vedlegg 5 – Vedtekter 

Refsvindinge og omegns ungdomsforening (1886) 
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Ulbølle Ungdomsforening (1890) 

 

 

 


